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اراده رهبري عزیز و ملت شریف ایران بر پیمودن مسیر عزت و اقتدار، خلل ناپذیر بوده و به فضل 

    

  :دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور 

اراده رهبري عزیز و ملت شریف ایران بر پیمودن مسیر عزت و اقتدار، خلل ناپذیر بوده و به فضل 

  . از آن ملت ماست پیروزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور 

اراده رهبري عزیز و ملت شریف ایران بر پیمودن مسیر عزت و اقتدار، خلل ناپذیر بوده و به فضل بدون تردید، 

پیروزي نصرت و ،الهی
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  :عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

دفاع یک دولت هاي  ها و صلح آمیزترین روش ترین شیوه هزینه ها، کم ترین راه پدافند غیرعامل یکی از ساده

 .و ملت در مقابل دشمنان خود است

  

  

  

  

 
  :) رئیس شوراي پدافند غیرعامل استان ( استاندار محترم خراسان جنوبی  دکتر مروج الشریعه

بسیاري از مسائل و مشکالتی که مدیران و  می تواند ،پدافند غیرعامل به عنوان دستی توانا و چشمی بینا

مشغله کاري قادر به دیدن آنها نیستند را ببیند و هشدارهاي الزم را در بهترین زمان تصمیم گیرندگان به دلیل 

  .ممکن ارائه دهد
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 محمد حسینی معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداري خراسان جنوبی

  ) :جانشین رئیس شوراي پدافند غیرعامل استان (

پدافند غیرعامل تدبیري براي فرداست، از این رو اگر بخواهیم فردایی بهتر از امروزمان داشته باشیم و 

شاخص هاي امنیت پایدار را در کلیه حوزه ها در کشور باال ببریم، باید اصول و الزامات پدافند غیرعامل را 

  .همیشه مد نظر قرار دهیم

  

  

  

  

  
  :عامل استانداري عابدي مدیرکل پدافند غیرمشیرالحق 

    اي نوین از علم و عمل براي حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی و حراست ازپدافند غیرعامل گستره 

دارایی ها و تاسیسات زیربنایی نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران می باشد که تحقق این امر مستلزم همت 

    .استجهادي تمامی مدیران در سطوح مختلف 
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  :تهیه کنندگان و گردآورندگان 

  مدیر کل پدافندغیرعامل استانداري  – مشیرالحق عابدي

  رئیس گروه تهدیدات تخصصی –محمدعلی ایمانی 

  رئیس گروه طرح و اجراء  –علی شخمگر 

 کارشناس برنامه ریزي آموزش و پژوهش -رضا رضایی د احم

  وظیفه مامور از ستاد کلستوان دوم   –حجت قائمی 

  گروهبان یکم وظیفه مامور از ستاد کل –محمدامین کاشانی 

  گروهبان یکم وظیفه مامور از ستاد کل - حسین رمضانی 

  گروهبان یکم وظیفه مامور از ستاد کل - حمید بوري 
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  :مقدمه 

با استناد به فرمایش مقام معظم رهبري مبنی بر اصل بودن پدافند غیرعامل براي همیشه نه براي یک مقطع 

هاي  فعالیتخاص ، باید گفت منظور از پدافند غیرعامل حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار 

، انرژي ، ارتباطات،  ، پناهگاه تضمین تداوم نیازهاي حیاتی مردم از قبیل آب ، نان ، غذاو  اساسی و ضروري

بهداشت ، امنیت و سهولت در اداره کشور در شرایط تهدید و بحران ناشی از تجاوزات خارجی در مقابل حمالت و 

پذیري  غیرعامل و کاهش آسیبپدافند هاي  ، اجراي طرحریزيبرنامه اقدامات خصمانه و مخرب دشمن از طریق 

  .می باشدمهم قابل حفاظت  و حساس نیروي انسانی، تأسیسات ، تجهیزات حیاتی،

 دفاعیبینی اقدامات ایمنی، امنیتی،  جانی با پیشتأمین امنیت روانی و : بارتند از هاي دفاع غیرعامل ع قابلیت

راستا   هاي دفاعی در برنامه پیشرفت پایدار هم در برابر تهدیدات و ایجاد بستر مناسب در جهت تلفیق سیاست

ترین  جانبه کشور با تأکید بر توسعه پدافند غیرعامل که پایدارترین و ارزان هاي توسعه و پیشرفت همه باسیاست

در شرایط بحران و پشتوانه اقتدار، عزت و پایداري افزایش آستانه مقاومت ملی  هکارترین را روش دفاع و مناسب

  .باشد می تهدیداتترین روش دفاع بشر در برابر  آمیزترین و فطري کشور و صلح

کارشناسان و مسئولین  از جملهعنایت به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل باید گفت امروزه همه آحاد مردم  با

فرهنگ سازي و افزایش توان علمی و عملی خود  مشارکت نموده و با ارزش هاي اجرایی باید در این امر با دستگاه

ي پدافند  هفته ،اــدراین راست اع معرفی نمایند وـانواده و اجتمــعنوان یک فرهنگ خاص حاکم بر خ  آن را به

جمله کالبدي، زیستی،  استعدادهاي بالقوه و بالفعل در همه ابعاد از تمامیغیرعامل فرصت مغتنمی است که 

پدافند  جهت نهادینه نمودن فرهنگو اقدامی مؤثر در  دنقرار گیردر طبق اخالص  ...پرتویی، سایبري، اقتصادي و 

  .صورت پذیردغیرعامل 
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  مشیرالحق عابدي

 جنوبی خراسانمدیر کل پدافند غیرعامل استانداري 

و مروج الشریعه  دکتراستاندار محترم جناب آقاي  بیدریغ هايحمایت در پایان وظیفه خود می دانم از 

جانشینان محترم فرماندهی قرارگاه هاي پدافند سایبري و زیستی  ،ي تخصصیرگروه هاکا محترم همچنین رؤساي

 خراسان جنوبیدر اداره کل پدافند غیر عامل استانداري  شاغلفرمانداران محترم و همکاران زحمتکش  استان،

  . نمایم صمیمانه تقدیر و تشکر
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 فصل اول
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 معرفی اداره کل وساختار سازمانی پدافند غیرعامل استان

و در حال . شروع بکار نموده است 1391ن ماه اداره کل پدافندغیرعامل استانداري خراسان جنوبی از نیمه دوم آبا

  :باشد پست سازمانی به شرح ذیل می  7حاضر داراي 

  

   مدیر کل پدافندغیرعامل 

  

  گروه طرح واجرا 

 گروه رئیس 

 کارشناس برنامه ریزي پدافند غیرعامل 

 کارشناس حفاظت و امنیت 

  

  گروه تهدیدات تخصصی 

 گروه رئیس 

 کارشناس پایش تهدیدات و رزمایش 

 کارشناس امور سایبري و فناوري اطالعات  

  

  

رسمی بعنوان  اداره کل با برخورداري از توان سه نفر پرسنلدر حال حاضر این الزم به ذکر است 

و  آموزش و پژوهش رئیس گروه تهدیدات تخصصی، کارشناس برنامه ریزي  رئیس گروه طرح و اجرا،

مفتخر به انجام وظایف محوله      از ستاد کل نیروهاي مسلح ) افسر وظیفه(نفر نیروي مامور  چهار

  .می باشد
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کارگروه هاي تخصصی و کمیته هاي ذیربط و قرارگاه هاي استانی و کارگروه هاي خالصه وضعیت 

   زیرمجموعه

 

ف
دی

ر
  

  

  نام کارگروه تخصصی

  

  رئیس کارگروه

  

  کمیته هاي ذیل کارگروه

1  

کارگروه تخصصی فرهنگی، 

اجتماعی و آموزشی و بهداشتی 

  شوراي پدافندغیرعامل استان

معاون سیاسی ،  -محمد حسینی

  اجتماعی استانداري امنیتی و

  کمیته بهداشت، سالمت و بیولوژیک) 1

  کمیته فرهنگی ،اجتماعی، آموزشی) 2

2  

کارگروه تخصصی عمرانی و 

تأسیسات شوراي پدافندغیرعامل 

  استان

معاون هماهنگی امور عمرانی 

  استانداري

  کمیته امداد و نجات) 1

  کمیته راه و شهر سازي)  2

شهري کمیته پشتیبانی و خدمات ) 3

  کمیته ، انرژي و آب) 4

3  

کارگروه تخصصی اقتصاد ، صنعت 

و کشاورزي شوراي پدافند غیر 

  عامل استان

معاون  –بی بی عصمت سرفرازي 

هماهنگی امور اقتصادي و توسعه 

  منابع استانداري

  کمیته  صنعت ، معدن ، تجارت) 1

  کمیته  کشاورزي ، منابع طبیعی و غذا) 2

4  
وري اعلمی و   فنکارگروه تخصصی 

  شوراي پدافندغیرعامل استان

معاون  –بی بی عصمت سرفرازي 

هماهنگی امور اقتصادي و توسعه 

  منابع استانداري

کمیته ارتباطات و فناوري ) 1

  )سایبري(اطالعات

5  
کارگروه تخصصی سازماندهی و 

  مشارکت مردمی

   - قاسمی سردار علی

  )ع( فرمانده سپاه انصارالرضا

  کمیته فرهنگی و عملیات روانی )1

  کمیته مالی و پشتیبانی )2

  کمیته منابع انسانی و آموزش )3

  کمیته ارتباطات و فناوري اطالعات )4

  کمیته بهداشت و درمان )5

  کمیته اطالعات و عملیات )6

  کمیته محرومیت زدایی )7

6  

کارگروه تخصصی دفاعی ، امنیتی 

و انتظامی  شوراي پدافندغیرعامل 

  استان

-امیر سرتیپ دوم قوام یوسفی

  فرمانده ارشد نظامی آجا در استان

  کمیته دفاعی) 1

  کمیته امنیتی و انتظامی) 2
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  :قرارگاهها: ج 

  قرارگاه استانی پدافند زیستی:  1- ج 

  استاندار محترم: فرمانده قرارگاه استانی  

         ع(سپاه انصار ارضا محترم فرمانده: جانشین فرمانده قرارگاه( 

  :ابالغ احکام رؤساي کارگروههاي تخصصی ذیل قرارگاه بشرح ذیل 

  مسئول کارگروه تخصصی رصد و پایش وهشدار سریع، مدیرکل اطالعات استان - الف        

  مسئول کارگروه تخصصی قرنطینه ومحدود سازي وامنیت، فرماندهی انتظامی استان - ب        

  مسئول کارگروه تخصصی آرامش بخشی ومدیریت افکار عمومی واطالع رسانی، مدیرکل صداوسیما - پ        

  مسئول کاگروه تخصصی تریاژ، تخلیه ودرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان - ت        

  مسئول کارگروه تخصصی بهداشت وپیشگیري، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان - ث        

  مسئول کاگروه تخصصی آشکار سازي و تشخیص، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان -ج        

  استان) ع(مسئول کاگروه تخصصی بازتوانی وبازسازي، فرماندهی سپاه انصارالرضا -چ        

  استان) ع(مسئول کاگروه تخصصی رفع آلودگی، تدفین وحذف منابع، فرماندهی سپاه انصارالرضا -ح        

  :قرارگاه استانی پدافند سایبري:  2-ج 

  استاندار محترم: فرمانده قرارگاه استانی  

        اطالعات استان محترم مدیر کل: جانشین فرمانده قرارگاه 

  :مسئولین کارگروه هاي تخصصی پیشنهادي ذیل قرارگاه

  کل اطالعات استان مسئول کارگروه رصد، پایش و تشخیص تهدید، معاونت فنی اداره - الف        

  مسئول کارگروه استخراج و آسیب پذیري، مدیر حراست کل استان - ب        

  مدیر کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان: مسئول کارگروه امن سازي، ارتقا آمادگی پدافند سایبري و تجزیه، تحلیل  - پ        

  فناوري اطالعات استانداريمدیر کل : گروه بازیابی اطالعاترمسئول کا - ت        

  فرمانده انتظامی استان: مسئول کارگروه مدیریت صحنه  - ث        
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  دراستان اقدامات و هماهنگی هاي بعمل آمده قبل از هفته پدافند غیرعامل -

  

 کل اقتصاد و دارائی، جهاد کشاورزي، سرپرست اداره کل دامپزشکی، مدیرعامل آب و ان دیدار با مدیر

به منظور هماهنگی و برنامه ریزي براي رزمایش ها و .... شهري، مدیرعامل آب منطقه اي و فاضالب 

 .همایش هاي مربوط به هفته نکوداشت پدافند غیرعامل همزمان با حضور مهمانان کشوري

  نشست هاي متعدد با رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی با مدیرکل پدافند غیرعامل به منظور

گی براي تشکیل کمیته ارزیابی اقدامات دستگاه هاي اجرایی در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل و هماهن

 .تر برگزاري شدن رزمایش ها و همایش ها در هفته مذکور چه با شکوهرهمچنین برنامه ریزي براي ه

  بیرجند جهت برنامه ریزي الزم با دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان

 .برگزاري دیدار رابطین کمیته هاي پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی استان

  برنامه ریزي و هماهنگی با دفتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداري جهت برگزاري دیدار با

 .رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی استان

 ر اداري و مالی استانداري جهت درج شعار هفته نکوداشت هفته هماهنگی و مکاتبه با مدیرکل محترم امو

 .پدافند غیرعامل در سربرگ مکاتبات اداري

  طی ایام هفته نکوداشت  همکاريهماهنگی و مکاتبه با مدیران کل برخی از دستگاه هاي جرایی جهت

 .پدافند غیرعامل

 تر       بیشترجهت پوشش هرچه  هماهنگی با صدا و سیماي مرکز استان مبنی بر برنامه ریزي الزم

 .برنامه هاي پدافند غیرعامل اجراء شده توسط دستگاه هاي اجرایی در ایام هفته نکوداشت

  تهیه و ارسال بسته فرهنگی حاوي عکس و فیلم و کلیپ هاي تبلیغاتی مرتبط جهت بهره برداري صدا و

 .سیماي استان طی ایام هفته نکوداشت پدافند غیرعامل

 در سایت اداره کل پدافند غیرعامل جهت بهره برداري ... ن فایل پوسترها، بنرهاي استندي و قرار داد

 .طی ایام هفته نکوداشت پدافند غیرعامل.... ادارات کل، فرمانداري ها و 
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  تهیه بنر و استندهاي حاوي بیانات مقام معظم رهبري در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل و همچنین

  .جهت بهره گیري طی ایام هفته مذکور  پوستر هفته نکوداشت

  هماهنگی با دفتر نمایندگی محترم شوراي سیاست گزاري ائمه جمعه استان بمنظور طرح و تبیین

توسط  5/8/96موضوع پدافند غیرعامل طی ایام هفته نکوداشت خصوصاً در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 

 .ائمه محترم جمعه سطح استان

  و...  
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  ت و مصوبات ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعاملگزارش جلسا  - 

  :ستاد نکوداشت در شهرستانهاي استان 

  در محل فرمانداري 1/8/96در مورخ  بیرجندبرگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل شهرستان 

جهت هماهنگی براي برگزاري هرچه باشکوه تر هفته پدافند غیرعامل و هماهنگی  بیرجند شهرستان

 .براي سخنرانی قبل از خطبه هاي نمازجمعه

 رگزاري جلسات و ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با حضور اعضاي کارگروه پدافند غیر عامل ب

 .زیرکوه شهرستان

  با حضور تمامی اعضا در محل  3/8/96در تاریخ برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل

خصوص بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل و انعکاس اقدامات و فعالیتهاي مربوطه  در فرمانداري فردوس

 .آن دستگاه ها

 در این جلسه مقرر شد تا تمامی      . تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل فرمانداري نهبندان

به  14/8/96ین شهرستان گزارش کامل و مصور اقدامات خود را حد اکثر تا تاریخ دستگاه هاي اجرایی ا

 .این فرمانداري ارسال کنند

 با حضور دستگاههاي اجرایی برگزار،  فرمانداري بشرویه تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل

 .برنامه هاي اجرایی مصوب و جهت اجرا به دستگاههاي اجرایی سطح شهرستان ابالغ گردید

  با حضور دستگاههاي  26/7/96جلسه ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل شهرستان خوسف مورخه

 .عضو کمیته در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گردید

  تشکیل جلسه ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل فرمانداري سربیشه در با حضور تمامی ادارات این

 .هماهنگی چگونگی برگزاري مطلوب اقدامات هفته نکوداشت پدافند غیرعاملجهت  شهرستان

 و مانورهاي پیش  برگزاري جلسات هماهنگی کمیته هاي ستاد پدافند غیرعامل براي اجراي برنامه ها

  .هفته پدافند غیرعامل در محل فرمانداري قائنات بینی شده در
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 در راستاي هر چه بهتر برگزار شدن هفته  شهرداري طبس مسینا تشکیل کمیته پدافند غیر عامل

 .یر عاملنکوداشت پدافند غ

 برنامه ریزي براي برگزاري  تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در طبس گلشن در خصوص

 .هفته پدافند غیر عامل ها و رزمایش ها طیهمایش 

 یت هفته نکوداشت پدافند غیر عاملتشکیل کمیته پدافند غیر عامل شهرداري زهان با محور. 

 اسفدن در خصوص اقدامات و برنامه  برگزاري جلسه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداري

 .هاي هفته پدافند غیر عامل

 هفته پدافند غیر عامل شهرداري گزیکستاد نکوداشت  برگزاري. 

 بت نکوداشت هفته به مناس شهرداري حاجی آباد پدافند غیر عامل نکوداشت برگزاري جلسه ستاد

 .پدافند غیر عامل

  1/8/96مورخ تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل شهرداري اسالمیه 

 دتشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل شهرداري بیرجن 
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  :ستاد نکوداشت در دستگاه هاي اجرایی استان 

 اقدامات قابل انجام در  بانک مسکن در خصوص تصمیم گیري براي تشکیل شوراي پدافند غیر عامل

 طول هفته پدافند غیر عامل 

 برگزاي ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل آموزش و پرورش استان. 

  مقابله با رخداد هاي رایانه اي و پدافند غیر عامل باحضور مدیران برگزاري نشست تخصصی کمیته

 .در مدیریت شعب بانک صادرات استان مربوطه درخصوص هفته نکوداشت پدافند غیر عامل

  تشکیل کمیته پدافند غیر عامل صندوق بازنشستگی کشوري مدیریت خراسان جنوبی در خصوص

 .ات هفته نکوداشت پدافند غیر عاملاقدام

 کمیته پدافند غیر عامل اداره کل امور عشایر استان در خصوص برنامه ریزي جهت هر چه گزاري بر

 .وداشت پدافند غیر عاملبهتر برگزار شدن هفته نک

 در مرکز  تشکیل شوراي آموزش و پدافند غیر عامل در جهت هماهنگی براي انجام برنامه هاي هفته

 .آموزش مرزبانی ناجا در استان

 ب بانک توسعه تعاون با محوریت هفته پدافند غیر عاملعراهبردي مدیریت ش تشکیل کمیته. 

  به  6/8/96تشکیل ستاد نکوداشت پدافند غیرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در تاریخ

 .برنامه ریزي برنامه هاي این هفته در سطح ستاد و مراکز فرهنگی و هنريمنظور 

  با حضور  7/8/96غیرعامل اداره کل حفاظت محیط زیست استان در تاریخ ستاد نکوداشت هفته پدافند

 .کلیه اعضاء برگزار شد

  درمحل شرکت با حضور  .شرکت آب و فاضالب استان نکوداشت هفته پدافندغیرعامل ستادبرگزاري

 شرکت مدیرعامل و معاونین

 ان در خصوص اجراي برنامه برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل بیمه سالمت است

 .هاي کمیته پدافند غیر عامل این اداره کل

  4/8/96تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مورخ 

 .با حضور تمامی اعضاء
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  ر برنامه ریزي به منظو) ره(برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل کمیته امداد امام

 .براي اقدامات و برنامه هاي هفته پدافند غیرعامل

  کمیته پدافند غیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان با حضور کلیه اعضاء با تشکیل

 .هاي هفته نکوداشت پدافند غیرعامل گیري در خصوص برنامه محوریت تصمیم

  راستاي اجراي منویات مقام معظم رهبري کمیته اي به مناسبت هفته نکوداشت پدافند غیر عامل و در

 .با موضوع پدافند غیر عامل در مجموعه هاي بهداشت استان تشکیل شد

  به  2/8/96تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري مورخ

 .یرعاملمنظور برنامه ریزي و بررسی اقدامات پیش بینی شده در هفته پدافند غ

 برگزاري ستاد نکداشت هفته پدافند غیرعامل در شرکت ملی گاز استان. 

  6/8/96ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل بانک ملی ایران در تاریخ تشکیل 

  در جهت کاهش آسیب پذیري و  6/8/96مورخ  برگزاري جلسه کمیته پدافند غیرعامل شرکت غله

 .خدمات رسانی بهینه

  به  17/7/96شوراي هماهنگی پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان درمورخه برگزاري جلسه

 .میزبانی شرکت آب وفاضالب شهري

  تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازي استان به منظور برنامه ریزي

 .براي قدامات هفته پدافند غیرعامل

 عامل شرکت آب منطقه اي در رابطه با هفته نکوداشت پدافند برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر

 .غیرعامل

 مورخ  برگزاري جلسه ستادنکوداشت هفته پدافند غیر عامل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

3/8/96. 

 با حضور  ارتباطات و فناوري اطالعات استان نشست برنامه ریزي هفته پدافند غیرعامل اداره کل

  6/8/96کارکنان مورخ 
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  با  6/8/96برگزاري جلسه ستاد نکوداشت و کمیته پدافند غیر امل اداره کل هواشناسی استان مورخ

 .)تهک کشاورزي(امنیت غذایی و پدافند غیر عامل با اجراي سامانه توسعه هواشناسی کاربردي موضوع 

  مدیران و مسئولین  6/8/96تشکیل جلسه ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل بانک سپه مورخ

 .ستادي درخصوص پیش بینی برنامه ها به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

  ورخ مجلسه هماهنگی جهت نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در اداره کل حج و زیارت استان

 .برنامه هاي هفته پدافند غیر عاملپیرامون  03/08/96

  با  5/7/96 در تاریخ  بیرجند د غیر عامل دانشگاهکمیته پدافنستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل و

 .حضور اعضا تشکیل جلسه داد

  جلسه ستاد نکوداشت و کمیته پدافند غیر عامل اداره کل بهزیستی استان به مناسبت نکوداشت هفته

  .پدافند غیر عامل و در جهت اجراي هرچه بهتر این هفته برگزار شد

  1/8/96غیرعامل اداره کل کتابخانه هاي عمومی استان مورخ تشکیل ستاد نکوداشت هفته پدافند. 

  برگزاري  ستاد نکوداشت هفته پدافند غیر عامل اداره کل تعاون روستایی استان به مناسبت آغاز هفته

 .2/8/96مورخ 

 اداره کل انتقال خون استان در رابطه با اقدامات و برنامه هاي  تشکیل جلسه هم اندیشی و هماهنگی 

 .عاملپدافند غیر هفته 

  جهت برنامه ریزي براي اقدامات و تشکیل جلسه کمیته پدافند غیر عامل مدیریت بانک تجارت استان

 .برنامه هاي هفته نکوداشت پدافند غیرعامل

  جهت برنامه ریزي و هماهنگی یر عامل اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان  غتشکیل کمیته پدافند

تهیه برنامه سال جاري اداره کل در خصوص ي هفته نکوداشت پدافند غیرعامل و براي انجام برنامه ها

 .پدافند غیرعامل

 ه اعضاءبا حضور کلی 2/8/96ت استان مورخ برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل اداره کل پس. 

 و برنامه ریزي  تشکیل کمیته پدافند غیرعامل و تشریح برنامه ها ، اقدامات و ضرورتها طی هفته مذکور

  و بلند مدت بصورت میان مـدت



24 

 

  

  

  

  دوم فصل
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 هاي هفته پدافند غیرعامل استان  اقدامات و برنامه: بخش اول 

  : همایش ها) الف

  تاریخ همایش  مکان همایش  و سخنرانان اساتید   عنوان همایش
مدیران، (سطح همایش 

  ...)کارشناسان و 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

  نفر 350  عمومی  12/8/96  مسیر بند دره بیرجند  -----   خانوادگیهمایش پیاده روي 

همایش تخصصی پدافند 

  سایبري
  ITاساتید 

مدیریت شعب بانک 

  توسعه تعاون
  نفر 70  پرسنل مدیریت شعب  هفته طی ایام

همایش پیاده روي به مناسبت 

  هفته پدافند غیرعامل
 -----  

  پارك دلگشا

  شهرستان فردوس
  طول هفته

ناحیه مقاومت بسیج کارکنان 

  سپاه فردوس
  نفر 200

آسیب شناسی و درك مفاهیم 

  پدافند غیرعامل
 -----  

 سالن همایش اداره کل

  تعاون روستاي
  نفر 25  کارمندان اداره کل  07/08/96

همایش علمی و پژوهشی 

  پدافند غیر عامل
  نفر 100  کارکنان مرزبانی  9/8/96  موزشآسالن مرکز   فرماندهان مرزبانی

همایش افزایش آمادگی در 

  شرایط بحرانی

اداره کل راهداري 

و حمل و نقل 

  جاده اي

سالن همایش هاي اداره 

     حمل و نقل  کل

  جاده اي

  طول هفته
رانندگان و متصدیان شرکت 

  هاي حمل و نقل
  نفر 56

  همایش تهدیدات سایبري

رئیس پلیس فتاي 

فرماندهی انتظامی 

  استان

اداره کل پزشک قانونی 

  استان
  نفر 30  کارکنان اداره کل  طول هفته

روش (همایش پدافند زیستی 

  )هاي مقابله با  بیو تروریسم

سردار مهدي پور 

معاون سالمت (

سازمان گدافند 

  )غیرعامل کشور

ن شهید رحیمی لسا

  دانشگاه علوم پزشکی
  نفر 200  مدیران و کارشناسان  10/8/96

اداره کل ( همایش پیاده روي

  )فنی و حرفه اي
  نفر 80  مدیران و کارکنان  10/8/96  بند امیر شاهمسیر   ----- 

پدافند  استانی همایش

  غیرعامل

 ،معاون سیاسی

امنیتی و اجتماعی 

  استانداري

  سالن اجتماعات

  قلم چی
11/8/96  

دبیران و کارشناسان آموزش 

  و پرورش
  نفر 411

نقش پدافند غیر عامل در 

  سایبريحمالت 
  سرهنگ حسینی

بانک سالن همایش هاي 

  ملی
8/8/96  

مدیران ،کارشناسان شبکه 

  بانکی ودستگاه هاي متولی
  نفر100

همایش تخلفات و جرائم   

  سایبري
  استاد کشوري 

بانک مدیریت شعب 

  تجارت استان 

نیمه اول آبان 

   ماه
  نفر 110  پرسنل بانک تجارت
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  تاریخ همایش  مکان همایش  اساتید و سخنرانان   عنوان همایش
مدیران، (سطح همایش 

  ...)کارشناسان و 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

  دانش آموزي همایش 

، دکتر عابدي

مدیرکل پدافند 

  غیرعامل استان

  نفر 300  مدیران  دانش آموزان،  6/8/96  دبیرستان نرجسیه

آسیب اجتماعی و همایش 

  همکاررا

 ،معاون سیاسی

امنیتی و اجتماعی 

  استانداري

مرکز ضمن خدمت 

سپیده (فرهنگیان 

  )کاشانی

8/8/96  

مدیران مدارس، 

کارشناسان و مسولین 

  آموزش پرورش 

  نفر 200

همایش نقش و جایگاه مبحث 

  مقررات ملی ساختمان  21
  مدعو مهمان

نظام مهندسی 

  ساختمان بیرجند
  نفر 50  پرسنل نظام مهندسی   طول هفته 

سازمانی پدافند همایش 

سایبري ، تهدیدات وپیش بینی 

 هاي مورد نیاز همکاررا

مدیر پارك علم و 

  فناوري

مجموعه پارك علم و 

  فناوري استان
  نفر 30  کلیه کارکنان پارك    طی ایام هفته

همایش پدافند سایبري و 

  جنگ روانی

  سرهنگ محمدپور

  سرهنگ مزگی نژاد

سالن همایش هاي 

شرکت توزیع نیروي 

  برق

  طی ایام هفته
معاونین، مدیران و 

  کارشناسان ذیربط
  نفر 60

  مدعو سخنران  زیستی پدافندهمایش 

سالن همایش هاي اداره 

کل جهاد کشاورزي 

  استان

  نفر 55  کارکنان اداره کل  طول هفته

همایش توجیهی زائرین اربعین 

  از منظر پدافند غیرعامل

مدیرکل حج و 

  زیارت استان
  طی ایام هفته  زیارتاداره کل حج و 

مسئولین کاروان هاي زیارتی 

و تعدادي از زائرین عتبات و 

  عالیات

  نفر 100
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  :ها  خالصه گزارش همایش

  

  : )به همت اداره کل پدافند غیرعامل استانداري (  همایش بزرگ پیاده روي خانوادگی

پدافندغیرعامل و همزمان با آخرین روز از این همایش بزرگ پیاده روي خانوادگی به مناسبت هفته نکوداشت 

، کارکنان و رابطین پدافند غیرعامل تعدادي از هفته با حضور مدیرکل و کارکنان اداره کل پدافندغیرعامل استان

برگزار  بیرجند منطقه گردشگري بند دره مسیرجمعی از مردم شهرستان بیرجند در  با حضور و دستگاه هاي اجرایی

  .رعه جوایزي به تعدادي از شرکت کنندگان اهداء گردیدقایان این همایش به قید در پ. گردید

  

  :همایش تخصصی پدافند سایبري بانک توسعه تعاون 

همایش پدافند غیرعامل در حوزه سایبر با حضور تمامی پرسنل مدریت شعب بانک توسعه تعاون طی ایام هفته 

در این همایش تهدیدات متصور در حوزه . ن بانک برگزار گردیدنکوداشت پدافند غیرعامل در محل مدریت شعب ای

هاي جلوگیري از نفوذ دشمن همکارو همچنین را سایبري که ممکن است در سیستم هاي بانکی اختالل ایجاد کند

  .به سیستم هاي الکترونیکی بانک بررسی شد

  

  :همایش پیاده روي به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 

همایش پیاده روي با بت نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به مناس فردوس شهرستان بسیجناحیه مقاومت 

بسیجیان و کارکنان ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس را در محل پارك دلگشا این نفر از  200قریب به  حضور

  .برگزار نمود شهرستان

  

  : آسیب شناسی و درك مفاهیم پدافند غیرعامل
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را بمنظور  آسیب شناسی و درك مفاهیم پدافند غیرعامل ی تحت عنوانهمایشاداره کل تعاون روستایی استان  

بررسی و آشنایی مدیران تشکل هاي کارگري و کارفرمایی و شرکت تعاونی هاي استان درخصوص پدافند غیرعامل 

  .برگزار کرد ،و درك اهمیت مباحث در موقع اضطرار

  

  : در شرایط بحرانیهمایش افزایش آمادگی 

براي  همایش افزایش آگاهی و آمادگی براي مقابله با شرایط بحرانهمزمان با هفته نکوداشت پدافند غیر عامل 

در شرایط  رانندگان و متصدیان شرکت هاي حمل و نقل به منظور ارتقا آمادگی مجموعه حمل و نقل جاده اي

  .ار گردیدنفر برگز 56با شرکت  بحران

  :همایش تهدیدات سایبري 

آسیب ها و تهدیدات فضاي مجازي با دعوت از رئیس  آموزشی و توجیهی با موضوع پدافند سایبري، همایش

در محل اداره کل  در طی ایام هفته نکوداشت پدافند غیرعامل پلیس فتاي فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

  .ک قانونی استان برگزار گردیدپزش

  

  ) :روش هاي مقابله با بیوتروریسم ( همایش پدافند زیستی 

همایش پدافندزیستی با موضوع روش هاي مقابله با بیوتروریسم با حضور معاون سالمت سازمان پدافند 

غیرعامل کشور و جانشین فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور و هیئت همراه، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداري، 

در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم  و 10/8/96مورخ  نشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجندرئیس دا

  پزشکی برگزار گردید

  

  :پدافند غیرعامل اداره کل آموزش و پرورش استان  استانی همایش

مدیرکل  همایش استانی رابطین پدافندغیرعامل مدارس، دبیران درس آمادگی دفاعی و مدیران مدارس با حضور

پدافندغیرعامل استان و جمعی از مسئولین استانی و با موضوع صیانت از زیرساخت هاي کشور و استحکام بخشی 

  .به آن با اصول پدافندغیرعامل در محل سالن اجتماعات قلم چی برگزار گردید
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  :همایش تخلفات و جرائم سایبري 

غیرعامل با موضوع تخلفات و جرائم سایبري با مدیریت کمیته پدافندغیرعامل مدیریت  آموزشی پدافندهمایش 

شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی و با همکاري اداره کل پدافندغیرعامل استان؛ با حضور پرسنل بانک 

استان  مه ریزيمدیریت و برناتجارت و جمعی از نمایندگان دستگاه هاي اجرایی در محل سالن اجتماعات سازمان 

 .برگزار گردید

در این کارگاه آموزشی آخرین تهدیدات و چالش هاي موجود در فضاي مجازي و همچنین برخی از راه هاي مقابله   

  .و پیشگیري از وقوع جرائم سایبري مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

  

  :همایش دانش آموزي پدافند غیرعامل 

 مزمان با نخستین روز هفته بزرگداشت پدافندی روز ششم آبان ماه و ههمایش دانش آموزي پدافند غیرعامل ط

غیرعامل با حضور مدیر کل پدافندغیرعامل استانداري، معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش، رئیس اداره 

جند آموزش و پروزش بیرجند و کلیه دبیران آمادگی دفاعی استان و دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجسیه بیر

  .برگزار گردید

  

  : همایش پدافند سایبري و جنگ روانی

 4نفر از معاونین، مدیران و کارشناسان مرتبط  از  60بیش از  پدافند سایبري و جنگ روانی با حضور همایش

سرهنگ محمد پور رئیس پلیس فتاي استان و  در این همایش .برگزار گردیدشرکت صنعت آب و برق استان 

، پیرامون کلیات و اصول پدافند غیر عامل و اهمیت و تهدیدات فضاي )ع(انصارالرضا  سرهنگ مزگی نژاد از سپاه

  .سایبري و جنگ روانی دشمن علیه اهداف نظام و همچنین تخلیه اضطراري توضیحاتی بیان نمودند

  

  : د کشاورزي استاناداره کل جها زیستی پدافندهمایش 

همایش مذکور در اداره کل جهاد کشاورزي استان به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیر عامل برگزار و موارد زیر 

  :در دستور قرار گرفت



30 

 

  .تبیین انواع تهدیدات زیستی متصور در حوزه هاي کشاورزي ، غذا، دارو، دام و انسان -

  ...ت زیستی در حوزه هاي کشاورزي ، انسان و هاي رویارویی با تهدیداهمکارارائه را -

  .شناسایی و مقابله با تهدیدات پزشکان و پیراپزشکان و تهدیدات عمومی -

  

  : همایش توجیهی زائرین اربعین از منظر پدافند غیرعامل

رعایت برخی  توجیه زائرین درخصوص به حسینی همایش توجیهی زائرین اربعینمدیر حج و زیارت استان در 

پدافند غیر عامل من جمله نحوه استفاده از گوشی تلفن همراه درسفرهاي زیارتی، رعایت مسائل امنیتی  اصول

  .پرداخت ...درسفر، رعایت نکات بهداشتی در سفر اربعین و 

   



31 

 

  :کارگاه هاي آموزشی  ) الف

  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

آموزشی مقابله با حریق و استفاده 

  از خاموش کننده هاي دستی

مسعود محمدیان 

  رضا توفیقی
  نفر 2750  مقدماتی  طی ایام هفته  مدارس سطح استان

آموزشی مقابله با حریق و استفاده 

  از خاموش کننده هاي دستی
  نفر 793  مقدماتی  طی ایام هفته  ادارات و سازمان ها  حبیب اهللا بخشی 

    کارگاه آموزشی طرح ملی

  )خادم(خانواده آماده در مخاطرات 

رمضانیان مقدم 

رئیس هالل احمر 

  شهرستان بشرویه

هالل احمر شهرستان 

  بشرویه
  نفر 30  مقدماتی  11/8/96

کارگاه آموزش مقدماتی آشنایی با 

آتش نشانی و نکات ایمنی به 

  کودکان

سید حسین میرزائی 

مسئول آتشنشانی 

  شهرداري بشرویه

کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان 

  بشرویه

  نفر 100  مقدماتی  10/8/96

کارگاه آموزش بیماري آنفوالنزاي 

  طیور و تب کریمه کنگو
  دکتر حسین جنتی

سالن اجتماعات جهاد 

  کشاورزي بشرویه
  نفر 80  مقدماتی  10/8/96

  زیستی و سایبريپدافند 
کارشناس حراست 

  شهرداري مود
  نفر20  پرسنل شهرداري مود  10/08/96  نمازخانه شهرداري مود

  کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل
رابط شهرداري 

  طبس گلشن

مدارس پانزده خرداد و 

دبیرستان طالقانی و 

  )ره(هنرستان امام خمینی 

8/8/96  

9/8/96  

10/8/96  

  نفر 60  شهردانش آموزان مدارس سطح 

  اطفاء حریق یآموزشکارگاه 
صادقی  عباس

  شاهرخت

نمونه پسرانه دبیرستان 

  شهید ناصري

  شهر حاجی آباد

  نفر 100  سطح متوسط  10/08/96

  اطفاء حریق یآموزشکارگاه 
صادقی   عباس

  شاهرخت

دخترانه شهید  دبستان

  حاجی اباد حسن احمدي
  نفر 164  سطح مقدماتی  10/08/96

  رمضان قادري آموزشی اطفاء حریقکارگاه 
دخترانه حکمت دبستان 

  حاجی اباد
  نفر 150  سطح مقدماتی  09/08/96

  رمضان قادري کارگاه آموزشی اطفاء حریق
هنرستان حضرت 

  حاجی اباد) س(زینب
  نفر 100  سطح متوسط  09/08/96

 و مبانی پدافند آشنایی با اصول

  غیرعامل

 دکتر مهران

  تقی پور

 معاونت حوزه

 اجتماعی فرهنگی و

  بیرجند دانشگاه

  رنف 60  دانشجویان  6/8/1396
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

 موضوعات مرتبط دانش افزایی در

  عامل با پدافند غیر
  تقی پور دکتر مهران

 معاونت حوزه

 اجتماعی فرهنگی و

  بیرجند دانشگاه

 نفر 30  علمی اعضاي هیات  8/8/1396

  قاسمی دکتر محمد  سایبري آشنایی با پدافند
 فرزان سالن عالمه

  ادبیات دانشکده
 نفر 160  هدانشگا کارکنان  9/8/1396

تخریب منابع طبیعی از دیدگاه 

  )آفات و بیماریها(پدافند غیر عامل 
  باديآعلی نصر 

جلسات اداره کل سالن 

  منابع طبیعی
17/8/1396  

مدیران ادارات و فرماندهان یگان 

  حفاظت
  نفر 45

  نفر 20  مقدماتی  7/8/96  دبیرستان رسالت نیمبلوك  رضا پور  آشنایی با وسایل اطفاء حریق

  اساتید مدعو  جنگ نرم و پدافند غیرعامل
  نمازخانه اداره کل

  حمل ونقل جاده اي
  نفر 16  کارکنان  09/08/96

  اي نفتکش ها حوادث جاده

گروه ایمنی و آتش 

حمل  نشانی شرکت

  و نقل جاده اي 

 سالن آموزش شرکت

  حمل ونقل جاده اي
  نفر 19  رانندگان نفتکش ها  8/8/96

با محوریت  HSEدوره آموزشی 

  غیرعامل موضوعات پدافند

  شرکت HSEگروه 

ملی پخش فرآورده 

  هاي نفتی

سالن آموزش هالل احمر 

  شهرستان فردوس
9/8/96  

کلیه پرسنل مجاري عرضه 

 هاي نفتی        فرآورده

  شرویهب شهرستان هاي فردوس و

  نفر 93

کارگاه آموزشی مصون سازي در 

  مقابل تهدیدات

فرماندهان احدي از 

  مرکز آموزش

  مرکز آموزش

 )ص( محمد رسول اهللا

  ناجا

  نفر 50  پرسنل کادر  13 8/8/96

مدت پدافند کارگاه و دوره کوتاه 

  غیر عامل

از فرماندهان احدي 

  مرکز آموزش

مرکز آموزش محمد رسول 

  اهللا ناجا
  نفر 50  پرسنل کادر  1396/ 6/8

  cprکارگاه آموزشی 
پرسنل فوریت هاي 

  پزشکی
  10/8/96  پایانه مسافر بري بیرجند

رانندگان و متصدیان شرکت 

  هاي حمل و نقل
  نفر 70

 اصول و مبانی کارگاه آموزش

  پدافند غیرعامل

فرماندهان و مربیان 

  دوره دیده
  7/8/96  04مرکز آموزش 

کلیه کارکنان پایور ، وظیفه 

  سازمانی و تحت آموزش مرکز
  نفر 4500

  96/ 8/8  04مرکز آموزش   آقاي دستگردي  کارگاه آموزشی امداد و نجات
کلیه کارکنان پایور ، وظیفه 

  سازمانی و تحت آموزش مرکز
  نفر 470
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

کارگاه آموزشی آتش نشانی و 

  اطفاء حریق
  9/8/96  04مرکز آموزش   اساتید آتش نشانی

کلیه کارکنان پایور ، وظیفه 

  سازمانی و تحت آموزش مرکز
470  

آگاه سازي حفاظتی کارگاه 

پیرامون حفاظت گفتار ، اسناد و 

مدارك، تهدیدات تلفن همراه، 

تهدیدات شبکه هاي اجتماعی و 

  فضاي مجازي

سرهنگ محمد پور 

رئیس پلیس فتا 

استان خراسان 

  جنوبی

  10/8/96  04مرکز آموزش 
کلیه کارکنان پایور ، وظیفه 

  سازمانی و تحت آموزش مرکز
470  

شبکه هاي  ایمنی پست امداد و

  گازرسانی
  نفر 21  کارکنان گازبان  5/8/96  شرکت گاز –قائن   محمود اسماعیلی

  نفر 10  مقدماتی و متوسط  طی ایام هفته  شهرداري گزیک  آقاي محمدیان  کارگاه آموزشی اطفاي حریق 

 يحفظ کاربر نیبا قوان ییآشنا

 ستمیس ياجرا تیو اهم یاراض

  تحت فشار ياریآب يها

 سید عبدالحسین

  سجادي

مدیریت جهاد کشاورزي 

  شهرستان قائنات
  نفر 46  عمومی  8/8/96

کارگاه آموزشی آنفوالنزاي فوق 

  تب کریمه کنگو ،پرندگانحاد 
  حسین سرچاهی

مدیریت جهاد کشاورزي 

  شهرستان بشرویه
  نفر 30  عمومی  10/8/96

مبانی کارگاه آموزشی اصول و 

  غیر عامل پدافند
  اقاي کمیلی

 توزیع برق

  شهرستان خوسف
  نفر 26  کارکنان  6/8/96

آشنایی با تهدیدات زیستی در 

  کاشت کلزا
  علیرضا مهمیز

مدیریت جهاد کشاورزي 

  فردوس
  نفر 40  عمومی  9/8/96

 آشنایی با انواع حریق

  وراههاي مقابله با آن
  گوي جعفر حق

 ایستگاه آتش

  بیرجند یک نشانی شماره
  نفر 65  پیش دبستانی  7/8/96

 با انواع حریقآشنایی 

  وراههاي مقابله با آن
  گوي جعفر حق

 ایستگاه آتش

  بیرجند یک نشانی شماره
  نفر 30  دانش آموزان  8/8/96

  کارگاه آموزشی تخصصی

  پدافند سایبري 

، سرهنگ محمدپور

  رئیس پلیس فتا 
  نفر 45  کارکنان  8/8/96  توزیع نیروي برقشرکت 

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 

  )اضطراري و جنگ روانیتخلیه (
  نفر 45  کارکنان  8/8/96  توزیع نیروي برقشرکت   سرهنگ مزگی نژاد
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

کارگاه آموزشی مقابله در برابر 

  نشت گاز کلر
  حسین شورستانی

شرکت آب منطقه اي 

  استان
  نفر 45  شرکت آب منطقه اي استان  9/8/96

کارگاه آموزشی و اطالع رسانی 

  صرفه جویی در مصرف آب
  حسین شورستانی

دبیرستان فرزانگان شهر 

  بیرجند
  نفر 150  دانش آموزان دبیرستان  طول هفته

  حسین ذکاوتی  کار گاه آموزشی پدافند غیر عامل
کتابخانه عمومی شهدا 

  خضريشهر 
  نفر 30  متوسط  13/8/96

نقش حفاظت منابع طبیعی بر 

  پدافند غیر عامل

دانایی فر  مهندس 

  )مهمان کشوري(

نمازخانه اداره کل حفاظت 

  استان محیط زیست
  نفر 86  عمومی  10/8/96

تخریب منابع طبیعی از دیدگاه 

  پدافند غیر عامل
  باديآعلی نصر 

سالن جلسات اداره کل 

  زیستحفاظت محیط 
8/8/96  

مدیران ادارات و فرماندهان یگان 

  حفاظت
  نفر 45

دوره آموزشی ضمن خدمت تحت 

  عنوان پدافند غیرعامل

  دکتر رضوي

 دکتر مدرسی

 دکتر خاشعی

  دکتر صیادي

سالن آمفی تئاتر اداره کل 

حفاظت محیط زیست 

  خراسان جنوبی

  نفر 50  روسا و کارشناسان  14/8/96

  آموزش پدافند غیر عامل

حجه االسالم 

  لمسلمینوا

  حاجی زاده

امام  کمیته امداد نمازخانه

 1منطقه  ،)ره(خمینی

  بیرجند

  نفر 40  تمامی پرسنل 09/08/96

  آموزش پدافند غیر عامل

حجه االسالم و 

  المسلمین

  رضایی

امام  کمیته امداد نمازخانه

 2منطقه  ،)ره(خمینی

  بیرجند

  نفر 45  تمامی پرسنل 09/08/96

  خدادوست  پدافند غیر عاملآموزش 
  کانون شهید آوینی

  بیرجند 2منطقه 
  نفر 30  عمومی 11/08/96

  مرادي  آموزش پدافند غیر عامل
نمازخانه کمیته امداد امام 

  نهبندان )ره(
  نفر 30  همه پرسنل  10/08/96

  آموزش پدافند غیر عامل
  خانم نظامی

  خانم افشاریان

-مجتمع فرهنگی نهبندان

  روستاي حیدرآباد
09/08/96  

کمیته امداد امام  مددجویان 

  و دانش آموزان )ره(
  نفر 80

  آقاي بهلگردي  آموزش پدافند غیر عامل
  نمازخانه اداره

  درمیان
  نفر 65  زنان سرپرست خانوار 10/08/96
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

  کارگاه آموزشی اطفاء حریق
مسئول آتشنشانی 

  بشرویه
  نفر 70  مربیان و اعضاي نوجوان  8/8/96  مرکز بشرویه

آسیبهاي اجتماعی و فضاي 

  مجازي
  نفر 60  مربیان و اعضاي نوجوان  10/8/96  مرکز فرهنگی هنري قاین  سروان عباسی

آشنایی و شناخت کودکان با 

  طبیعی حوادث و بالیاي
  آقاي ثانی

مرکز فرهنگی هنري 

  سربیشه
  نفر 100  مربیان و اعضاي نوجوان  9/8/96

کارگاه آموزشی آشنایی با 

  کمکهاي اولیه و آتش نشانی

 هالل احمرمسئول 

  درمیان
  نفر 80  مربیان  11/8/96  مرکز درمیان

     نقش فضاي مجازي در 

  خانواده امن
  نفر 80  ءاعضا  6/8/96  مرکز درمیان  

و شبکه  ITدوره آموزشی حفاظت 

  هاي مجازي

  آقاي علیمردانی

مسئول آموزش (

  )پلیس فتا استان

اداره کل بیمه سالمت 

  استان
  نفر 32  کلیه کارکنان  08/06/96

کارگاه آموزشی امنیت در فضاي 

  مجازي
  خانم مهرشاد

اداره کل بیمه سالمت 

  استان
  32  کلیه کارکنان  11/02/96

  حریقکارگاه آموزشی اطفاء 
   آتش نشانی واساتید 

  شهر داري

فنی و حرفه اي مرکز 

  خوسف
  نفر 65  کارکنان و کارآموزان  13/8/96

آموزش راههاي کاهش تاثیرات 

  اقدامات خصمانه دشمن
  سرگرد رضایی

مرکز آموزش فنی و حرفه 

  اي نهبندان
  نفر 80  کارکنان و کارآموزان  14/8/96

پیشگیري از حوادث غیرطبیعی با 

  رویکرد پدافند غیرعامل

 سیدمحمد  سینی

 غالمحسین نارمنجی

  غالمرضا بهنام

 مرکز ارتقاء

 مهارت هاي فنی

و آموزشی فرهنگیان 

  نهبندان

  نفر 131  کارشناسان  8/8/96

 شی کارگاه آموز

  اطفاء حریق
  نفر 500  نیروهاي وظیفه  10/8/96  04 پادگان  نظريآقاي 

 شی کارگاه آموز

  اطفاء حریق
  نظريآقاي 

 مرکز فنی

  بیرجند وحرفه اي
  نفر 50  کارآموزان  14/8/96
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

با محوریت  HSEدوره آموزشی 

 غیرعامل موضوعات پدافند
 نفر 100  کارکنان  هفتهطول   شرکت نفت بیرجند  مهندس ساالري

برگزاري کارگاه آموزشی خانواده 

 )خادم(آماده در مخاطرات 

مهندس نظافت 

فرماندارشهرستان 

  بشرویه

  نفر 100  خانواده ها  08/08/96  هالل احمر

  کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل

مشاور فرماندار و 

مسئول کمیته امور 

  بانوان

  نفر 50  روستااهالی   09/08/96  روستاي حیدر آباد

  کار گاه آموزشی پدافند غیر عامل

مسئول دفتر 

نمایندگی ولی فقیه 

  استان

  نفر 35  پرسنل اداره کل  10/08/96  اداره کل امور عشایر استان

  قاي آزمودهآ  کارگاه آموزشی امداد و نجات

شعبه بانک صادرات 

هالل احمر  وفردوس 

  فردوس

  طول هفته
پرسنل مدیریت شعب بانک 

  استانصادرات 
  نفر 29

  آشنایی با پدافند غیر عامل

  )در حوزه بهداشت(

کارشناس مبارزه با 

  بیماري

سالن جلسات شهرداري 

  دیهوك
  نفر 19  پرسنل شهرداري  09/08/96

  کارشناسان مربوطه  موزشی پدافند غیر عاملآکارگاه 

اداره کل آموزش و پرورش 

و مدارس سطح شهرستان 

  زیرکوه

  نفر 400  و مدیران مدارسدانش آموزان   طول هفته

  موزشی اطفاء حریقآکارگاه 

  )اداره کل میراث فرهنگی استان ( 
  نفر 31  پرسنل اداره کل میراث فرهنگی  19/7/96  باغ رحیم آباد  محمدیان اقايآ

  موزشی کمک هاي اولیهآکارگاه 

  )اداره کل میراث فرهنگی استان ( 
  نفر 31  اداره کل میراث فرهنگیپرسنل   19/7/96  باغ رحیم آباد  قاي خدمتیآ

  سرهنگ مزگی نژاد  کارگاه اموزشی پدافند غیر عامل
ساختمان مدیریت شعب 

  بانک رفاه
  طول هفته

کارشناسان اداري استان و 

  روساي شعب بانک رفاه
  نفر 35

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل 

  در هواشناسی
  محمدرضا طحان

سالن جلسات اداره کل 

  هواشناسی استان 
06/08/96  

اعضا ي کمیته پدافند غیر عامل 

  هواشناسی و مشاغل حساس
  نفر 8

  07/08/96  بانک ملی  علی عبیري  پدافند سایبريکارگاه آموزشی 
 کارشناسان ستادي اداره امور

  شعب
  نفر 20
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  آموزشیکارگاه سطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

  علی اکبر اربابی  آموزش اطفاء حریق
شرکت توسعه فرآورده ها 

  منیزیتی خراسان
10/08/1396  

واحدهاي صنعتی شهرك 

  صنعتی بیرجند
  نفر 70

  جواد محمد نژاد CPRآموزش امداد و نجات و 
شرکت توسعه فرآورده ها 

  منیزیتی خراسان
11/08/1396  

واحدهاي صنعتی شهرك 

  صنعتی بیرجند
  نفر 70

آموزش کمکهاي اولیه و خدمات 

  هالل احمر
  حسین شخمگر

شرکت توسعه فرآورده ها 

  منیزیتی خراسان
9/08/1396  

واحدهاي صنعتی شهرك 

  صنعتی بیرجند
  نفر 70

  نفر 150  دانش آموزي  10/8/96  متوسطه اول زهرا براتیان  دکتر عباسی فر  آشنایی با پدافند غیر عامل

  ثانی شیرگ  با پدفند غیر عاملآشنایی 
کانون پرورش فکري 

  کودکان
  نفر 30  دانش آموزي  11/8/96

مقابله با سوانح وآشنایی با اصول 

  پدافند غیر عامل
  نفر 40  کارکنان  9/8/96  مودشهرداري   شهردار مود

مقابله با سوانح وآشنایی با اصول 

  پدافند غیر عامل
  نفر 35  کارکنان  9/8/96  شهرداري سربیشه  سربیشهشهردار 

  پدافند زیستیکارگاه آموزشی 
  نیا کریمی دکتر

  )مهمان کشوري ( 
  10/08/96  دانشگاه علوم پزشکی

 پدافند ینمدیران و رابط

  غیرعامل
  نفر 200

  دکتر عابدي  پدافند غیر عاملکارگاه آموزشی 
  اداره کل

  انتقال خون
  نفر 30  کارکنان و مدیران  06/09/1396

سیلندرهاي  آموزش روش کار با

  ء حریقاطفا

مسئول آتش نشانی 

  طبس
  نفر 15  پرسنل فرمانداري  طول هفته  فرمانداري طبس

  نفر 60  برخی ادارات طبس  طول هفته  فرمانداري طبس  اساتید استانی  کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل

  نفر 70  پرسنل کادر  طول هفته  ساختمان نیروي انتظامی  فرماندهان انتظامی  کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل

 امنیت توجیهی و تخصصی کارگاه

  سایبري

مهندس حق پوي 

مسئول واحد 

  فناوري اطالعات

  ---   پرسنل  بعد از هفته  اداره کل پست

  ----   کارگاه آموزشی مدیریت بحران
مدیریت درمان تامین 

  اجتماعی
  ---   کارکنان سطح استان  طول هفته
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

کارگاه آموزشی اطفاء حریق وامداد 

  ونجات
  نفر 8  ادارهپرسنل   08/08/96  نهبندان ثبت احوالاداره   حبیب سبزعلی

کارگاه آموزشی اطفاء حریق وامداد 

  ونجات
  نفر 10 پرسنل اداره  10/08/96  بهزیستی نهبنداناداره   حبیب سبزعلی

کارگاه آموزشی اطفاء حریق وامداد 

  ونجات
  نفر 20 پرسنل شهرداري  11/08/96  شهرداري نهبندان  حبیب سبزعلی

کارگاه آموزشی آشنایی با پدافند 

  غیر عامل
  سرهنگ برات زاده

هنرستان دخترانه حکمت 

  قائنات
  نفر 500  دانش آموزان  10/8/96

  نفر 15  پرسنل کادر و وظیفه کالنتري  9/8/96  سعدي قائنات13کالنتري   مجتبی اکبري  پناهگیري وخروج اضطراري

  جناب سروان رضایی  پدافند غیر عامل کارگاه آموزشی
نیروگاه سیکل ترکیبی 

  قائنات
  نفر 50  کارکنان نیروگاه  8/8/96

  محمدرضا بسملی  پدافند غیر عامل کارگاه آموزشی
محیطبانی پاسگاه 

  شیخعلی قائنات
  نفر 15  محیطبانان  11/8/96

آسیبهاي اجتماعی و فضاي 

  مجازي
  سروان عباسی

سالن آمفی تئاتر کانون 

 پرورش فکري کودکان و

  نوجوانان قائنات

  نفر 60  متوسطه اول دوره دانش آموزان  9/8/96

  -----   موزشی پدافند غیر عاملآکارگاه 
بهزیستی شهرستان اداره 

  نهبندان
  نفر 30  پرسنل اداره  30/7/96

  -----   کارگاه اموزشی پدافند غیر عامل
 شهرستان اداره بهزیستی

  خوسف
  نفر 30  پرسنل اداره  طول هفته

  پدافند غیر عامل دوره عمومی

  )غیر حضوري(
  نفر 30  کارکنان ادارات  01/07/96  سامانه آموزش کارکنان  الکترونیکی

  -----   موزشی پدافند غیر عامل آکارگاه 
مرکز بهداشت شهرستان 

  بیرجند 
  نفر 25  کارکنان  طول هفته 

  کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل
نظام اساتید 

  مهندسی

نظام مهندسی ساختمان 

  بیرجند
  طی ایام هفته

مهندسین سازمان نظام 

  مهندسی
  نفر 70

  ----   کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل

اداره کل کتابخانه هاي 

کتابخانه -عمومی استان 

  سربیشه

  نفر 35  اعضا و کارکنان  طول هفته
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

اصول پدافند کارگاه آموزشی 

  )حفاظت فیزیکی(غیرعامل 
  اساتید استانی

مدیریت درمان تامین 

  اجتماعی
  نفر 200  کارکنان سطح استان  طی ایام هفته

  کارگاه آموزشی پدافند سایبري

  استاد اسماعیلی

و کارشناس خدمات 

  فنی و تخصصی

  طول هفته  پارك علم و فناوري استان
کارکنان پارك و مدیران مرکز 

  رشدزیر مجموعه 
  نفر 60

 موزش امنیت شبکهآکارگاه 

  )پدافند سایبري(
  طول هفته  و فناوري استان پارك علم  اساتید استانی

شرکت هاي فعال درحوزه 

فناوري اطالعات مستقر درپارك 

  علم و فناوري

  نفر 25

  نفر 20  مدیران مراکز رشد  طول هفته  پارك علم و فناوري استان  اساتید استانی  کارگاه آموزشی پدافند شیمیایی

کارگاه آموزشی مقابله با نشت گاز 

  )شرکت آبفا شهري (  کلر
  رضويخانم 

شرکت آب و فاضالب 

  شهري
  نفر 70  کارشناسان و مدیران مرتبط  09/08/96

مقررات  10کارگاه آموزشی مبحث 

  ملی ساختمان
  نفر 15  دفاتر نظام فنی روستایی  11/08/96  جهاد دانشگاهی بیرجند  دکتر سرافرازي

  اهمیت و اصول پدافند غیر عامل
دکتر سید حمید 

  رضوي
  7/8/96  ها زندان سازمان

  عالی

  )ا زندان ه سازمان کارکنان( 
  نفر 89

  اهمیت و اصول پدافند غیر عامل
دکتر سید حمید 

  رضوي
  6/8/96  ها زندان سازمان

  عالی

  )کارکنان زندانهاي سطح استان(
  نفر 40

  نفر 22  خوب  8/8/96  زندان قاین  سرهنگ آذرمی  پدافند غیر عامل  در زندان

  نفر20  خوب  9/8/96  زندان فردوس  تجلی محمودآقاي   اهمیت و اصول پدافند غیر عامل

  نفر 16  خوب   6/8/96  زندان طبس  آقاي حسن آزاد  پدافند غیر عامل در زندان

  پدافند غیر عامل در زندان
آقاي محمد رضا 

  زنگویی
  نفر 22  خوب   6/8/96  بازداشتگاه عمومی بیرجند

  پدافند غیر عامل در زندان
علی  ستوانیکم

  اسدي پور
  نفر 17  خوب  8/8/96  نهبندانزندان 

  آشنایی با تهدیدات زیستی
وحید ضیائیان 

  احمدي

مدیریت جهادکشاورزي 

  درمیان
  نفر 23  عمومی  8/8/96
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  مکان کارگاه آموزشی  اساتید و سخنرانان   کارگاه آموزشیعنوان 
کارگاه تاریخ 

  آموزشی
  کارگاه آموزشیسطح 

تعداد 

شرکت 

  کنندگان

  غیر عاملکارگاه اموزشی پدافند 

  آقاي بهلگردي

مدیریت شعب ( 

  )بانک سپه 

ساختمان مدیریت شعب 

  سپهبانک 
  طول هفته

سپه و روساي شعب بانک 

  کارکنان مجموعه
  نفر 50

    کارگاه آموزشی اصول پدافند

  غیر عامل 

تید درون ااس

  سازمانی

اداره کل تعاون روستایی 

  استان
  نفر 25  کارکنان  6/8/96

  غیرعامل دوره آموزشی پدافند

  دکتر عابدي

مدیرکل پدافند (

  )غیرعامل 

  نفر 50  عالی  11/8/96  سازمان برنامه و بودجه

تاریخچه پدافند غیرعامل و نقش 

  آن در کشور هاي پیشرفته
  استاد سرزهی

بنیاد شهید و امور 

  ایثارگران
  نفر 30  مقدماتی و عمومی  13/8/96
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  :کارگاه هاي آموزشی خالصه گزارش 

  

  :) خادم(کارگاه آموزشی طرح ملی خانواده آماده در مخاطرات 

خانواده بشرویه با شعار خانواده آماده، جامعه آماده  700حدود ) خانواده آماده در مخاطرات(در طرح ملی خادم

  . زیر پوشش آموزش هاي الزم در برابر انواع خطرات قرار می گیرند

یی بویژه شهرداري ها و براي ارتقا کمی و کیفی آموزش هاي همگانی و در این طرح که با حمایت دستگاه هاي اجرا

  .به منظور آگاهی بخشی در زمینه چگونگی مواجهه با حوادث و مخاطرات اقدام می گردد

شرایط غیر استاندارد و نامناسب ساختمان ها در محدوده بافت فرسوده ضرورت اجراي طرح براي واکنش مناسب و 

  .بل حوادث را مشخص می سازدسریع ساکنان در مقا

  

  : کارگاه آموزش مقدماتی آشنایی با آتش نشانی و نکات ایمنی به کودکان

کارگاه آموزش مقدماتی آشنایی با آتش نشانی و نکات ایمنی بنا به درخواست مدیریت کانون پرورش فکري 

در محل سالن اجتماعات  و 10/8/96در تاریخ  کودکان و نوجوانان بشرویه توسط آتش نشانی شهرداري بشرویه

در این کارگاه انواع آتش سوزي و راه هاي مقابله با آن، کپسول هاي آتش نشانی، مثلث آتش ، . کانون برگزار شد

  .آموزش داده شد... آتش نشانی و 125خاموش کردن آتش با وسایل مختلف، نحوه تماس با شماره 

  

  :مه کنگو کارگاه آموزش بیماري آنفوالنزاي طیور و تب کری

 همت به  کنگو کریمه وتب حاد فوق آنفوالنزاي آموزشی دوره غیرعامل پدافند بزرگداشت هفته مناسبت به

 بهداشتی خدمات پرسنل از نفر 80 شرکت با دامپزشکی شبکه و بشرویه شهرستان کشاورزي جهاد مدیریت

  . گردید برگزار )  ترویج سالن ( کشاورزي جهادسالن اجتماعات  محل در ادارات بهداشت رابطین و ودرمانی

 ي هايبیمار شیوع در خصوص راه هاي انتشار و پیشگیري از دوره این مدرس پیروز جنتی حسین محمد دکتر 

  فوق الذکر آموزش هایی را ارائه فرمودند
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  : کار گاه آموزشی پدافند زیستی و سایبري

آموزشی پدافند زیستی و سایبري توسط شهرداري مود چهارمین روز هفته پدافند غیرعامل کارگاه همزمان با 

  .در محل سالن اجتماعات این شهرداري برگزار شد

انواع تهدیدات زیستی و  "کارشناس حراست شهرداري مود در این کارگاه آموزشی به تشریح مباحثی همچون 

هاي جلوگیري از نفوذ افراد همکارسایبري، نحوه ازبین بردن اطالعات هنگام فروش گوشی هاي تلفن همراه، را

  .را ارایه نمود "... بیگانه به فضاهاي سایبري و 

  

  :طفاء حریق برگزاري کارگاه آموزش مقدماتی ا

و موافقت شهرداري،  )دبستان، دبیرستان و هنرستان (  شهر حاجی آباد برخی از مراکز آموزشیبا درخواست 

توسط همکاران آتش نشانی  این مراکزنش آموزان و پرسنل کارگاه آموزشی اطفاء حریق در سطح متوسط براي دا

  .آموزشی مذکور  برگزار گردید  هايشهرداري حاجی آباد در محل واحد

  

  : در دانشگاه بیرجند کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل

نفر از دانشجویان درسالن فرهنگ  60کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل با شرکت حدود 

تدریس کارگاه توسط آقاي دکتر تقی پورگرجی عضو هیات علمی گروه . حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد 

   .انجام شد بیرجند افند غیر عامل دانشگاهپدمهندس برق و رابط پژوهشی کمیته 

  

  : عامل ربا پدافند غی موضوعات مرتبط دانش افزایی درکارگاه آموزشی 

 علمی کارگاه دانش افزایی در موضوعات مرتبط با حوزه پدافند غیر عامل براي اعضاي هیات 8/8/96در تاریخ 

 در این کارگاه آقاي دکتر تقی پور در خصوص روش هاي مراتب دفاع و رویکردهاي؛ برگزار شد دانشگاه بیرجند

پژوهشی  مطالبی را عنوان نموده و پیشنهاد ایجاد گروهمختلف و دسته بندي زیرگروه هاي حوزه پدافند غیرعامل 
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نفر  30کارگاه حدود  در این. مدآبه همکاري، ثبت نام به عمل  مندافراد عالق پدافند غیر عامل دانشگاه مطرح و از

  .اعضاي هیات علمی حضور داشتند

  

  : سایبري آشنایی با پدافند

    دکتر د سایبري براي کارکنان دانشگاه با تدریس آقايکارگاه آموزشی آشنایی با پدافن 9/8/96در تاریخ 

در محل  با مشارکت مدیریت برنامه ، بودجه و تشکیالت دانشگاه بیرجند قاسمی گل، مدیر فناوري اطالعات دانشگاه

  . برگزار شد دانشگاه بیرجند نفر از کارکنان 60 سالن اجتماعات عالمه فرزان با شرکت حدود

  

  : )آفات و بیماریها(منابع طبیعی از دیدگاه پدافند غیر عامل کارگاه تخریب 

در پی دعوت از روساي ادارات منابع طبیعی شهرستان و یگان حفاظت و تعدادي از همکاران اداره کل در مورخ 

کارگاه آموزشی در راستاي بیماریها و آفات مهم در حوزه تخریب منابع طبیعی و پدافند غیر عامل در  17/8/96

  .بگزار گردید  دهان یگان حفاظتاز مدیران و فرمان نفر 45لن جلسات این اداره کل با حضور سا

  

  : کارگاه اموزشی جنگ نرم و پدافند غیرعامل

جنگ نرم با هدف تضعیف روحیه و بنیان افراد با وسعت زیاد در خانواده ها از طرف دشمن در حال اجرا بوده و 

آحاد مردم را می طلبد؛ در همین راستا کارگاهی آموزشی تحت عنوان جنگ نرم و پدافند غیرعامل توسط  آمادگی

  .و در محل نمازخانه این اداره کل برگزار گردید 9/8/96در تاریخ  براي کارکنان اداره کل حمل و نقل جاده اي

  

  : اي نفتکش ها کار گاه هاي آموزشی حوادث جاده

لکرد و یکپارچه کردن نظرات و همچنین اطالع از خطرات مرتبط در حوادث واژگونی در راستاي بهبود عم

پیما، با هماهنگی قبلی کارگاه آموزشی در همین راستا جهت مدیران، کارشناسان و پرسنل آتش  نفتکشهاي جاده
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 MSDSدر این دوره ضمن بررسی خطرات مرتبط با موضوع کارگاه، در خصوص . نشانی شهرستان برگزار شد

  . هاي نفتی، تحلیل حوادث و مدیریت ریسک نیز آموزشهاي الزم داده شد فرآورده

  

  : با محوریت موضوعات پدافندغیرعامل HSEدوره آموزشی 

 با توجه به انجام هماهنگی قبلی و برنامه ریزي صورت گرفته به جهت آشنایی بیشتر کارکنان مجاري عرضه

غیرعامل کارگاهی با همین عنوان براي کلیه پرسنل مجاري عرضه فرآورده  و پدافند HSEبا موضوعات  سوخت

، پرسنل فروشندگی هاي نفت سفید CNGشامل پرسنل جایگاه هاي عرضه سوخت مایع، پرسنل جایگاه هاي 

در این دوره ها . شهري و روستایی و پرسنل تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع واقع در ناحیه فردوس برگزار گردید

هاي نفتی، تحلیل حوادث و مدیریت  فرآورده MSDSمن بررسی خطرات مرتبط با موضوع کارگاه، در خصوص ض

  .ریسک نیز آموزش هاي الزم داده شد

  

  : کارگاه آموزش اصول و مبانی پدافند غیرعامل

توسط  7/8/96در مورخه  )04) (ع(در مرکز آموزشی امام رضا  پدافند غیرعامل ی اصول و مبانیموزشآ کارگاه

فرماندهان و مربیانی که دوره پدافند غیرعامل را طی نموده اند، جهت کلیه کارکنان پایور ، وظیفه سازمانی و تحت 

  .برگزار شدمرکز به مناسبت هفته نکوداشت پدافند غیر عامل  این آموزش

  .نموده اند  یساعت دوره آموزش مذکور را ط 4نفر مدت  4500تعداد الزم به ذکر است که 

  

  : کارگاه آموزش امداد و نجات

و با همکاري سازمان ) 04) (ع(توسط مرکز آموزشی امام رضا  در مواقع بروز بحران امداد و نجات آموزش کالس

  .برگزار گردید 8/8/96مرکز در مورخه  آن کلیه کارکنان پایور و وظیفه سازمانی هالل احمر خراسان جنوبی براي

براي ساعت  2مدت  آموزش مذکور بهیکی از مربیان سازمان هالل احمر بوده و مربی این کالس آقاي دستگردي 

  . برگزار گردید نفر 470تعداد 
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  : کارگاه آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریق

با  9/8/96کلیه کارکنان پایور و وظیفه سازمانی مرکز در مورخه  برايآتش نشانی و اطفاء حریق  کارگاه آموزشی

  .شهرستان خوسف برگزار گردیداز اساتید سازمان آتش نشانی  آقاي نظري از دعوت

  .بطول انجامیدساعت  2مدت  به و نفر 470تعداد براي  آموزش مذکورضمناً 

  

آگاه سازي حفاظتی پیرامون حفاظت گفتار ، اسناد و مدارك ، تهدیدات تلفن همراه، تهدیدات کارگاه 

  : شبکه هاي اجتماعی و فضاي مجازي

ات آگاهسازي حفاظتی پیرامون حفاظت گفتار ، اسناد و مدارك ، تهدیدات تلفن همراه، تهدید آموزشیکارگاه 

 ساعت 2نفر از کارکنان پایور ارشد نظامی آجا در استان و به مدت  470شبکه هاي اجتماعی و فضاي مجازي براي 

  .برگزار گردید 10/8/96در مورخه  س فتا استان خراسان جنوبیتوسط سرهنگ محمدپور رئیس پلی

  

  : کارگاه آموزشی ایمنی پست امداد و شبکه هاي گازرسانی

براي کارکنان و  5/8/96این کارگاه آموزشی توسط شرکت ملی گاز استان و با محوریت مباحث ذیل در تاریخ 

  .برگزار شد شهرستان قائن گازبانان

 آشنایی با نحوه پوشش امدادي شهر  -

 آشنایی با چگونگی ترسیم حوزه هاي استحفاضی شهر  -

 توانایی آموزش و توانمند نمودن کارگران امدادي و عملیات امدادي در صورت بروز حادثه  -

 توانایی انجام اقدامات خاص و مقطعی در کنترل و مهار حادثه  -

  باششناسایی مناطق عملیاتی میدان و سازماندهی میدان و روند اعالم آماده  -

  

  : کارگاه آموزشی اطفاي حریق

شهرداري گزیک در طول سال به جهت باال بردن سطح آگاهی علمی و عملی پرسنل خود، اقدام به برگزاري 

این دوره براي یادآوري و تمرین اطفاي حریق و آشنایی و کار با ابزار . دوره هایی براي دستیابی به این مهم می کند
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مدرس این دوره جناب آقاي محمدیان، از سازمان آتش نشانی . فاء صورت گرفتو دستگاههاي آتش نشانی و اط

  .شهرداري بیرجند، به آموزش تئوري و عملی موارد مهم در این خصوص پرداختند

  

  : کارگاه آموزشی آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان، تب کریمه کنگو

در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان بشرویه و  10/8/96این کارگاه آموزشی در مورخه 

در این کارگاه عالئم بیماري، راه هاي مقابله و درمان و . با حضور کارکنان و کارشناسان آن مجموعه برگزار گردید

  .د پرندگان و تب کریمه کنگو ارائه شدهمچنین راه کارهاي پیشگیري از شیوع بیماري آنفوالنزاي فوق حا

  

  : )شهرداري بیرجند( آشنایی با انواع حریق وراههاي مقابله با آنکارگاه هاي آموزشی 

به  در راستاي برنامه ها ومصوبات ستاد پدافند غیر عامل شهرداري واحد آتش نشانی براساس وظیفه ذاتی و

این  .است آموزان اقدام به برگزاري کالسهاي آموزشی نمودهباالبردن سطح آگاهی مردم وبخصوص دانش  جهت

نفر  100در دوسطح پیش دبستانی وهنرستان با حضور نزدیک به  8/8/96و 7/8/96طی دو روز  دوره هاي آموزشی

  . شد برگزار آن انواع حریق وراههاي مقابله با آشنایی با شماره یک، با موضوع آتش نشانی ایستگاه سالن آموزشی در

  

  : کارگاه علمی آموزشی  پدافند سایبري

همچنین  و برق استان ب وآپدافند غیر عامل صنعت  با توجه به مصوبات شوراي هماهنگی مدیریت بحران و

گارگاه علمی آموزشی  پدافند سایبري با حضور  ،توزیع نیروي برق پدافند غیر عامل شرکت مصوبات کمیته بحران و

شرکتهاي توزیع (  ، روئساي ادارات وکارشناسانITپدافند غیر عامل، مدیران حراست، مدیران  اعضاء کمیته بحران و

درمحل  08/08/96در روز دوشنبه مورخه ) فاضالب روستائی  ب وآفاضالب شهري و  ب منطقه اي، آب وآ برق،

  . برگزار گردید  استان سالن کنفرانس ستاد شرکت توزیع برق
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  ) :ی جنگ روانتخلیه اضطراري و ( شنائی با پدافند غیر عامل کارگاه علمی آموزشی  آ

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف آموزش و ارتقاي سطح آگاهی کارشناسان، مدیران و اعضاي کمیته 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت هاي تابعه وزارت نیرو در خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی با موضوع  هاي

  .در شرکت توزیع نیروي برق استان برگزار شد  "و تخلیه اضطراري جنگ روانی "

  

  :مقابله در برابر نشت گاز کلر کارگاه آموزشی 

دراین کارگاه آموزشی که همزمان با مانور نشت گاز کلر به همت شرکت آب منطقه اي در تصفیه خانه شهر 

به ... از کپسول هاي گاز کلر، مقابله در برابر نشت گاز و ، مواردي همچون راه هاي نگه داري بیرجند برگزار شد

   .شرکت کنندگان آموزش داده شد

  

  : کارگاه آموزشی تخریب منابع طبیعی از دیدگاه پدافند غیرعامل

فرماندهان یگان حفاظت و تعدادي از همکاران اداره  ها، روساي ادارات منابع طبیعی شهرستان در پی دعوت از

ها و آفات مهم در حوزه  کارگاه آموزشی در راستاي بیماري 17/8/96در مورخ  حفاظت محیط زیست استان کل

در سالن جلسات  شیوع بیماريدر جلوگیري از بروز بحران و  پدافند غیرعامل همچنین نقش تخریب منابع طبیعی و

  .این اداره کل برگزار گردید

  

  : لموزشی ضمن خدمت پدافند غیر عامآکارگاه 

مطابق با تقویم آموزشی سازمان حفاظت  " پدافند غیرعامل "برگزاري دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان 

  .14/8/96روز یکشنبه مورخ  طیمحیط زیست 

  .پذیرفت ذیل و با تدریس اساتید مجرب صورت  بخش 4این دوره هاي در 

 جناب آقاي دکتر رضوي:  نام استاد -پدافند غیر عامل  - 1

 جناب آقاي دکتر مدرسی :  نام استاد -تهدیدات زیستی در حوزه دام و طیور  - 2

  جناب آقاي دکتر  خاشعی:  نام استاد -تهدیدات زیستی در حوزه تاسیسات آبی  - 3
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  جناب آقاي دکتر  صیادي:  نام استاد -دیدات زیستی در حوزه محیط زیست ته - 4

  

  ) ) :ره(امام خمینی  کمیته امداد( دافند غیرعامل پکارگاه آموزشی 

در شهرستانهاي بیرجند، درمیان، نهبندان، خوسف، ) ره(این کارگاه توسط اداره کل کمیته امداد امام خمینی 

در این کارگاه ها به مباحث مهمی از پدافند . با حضور جمعی از کارکنان مراکز مذکور برگزار شد... سربیشه و 

اهداف و مأموریت پدافند غیر عامل، تبیین اصول و مبانی پدافند  ،یر عاملتبیین اصول کلی پدافند غغیرعامل شامل 

  .اشاره شد ....فواید پدافند غیر عامل در عصر کنونی، آشنایی با مفاهیم پدافند غیر عامل و  غیرعامل،

  

  :کارگاه آموزشی اطفاء حریق 

برگزاري کارگاه آموزشی اطفاء حریق در مرکز فرهنگی و هنري کانون شهرستان بشرویه با همکاري سازمان 

آتش نشانی و حضور آتش نشانان  در این کارگاه و آشنایی اعضا با طریقه خاموش کردن آتش و رعایت نکات ایمنی 

  . 8/8/96در آتش سوزیها و حوادث ناگهانی در تاریخ 

  

  : ی و فضاي مجازيآسیبهاي اجتماع

همزمان با پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل مرکز فرهنگی هنري قاین با همکاري معاونت اجتماعی 

در . هاي اجتماعی و فضاي مجازي را برگزار کرد  کارگاه آسیب فرماندهی انتظامی شهرستان و دبیرستان گوهرشاد،

سروان عباسی هشدارها و توصیه هاي آموزشی و انتظامی در نفر از اعضاي مرکز شرکت داشتند  60این کارگاه که 

ارائه  به مخاطبین را ...زمینه هاي آسیبهاي اجتماعی در فضاي مجازي، تلگرام و شبکه هاي اجتماعی ، ماهواره و

 .نمود

  : آشنایی و شناخت کودکان با حوادث و بالیاي طبیعی

و اداره آموزش و پرورش شهرستان  با همکاري سازمان هالل احمر سربیشه فرهنگی و هنري شهرستان مرکز

ضمن هماهنگی با   به همین منظور .ي پدافند غیرعامل اجرا کرد داشت هفته  هاي مختلفی براي گرامی برنامه

با  جناب آقاي ثانی به مرکز آمده و کارگاه آموزشی را کارشناس آموزشی هالل احمرمدیریت هالل احمر شهرستان، 
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هاي مقابله با حوادث و بحران با  و راه غیرعامل ي پدافند وضوع، کودك و ایمنی به صورت پرسش و پاسخ دربارهم

زلزله، سیل،  همچون  متقرقبه هاي الزم در خصوص حوادث بالیاي طبیعی و غیر سپس آموزش .برگزار نمود ءاعضا

رل و پیشگیري آوري و به یاد سپاري در قالب کنتهاي عملی به منظور یاد سوزي، انجام و نکات ایمنی و آموزش آتش

کننده با  ر این برنامه اعضاي شرکتد. ي امداد و نجات آموزش داده شد هاي اولیه ، کمکدر ادامه. ارایه شد

هاي ایمنی مانند شکستگی، ایست قلبی و چگونگی استقرار و ایستادن در نقاط امن در حین زلزله و حمل  مهارت

  .یدندآموزش دمصدوم را 

  

  : کارگاه آموزشی نقش فضاي مجازي در خانواده امن

با همکاري نیروي در فضاي مجازي  کارگاه آموزشی نقش فضاي مجازي در خانواده امن و صیانت از کودکان 

انتظامی و کارشناس پلیس فتا در مرکز فرهنگی و هنري کانون در شهرستان درمیان ویژه والدین و اعضاي مرکز 

  .برگزار گردید

  

  :و شبکه هاي مجازي  ITدوره آموزشی حفاظت 

اي مجازي با حضور کلیه و آشنایی با شبکه ه ITدر راستاي توانمندسازي کارکنان، کارگاه  آموزشی امنیت 

کارکنان در محل اداره کل بیمه سالمت برگزار و طی جلسه جناب آقاي مهندس علیمردانی مسئول مدیران و 

و همچنین نحوه  ITانم مهرشاد درخصوص آشنایی با فضاي سایبري، حفاظت آموزش پلیس فتاي استان و خ

  . از شبکه هاي مجازي و آسیبهاي آن مطالبی را ارائه نمودند استفاده صحیح

  

  : پیشگیري از حوادث غیرطبیعی با رویکرد پدافند غیرعامل

تقاء مهارت هاي فنی و آموزشی فرهنگیان شهرستان نهبندان با حضور جمعی از کارکنان راین کارگاه در مرکز ا

به مباحث مهمی از  مدرسین این کارگاه آموزشی آقایان حسینی، نارمنجی و بهنام بودند که. مراکز مذکور برگزار شد

ناهمگون بودن ، اري بر فرزنداندر تاثیر گذ... نقش معلمان نامرئی مانند فضاي مجازي ،ماهواره ،اینترنت و  جمله
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تحلیل قیام عاشورا واصول پدافند غیرعامل در آن، تطبیق اصول ، ولیاء و تعرض ایجاد شده در خانوادهافرزندان با 

  .اشاره شد ....و  پدافند غیر عامل با عاشوراي حسینی

  

  :با محوریت موضوعات پدافند غیرعامل  HSE کارگاه آموزشی

پدافند غیرعامل توسط شرکت ملی  مدیریت بحران و ) یمنی، بهداشت، محیط زیستا(  HSEکارگاه آموزشی 

در این کارگاه آموزشی اپراتورهاي جایگاه  ؛برگزار شد طی هفته پدافند غیرعامل استان هاي نفتی پخش فرآورده

CNG  یافتند در دوره مذکور حضور.  

  

  :کارگاه آموزشی امداد ونجات 

براي به مناسبت فرارسیدن هفته نکوداشت پدافند غیر عامل و لزوم افزایش تجربه افراد در مبحث امداد و نجات 

با  )امداد و نجات(اولیه  فردوس دوره آموزشی کمک هاي بانک صادرات شعبه شهرستان نفر از پرسنل 29 تعداد

  .برگزار گردید ودهمحمدرضا آزم آقاي توسط مربی هالل احمر همکاري هالل احمر فردوس

  

  ) :در حوزه بهداشت(کارگاه آموزشی آشنایی با پدافند غیر عامل 

برگزار گردید مباحثی همچون در این کارگاه آموزشی که توسط شهرداري دیهوك با حضور تمامی کارکنان 

وتروریسم و ارائه تشریح بی ،تعریف پدافند غیرعامل از دیدگاه مقام معظم رهبريپدافند غیر عامل و همچنین  تعریف

  .ارائه شد... و  مسایل بهداشتی و نکاتی در خصوص آنفوالنزاي پرندگان

  

  :کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در هواشناسی 

کشور ما جزء . بی شک اطالعات هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوي یکی از نیازهاي ضروري در کشور است

تعدادي از هموطنان ما در اثر بالیاي طبیعی جان خود را از دست می کشور بالخیز دنیا می باشد و همه ساله  10

  .دهند و خسارات زیادي به کشور وارد می شود
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نقش پدافند  و آشنایی بیشتر در همین راستا دوره آموزشی پدافند غیرعامل در هواشناسی به منظور بررسی

فند غیرعامل بحران با حضور اعضاء کمیته پداغیرعامل در آمادگی دستگاه هاي اجرایی و مشاغل حساس براي وقوع 

  .همزمان با اولین روز از هفته نکوداشت پدافند غیرعامل برگزار شد 6/8/96و مشاغل حساس در تاریخ 

  

  ) :نهبندان شهرداري (  کارگاه هاي آموزشی اطفاء حریق

ورد نیاز در اطفاء حریق در گروه در این دوره از کارگاههاي آموزشی، نحوه استفاده از انواع خاموش کننده هاي م

همچنین توصیه هاي الزم از طریق پخش . هاي مایعات،جامدات،گازها و الکتریسیته به فراگیران آموزش داده شد

کلیپ هاي آموزشی به فراگیران یادآوري گردید ودر پایان این کارگاه ها، آموزشهاي الزم، بصورت عملی ارائه گردید 

  .روبرو شد و مقرر گردیدد طی ماه هاي آتی نیز کارگاه هاي مشابهی برگزار گردد که با استقبال فراگیران

  

آموزش کمکهاي اولیه و خدمات هالل  CPRکارگاه هاي آموزش اطفاء حریق آموزش امداد و نجات و 

  ) :شرکت شهرك هاي صنعتی بیرجند (  احمر

صورت گرفته بود مقرر گردید قبل از برگزاري  رزمایشطبق برنامه ریزي که در جلسات مدیریتی و تهیه سناریو 

جهت آشنایی پرسنل واحدهاي صنعتی با نحوه اطفاء حریق، طریقه صحیح کمک هاي اولیه و عملیات  رزمایش

CPR  و همچنین آشنایی با خدمات هالل احمر و نحوه حمل مصدوم سه دوره آموزشی کوتاه مدت برگزار گردد که

ري اساتید برجسته این امور در محل شرکت فرآوردهاي منیزیتی خراسان و قبل از این امر طبق برنامه با همکا

  .شروع مانور انجام گردید

  

  : کارگاه آموزشی مقابله با سوانح وآشنایی با اصول پدافند غیر عامل

نمایند سپاه شهرستان درخصوص پدافند غیر عامل   و درجلسه اي  یک ساعته مدیر محترم آموزش وپرورش

همچنین کلیپی از نحوه استتار، اختفا و مواجهه با سوانح  به تصویر کشیده  ی به دانش آموزان بیان نمودند،مطالب

وحاضرین درجلسه  به  مطالبی جهت آشنایی با مقوله پدافند غیر عامل در قالب پاورپوینت به دانش آموزان شد و

  .نمایش درآمد
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  ) :آبفا شهري شرکت ( کارگاه آموزشی مقابله با نشت گاز کلر 

 70حدود  برگزار گردیدکارگاه آموزشی مقابله با نشت گاز کلر که توسط شرکت آب و فاضالب شهري استان 

پیرامون اهمیت و خطرات نشت گاز  یمطالب و نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط از صنعت آب استان حضور داشتند

  شدکلر و راه هاي مقابله با آن بیان 

  

  :مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی ساختمان  10کارگاه آموزشی مبحث 

یکی از مباحث مهم در تحقق اهداف پدافند غیرعامل ساخت و ساز ساختمانهاي مسکونی بر اساس  مقررات 

بدون شک آموزش ناظرین و اعضاء دفاتر طراحی نقش بسیار مهمی در طراحی و اجراي . ملی ساختمان می باشد

بر همین اساس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل . ختمانها دارداصولی سا

  .نسبت به برگزاري کارگاه آموزشی جهت بازآموزي اعضاء دفاتر طراحی نقشه هاي ساخت و ساز روستایی اقدام نمود

  

  ) :سازمان زندان ها ( کارگاه هاي آموزشی پدافند غیرعامل 

ان ها در شهرستانهاي بیرجند، قاین، فردوس، طبس و نهبندان با دهاي آموزشی توسط سازمان زن این کارگاه

در این کارگاه ها به مباحث مهمی از پدافند غیرعامل شامل . حضور جمعی از مسئولین و زندانیان برگزار شد

،  ه از پدافند غیر عاملشناسایی تهدیدات حوزه هاي کاري مختلف و مصون سازي تمامی نقاط مذکور با استفاد

  .اشاره شد ....و  اتواکسینه کردن افراد در برابر تهاجمپدافند دفاع غیرنظامی ، 

  

 : ) عامل بانک سپه ( موزشی پدافند غیرآکارگاه 

کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل براي نخستین بار در بانک سپه استان خراسان جنوبی با 

معاون مالی اداري، مسئولین دوایر حراست، و پشتیبانی و خدمات،  با شرکت کلیه همکاران حضور مدیر شعب، 

  .بخش خدمات شهرستان بیرجند برگزار گردید
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همزمان با : بهلگردي مدیر شعب خراسان جنوبی، ضمن اشاره به اهمیت نقش همکاران بخش خدمات در بانک گفت

رکنان در حفظ نظم سازمان، سالمت، امنیت و ایمنی، کاهش آسیب هفته پدافند غیرعامل باید به وظیفه خطیر کا

  .پذیري، بهداشت و پاکیزگی، پیش بینی تجهیزات، صرفه جویی و عدم اسراف اشاره نمود

  

  :کارگاه آموزشی اصول پدافند غیر عامل 

در ادامه  به جلسه شوراي پدافند غیرعامل، اداره کل تعاون روستایی پدافند غیرعامل با دعوت از همکاران ستاد

غیرعامل کارگاه آموزشی برگزار و همکاران  رویکردهاي پدافند جلسه با ارائه پاورپوینت در خصوص اصول واهداف و

با اهداف واصول ومبانی پدافندغیرعامل آشنا و درپایان نیز با بیان سواالت و نقطه نظرات خود ابهامات رابیان وجوب 

  .نمودند دریافت 

  

  :دوره آموزشی پدافند غیرعامل 

  .در محل این سازمان برگزار گردید 11/8/96ی به همت سازمان برنامه و بودجه استان در تاریخ این دوره آموزش

  .نفر از کارشناسان و رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی در این دوره حضور پیدا کردند 50تعداد 

  

  :غیرعامل و نقش آن در کشورهاي پیشرفته تاریخچه پدافند 

. شددر محل سالن اجتماعات کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار  13/8/96این کارگاه آموزشی در تاریخ 

به بیان تاریخچه پدافند غیرعامل، اقدامات دیران حراست آموزش و پرورش استان در این جلسه آقاي سرزهی از م

کشورهاي پیشرفه دنیا و ارکان پدافند و لزوم بکارگیري اقدامات پدافندي به تفضیل و ایراد پدافندي در بعضی از 

    .سخنرانی پرداخت
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  :رزمایش ها  ) ج

  همکاردستگاه هاي   تاریخ  مکان  مجري  فرضیه رزمایش  رزمایشعنوان 

مانور آموزشی عملیاتی اطفا 

حریق و تخلیه اضطراري ،نجات و 

  اسکان موقت

سریع واکنش آمادگی 

  در شرایط اضطراري
  شهرداري بیرجند

سراي  ،بازار بیرجند

  گلشنی و پارك آزادي
9/8/96  

، اورژانس، نیروي مرهالل اح

انتظامی،راهنمایی و 

رانندگی، بیمارستان امام 

  ...و  )ع(رضا 

 برق مولد رزمایش کنترل

  اضطراري

قطع شبکه سراسري 

  برق
  بانک توسعه تعاون

مدیریت شعب بانک 

  تعاون استانتوسعه 
  ------   ایام هفته

رزمایش کنترل تجهیزات 

  حفاظتی و حراستی

حمله و نفوذ دشمن به 

  بانک
  بانک توسعه تعاون

کلیه شعب بانک 

  توسعه تعاون استان
  ------   ایام هفته

  الکترومغناطیس رزمایش 
 حمله با بمب

  الکترومغناطیس
  دانشگاه بیرجند

 مرکزي سازمان

  دانشگاه
10/8/1396   ------  

برگزاري رژه خودرویی و موتوري 

و احراز آمادگی با واحدهاي 

  امدادي

آمادگی دستگاه هاي 

  ذیربط
  واحد هاي امدادي  طول هفته  سطح شهر فردوس  فرمانداري فردوس

  آتش نشانی، نیروي انتظامی  9/8/96  سطح شهر نیمبلوك  شهرداري نیمبلوك  سطح شهر در حریق  رزمایش اطفاء حریق

واکنش در شرایط رزمایش 

  ) قطعی برق ( اضطراري

قطع برق تأسیسات 

انبار نفت و جایگاه 

  عرضه بنزین

شرکت پخش 

هاي نفتی  فرآورده

  استان

تاسیسات شرکت نفت، 

جایگاه عرضه سوخت 

  میدان امام

  برق نیروي شرکت توزیع  7/8/96

رزمایش پدافند غیر عامل و 

  عزیمت به مقر یدکی
  فرماندهی مرزبانی  حمله دشمن به پادگان

موزش محمد آمرکز 

  )ص( رسوا اهللا
11/8/96   ------  

  فرماندهی مرزبانی  حمله سایبري   رزمایش سایبري پدافند غیرعامل
موزش محمد آمرکز 

  )ص( رسوا اهللا
10/8/96   ------  

  مانور امداد و نجات جاده اي
تصادف، آتش سوزي 

  در جاده ها

اداره کل راهداري و 

  ايحمل و نقل جاده 
  طول هفته  جاده هاي استان

آتش نشانی، اورژانس، نیروي 

  ...انتظامی، پلیس راه و 

  آتش سوزي در انبارها  رزمایش اطفاء حریق 
اداره کل راهداري و 

  حمل و نقل جاده اي
  آتش نشانی، اورژانس  طول هفته  پایانه بار بیرجند

  رزمایش پدافند غیر عامل 
در  افزایش آمادگی

  مواقع بحران
  ------   7/8/96  04موزش آمرکز   04موزش آمرکز 

  بحران قطع گاز

مقابله با اقدام 

خرابکارانه در ایستگاه 

  تقلیل فشار

  آتش نشانی و اورژانس  4/8/95  بیرجند  شرکت گاز
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  5/8/95  قائن  قائنشرکت گاز   نشت شدید و قطع گاز  بحران قطع گاز
آتش نشانی و اورژانس ، 

  هالل احمر و سایر ارگان ها

  استانی تهدیدات زیستی  رزمایش

ویروس آنفوالنزاي فوق  مقابله با(

  )حاد پرندگان

آلوده شدن یک واحد 

 ویروس مرغداري به

  آنفوالنزاي فوق حاد

 شبکه دامپزشکی

  شهرستان خوسف

 مرغداري

  هد هد
10/8/96  

 احمر، هالل فرمانداري،

 بهداشت، شبکه دامپزشکی،

  انتظامینیروي  شهرداري،

  بانکی قطع سیستمهاي
حمالت سایبري و قطع 

  سیستم هاي بانکی
  بانک ملی 

 شعبه شهر

  خوسف
  نیروي انتظامی  6/8/96

مانور پدافند غیرعامل در مرحله 

  ذخیره سازي گندم
  آلودگی گندم 

شرکت غله و خدمات 

  بازرگانی
  ------   طول  هفته  بیرجندسیلوي گندم 

برگزاري مانور آموزشی اطفاء 

  حریق در انبار مکانیزه بیرجند
  انبار در داخل حرق

شرکت غله و خدمات 

  بازرگانی
  شرکت برجسته توس  9/8/96  انبار مکانیزه بیرجند

کنترل آماده بکاري  مولدهاي 

 برق اضطراري  مراکز حساس،

  مهم وضروري استان

  شهر قطع برق
 نیروي توزیعشرکت 

  برق استان

یازده مرکز حساس 

  ومهم استان
10/08/1396  

استانداري  ومراکز مشخص 

  شده

برگزاري رزمایش آنفلوانزاي فوق 

  حاد پرندگان

ایجاد آمادگی و افزایش 

  توان عملیاتی

اداره کل دامپزشکی 

  استان
  فرمانداري شهرستان سربیشه  طول هفته  شهرستان سربیشه

  مانور  خودرویی
افزایش توان مانور 

  عملیاتی آتش نشانی

سازمان بازارچه هاي 

  مرزي
  تش نشانیآ  طول هفته  78بازارچه میل 

 امداد چاه شهرداري

  طبس

امدادرسانی به حادثه 

  دیدگان در چاه
  شهرداري طبس

 آتش2 شماره ایستگاه

  نشانی
  آتش نشانی شهرستان طبس  10/8/96

رزمایش مقابله بحران در شرایط 

  اضطراري

، دشمن حمله هوایی

 و رسانی پزشکی امداد

  اطفا ء حریق

 آموزي بسیج دانش

طبس  شهرداري

  لشنگ

 دبیرستان شهید

  طالقانی
10/8/96  

، پرورش و آموزش، شهرداري

  آتش نشانی، اورژانس

  حمله دشمن به شهر  پدافند غیرعامل

 زيآمو سیج دانشب

 طبس شهرداري

  گلشن

 دبیرستان پانزده

  خرداد
  شهر طبس پرورش و آموزش  10/8/96

کنترل آماده  مانور قطع برق و

  بکاري مولدهاي اضطراري
  قطع برق منطقه

شرکت آب منطقه اي 

  استان

ایستگاه پمپاژ علی آباد 

  شهر بیرجند
10/8/96   ------  

  مانور بازدید از چاه حوادث
آشنایی با نحوه عملکرد 

  چاه حوادث

شرکت آب منطقه اي 

  استان
  ------   هفتهطول   شهرستان نهبندان
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برسی عملکرد و نحوه رزمایش 

  در شرایط بحران واکنش
  شرکت آبفا روستایی  قطع برق 

چاه  –خوسف 

  محمدیه
11/8/96  

 امور آب و فاضالب روستایی

  خوسف

نشت گاز کلر و رزمایش مقابله با 

  خنثی سازي
  9/8/96  تصفیه خانه بیرجند  ب منطقه ايآ  کلرنشت گاز 

امور شهرستانها و اداره 

  بحران ستاد

  شرکت آبفا روستایی  نشت گاز کلر  نشت گاز کلررزمایش مقابله با 
چاه  –خوسف 

  محمدیه
11/8/96  

 امور آب و فاضالب روستایی

  خوسف

  زلزله  ایمنی در برابر زلزله
پرورش فکري کانون 

  کودکان و نوجوانان
  مرکز سربیشه

هفته پدافند 

  غیر عامل
  هالل احمر

  زلزله  ایمنی در برابر زلزله
پرورش فکري کانون 

  کودکان و نوجوانان
  ------   7/8/96  طبس 2مرکز 

  ------   16/06/96  اداره کل  سازمان بیمه سالمت  حمله سایبري  مقابله با حمالت سایبري

   امداد و نجات

  پیشگیري از تلفات انسانی
  تخریب مدرسه زلزله و

 پرورش آموزش و

  بیرجند

 عبدالعلی دبیرستان

  بیرجندي
  هالل احمر  7/8/96

 فراخوان کارکنان رزمایش

   مدیریت شعب بانک صادرات

وقوع بحران و تیم 

 حفاظتی

مدیریت شعب بانک 

  صادرات استان

ساختمان مدیریت 

  شعب
10/8/96   ------  

مانور پدافند دور تا دور مدیریت 

  شعب بانک صادرات استان  

حمله به ساختمان 

  مدیریت شعب

مدیریت شعب بانک 

  صادرات استان
  ------   10/8/96  برج سپهر

تست مولدهاي برق اضطراري و 

   سرور بانک upsسیستم هاي 
  قطع برق منطقه

مدیریت شعب بانک 

  صادرات استان
  ------   10/8/96  برج سپهر

  آتش نشانی  10/08/96  محوطه شهرداري  شهرداري دیهوك  حفظ آمادگی نیروها  رزمایش اطفاء حریق

 رزمایش قطع برق مراکز حساس

   و تست مولد هاي برق

قطع برق شهر حاجی 

  آباد
  شهرداري حاجی آباد  طول هفته  شهر حاجی آباد  فرمانداري زیرکوه

  زیرکوهفرمانداري   وقوع زلزله  زلزله  رزمایشبرگزاري 
ستاد فرماندهی 

  انتظامی شهرستان
  طول هفته

فرماندهی انتظامی شهرستان 

  زیرکوه

  حریق کارخانه منیزتی  اطفاءحریقرزمایش 
شرکت شهرکهاي 

  صنعتی

شرکت توسعه فراورده 

  زیتی خراسانیهاي من
10/8/96  

صنعت ،معدن و تجارت 

  ،آتشنشانی ، هالل احمر

بازار  در اطفاء حریقرزمایش 

  بیرجند
  امداد و نجات و ایمنی

اتاق اصناف مرکز 

  استان
  8/8/96  بازار بیرجند

سازمان صمت، , اتاق اصناف 

  آتشنشانی و خدمات ایمنی
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  اطفاء حریقرزمایش 
حریق در شهرك 

  صنعتی

شرکت شهرکهاي 

  صنعتی
  14/8/96  شهرك صنعتی قاین

سازمان صمت ،شرکت تیز 

 پاك خراسان و شهرك

  صنعتی قاین

  رزمایش قطعی برق و اینترنت

در پی وقوع بحران، 

برق و اینترنت منطقه 

  قطع شد

هواشناسی اداره کل 

  استان

اداره کل و ادارات تابعه 

  هواشناسی استان
17/8/96   ------  

  پدافند سایبري
قطع خطوط اصلی 

  ptmpمخابرتی 
  ------   8/8/96  ملیبانک   بانک ملی

  ------   9/8/96  بانک ملی  بانک ملی  قطع برق شهري  تست برق اضطراري و ژنراتور  

  شرکت برق بیرجند  10/8/96  بانک ملی  بانک ملی  برق شهر قطع میشود  قطع برق شهري 

  بانک ملی  پایداري سیستمها  تست سیتمها و برق شعب 

شعب شهرستانهاي 

بیرجند، نهبندان ، 

  سربیشهخوسف و 

6/8/96   ------  

  بانک ملی  پایداري سیستمها  تست سیتمها و برق شعب

 هرستانهايشعب ش

قاین ، درمیان و 

  حاجی آباد

7/8/96   ------  

  بانک ملی  پایداري سیستمها  تست سیتمها و برق شعب

شعب شهرستانهاي 

فردوس ،طبس ، 

  سرایان و بشرویه

8/8/96   ------  

  امداد و نجات

اموزان نجات دانش 

هنگام وقوع زلزله و 

  چگونگی اطفائ حریق

  شهرداري ارسک
مدرسه راهنمایی 

  شهید فرقانی
9/8/96  

، شبکه موزش و پرورشآ

  بهداشت و درمان

رزمایش پدافند غیر عامل  

  قائن درنیروگاه سیکل ترکیبی

وجود حمله هوایی، 

نیروي تروریستی و 

عامل انتحاري در 

  نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی 

  قائن

نیروگاه سیکل ترکیبی 

  قائن
8/8/96  

هالل احمر، نیروي انتظامی، 

  آتش نشانی سپاه اورژانس،

  رزمایش پدافند غیر عامل 

هوایی و موشک  حمله

باران، پناهگیري، 

  تخلیه اضطراري

 آموزش و پرورش قائن
مدرسه نمونه خیامی 

 قائنات
9/8/96  

 نیروي انتظامی، هالل احمر،

  نشانی آتش اورژانس، سپاه،

  پدافند غیر عامل رزمایش
تخلیه  پناهگیري و

  اضطراري
 آموزش و پرورش قائن

مدرسه هنر شهرستان 

 قائنات
  هالل احمر  11/8/96

ر عامل شهرك یمانور پدافند غ

  صنعتی
  11/8/96  شهرك صنعتی قائنات   شهرك صنعتی  ترکیبی امداد و نجات

هالل احمر،پلیس راه،نیروي 

انتظامی ،اورژانس،آتش 

  اداره برق گاز، شرکتنشانی،
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  رزمایش اطفاء حریق
آموزش و افزایش 

  آمادگی
  ------   طول هفته   محوطه ساختمان   اداره کل بهزیستی 

  رزمایش مانور حوادث و بحران
آموزش و افزایش 

  آمادگی 
  هالل احمر  طول هفته   بهزیستیاداره کل    اورژانس اجتماعی

  مانور پدافند غیر عامل 
آموزش و آشنایی با 

  پدافند غیر عامل

اداره کل بهزیستی 

  استان 

مهد کودك شهید 

  رجایی ثقاب
  هالل احمر  طول هفته 

  مانور پدافند غیر عامل زیستی 
پدافند غیر  آشنایی با

  عامل 
  دامپزشکی  احمر، هالل  طول هفته   شهرستان خوسف  اداره کل بهزیستی

رزمایش تست سیستم هاي برق 

  اضطراري 

کنترل سیستمم هاي 

ups   

اداره امور شعب بانک 

  هاي استان 

 در چهار مرکز بیرجند،

  فردوس و طبس ، قائن
  شعب مذکور   طول هفته 

   نفوذ و خرابکاري  رزمایش تست دیتا سنتر 
اداره امور شعب بانک 

  هاي استان

اداره امور شعب بانک 

  هاي استان
  اداره امور شعب بیرجند  طول هفته 

  شهرداري سربیشه  افزایش توانایی ها  مانور پدافند غیر عامل
دبیرستان ابوذر غفاري 

  سربیشه
  آتش نشانی  طول هفته

اطفاء حریق و امداد و نجات در 

  شهرك صنعتی بیرجند

و مسدوم  آتش سوزي

  شدن کارگران

شرکت شهرکهاي 

  صنعتی استان

صنعتی شهرك 

  بیرجند
10/08/96  

، نیروي انتظامی هالل احمر،

سازمان ، کویر تایر، اورژانس

  صنعت، معدن و تجارت

اطفاء حریق و امداد و نجات در 

  شهرك صنعتی قاین

آتش سوزي و مسدوم 

  شدن کارگران

شرکت شهرکهاي 

  صنعتی استان
  14/08/96  شهرك صنعتی قاین

، نیروي انتظامی ،هالل احمر

  آتش نشانی، اورژانس

  مانورنحوه مقابله  با حمله هوایی

پناه گاه، انبار مواد 

غذایی، رسیدگی به 

آسیب دیدگان سوانح 

  غیر طبیعی

آموزش وپرورش 

  سربیشه

متوسطه اول زهرا 

  براتیان
10/8/96  

، احمر هالل، فرمانداري

  انتظامی، نیروسپاه، شهرداري

 قرنطینه و پیشگیريرزمایش 

  آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان

شیوع بیماري در 

  روستاي ماهیرود
  دامپزشکیاداره کل 

، روستاي ماهیرود

پایانه مرزي ، درح

  سربیشه

9/8/96  
، منطقه ویژه، فرمانداري

  ...و  پایانه وبازارچه ماهیرود

  مانور زندگی در شرایط سخت
آبگرفتگی  سیل و

  سوانح غیر طبیعی
  11/8/96  برکوه سربیشهروستاي   هالل احمراستان

استان  هالل احمر، فرمانداري

  دهیاري، شهرستان و

سیستم اعالم  تست عملکرد

  حریق ساختمان مدیریت

آتش سوزي در 

  ساختمان

مدیریت شعب بانک 

  ملت استان

مدیریت شعب بانک 

  ملت استان
  ------   طول هفته
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تست سیستم حفاظتی  بررسی و

  کلیه شعب استان
  افزایش کنترل ها

مدیریت شعب بانک 

  ملت استان

مدیریت شعب و شعب 

  استان
  ------   طول هفته

  10/8/96  اداره کل انتقال خون  اداره کل انتقال خون  قطع برق شهر  تست مولد برق اضطراري
شرکت برق، فرمانداري و 

  غیرعامل اداره کل پدافند

  مانور اطفاء حریق 
افزایش سرعت عمل 

  آتش نشانی
  آتش نشانی  طول هفته  فردوس  شهرداري فردوس

  رزمایش پدافند غیرعامل
آشنایی با پدافند غیر 

  عامل
  فرمانداري طبس

... اهاي آیتدبیرستان

  خرداد 15، طالقانی
  بسیج دانش آموزي  10/8/96

   رزمایش امداد و نجات

اعالم حریق و 

عوامل گیرافتادن 

  انسانی

  آتش نشانی و شهرداري  طول هفته  طبس  فرمانداري طبس

ارسال سیگنال تلویزیونی رزمایش 

  و رادیویی از مرکز به تهران

پشتیبان  بودن مرکز 

در تامین سیگنال 

  شبکه هاي سراسري

معاونت فنی صدا و 

  استانسیماي 
  ------   طول هفته  بیرجند

رزمایش جانمایی بشکه هاي 

شارژ سوخت  وسوخت صائن 

  مورد نیاز بشکه ها

استفاده در مواقع 

  اضطرار

معاونت پدافند 

غیرعامل و مدیریت 

  بحران نیروي انتظامی 

  ------   10/8/96  بیرجند

 رزمایش خنثی سازي بمب و

  عملیات انغماسی
  افزایش توان عملیاتی

معاونت پدافند 

غیرعامل و مدیریت 

 بحران نیروي انتظامی

  ------   10/8/96  بیرجند

برگزاري رزمایشات مشترك با 

  یگان ها ي همجوار

افزایش همبستگی و 

  تمرین

معاونت پدافند 

غیرعامل و مدیریت 

 بحران نیروي انتظامی

  ------   11/8/96  بیرجند

  قطع برقرزمایش 
و  UPSاستفاده از  

  دیزل ژنراتور 
  ------   11/08/96  اداره کل پست  اداره کل پست

  رزمایش اطفا حریق
آموزش اطفا حریق به 

  پرسنل مربوطه
  ------   12/08/96  اداره کل پست  اداره کل پست

  کنترل اغتشاشات
 کنترل شورش هاي

 احتمالی

عمومی  بازداشتگاه

 بیرجند

عمومی  بازداشتگاه

 بیرجند
11/8/96  ------  

 طرح احضار پرسنل 
سنجش و احراز 

 آمادگی کارکنان

عمومی  بازداشتگاه

 بیرجند

عمومی  بازداشتگاه

 بیرجند
9/8/96  ------  

 طرح احضار پرسنل 
سنجش و احراز 

 آمادگی کارکنان
  ------  8/8/96 زندان فردوس زندان فردوس
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  همکاردستگاه هاي   تاریخ  مکان  مجري  فرضیه رزمایش  رزمایشعنوان 

 طرح احضار پرسنل
سنجش و احراز آمادگی 

 کارکنان
  ------  8/8/96 زندان قاین زندان قاین

 طرح احضار پرسنل
سنجش و احراز آمادگی 

 کارکنان
  ------  10/8/96 زندان نهبندان زندان نهبندان

 طرح احضار پرسنل
سنجش و احراز آمادگی 

 کارکنان

کانون اصالح و تربیت 

 بیرجند

کانون اصالح و تربیت 

 بیرجند
10/8/96  ------  

 حفاظت فیزیکی
 کنترل شورش هاي

 احتمالی
  ------  10/8/96 زندان مرکزي بیرجند زندان مرکزي بیرجند

 حفاظت فیزیکی
 کنترل شورش هاي

 احتمالی

بازداشتگاه عمومی 

 بیرجند

بازداشتگاه عمومی 

 بیرجند
9/8/96  ------  

 حفاظت فیزیکی
 کنترل شورش هاي

 احتمالی
  ------  10/8/96 زندان قاین زندان قاین

 حفاظت فیزیکی
 کنترل شورش هاي

 احتمالی
  ------  11/8/96 زندان فردوس زندان فردوس

 حفاظت فیزیکی
 کنترل شورش هاي

 احتمالی
  ------  11/8/96 زندان نهبندان زندان نهبندان

 اطفاء حریق در زندان اطفاء حریق
بازداشتگاه عمومی 

 بیرجند

بازداشتگاه عمومی 

 بیرجند
12/8/96  ------  

  ------  9/8/96 زندان قاین زندان قاین اطفاء حریق در زندان اطفاء حریق

  ------  10/8/96 زندان فردوس زندان فردوس اطفاء حریق در زندان اطفاء حریق

  ------  11/8/96 زندان نهبندان زندان نهبندان اطفاء حریق در زندان اطفاء حریق

مانور قطع دیتا سنتر مخابرات 

  استان

افزایش آمادگی جهت 

واکنش سریع در مواقع 

بحرانی و تست 

هاي ارتباطی زیرساخت 

  شهر بیرجند

شرکت مخابرات 

  خراسان جنوبی

مخابرات خراسان 

  جنوبی
10/8/96   ------  

مانور دور میزي و قطعی شبکه 

  کابل و قطع مفصل

بررسی عملکرد و 

ها  در شرایط  همکاررا

  اضطرار

شرکت مخابرات 

  خراسان جنوبی

اداره مخابرات 

  شهرستان فردوس
  ------   طول هفته

آنفوالنزاي فوق  رزمایش استانی

  حاد پرندگان

آلوده شدن تعدادي از 

  طیور وحشی
  9/8/96  شهرستان سربیشه  سازمان دامپزشکی

  جهاد کشاورزي

  پایانه مرزي  نیروي انتظامی
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  همکاردستگاه هاي   تاریخ  مکان  مجري  فرضیه رزمایش  رزمایشعنوان 

مانور قطع برق مرکز انقالب 

  بیرجند

وضعیت برق  بررسی

اضطراري و پشتیبانی 

مرکز و بررسی وضعیت 

  دیزل ژنراتور

شرکت مخابرات 

  خراسان جنوبی

مرکز انقالب شرکت 

  مخابرات بیرجند
10/8/96   ------  

  پدافند غیرعامل
بررسی عملکرد منبع 

  تغذیه سرورها

احوال اداره کل ثبت 

  استان
  ------   8/8/96  تابعه ادارات

 پدافند غیرعامل
عملکردسیستم بررسی 

  اعالم حریق

احوال اداره کل ثبت 

  استان
  ------   8/8/96  تابعه ادارات

 پدافند غیرعامل
بررسی عملکرد سیستم 

  دزدگیر

احوال اداره کل ثبت 

  استان
  ------   8/8/96  تابعه ادارات
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  :رزمایش ها خالصه گزارش 

  

  :موقت رزمایش آموزشی، عملیاتی حریق و تخلیه اضطراري، نجات و اسکان 

 –همزمان با چهارمین روز هفته پدافند غیرعامل، مانور مشترك عملیاتی  9/8/96طی روز سه شنبه مورخ 

آموزشی اطفاء حریق با رویکرد پدافندغیرعامل و با حضور سردار مهدي پور معاون سالمت سازمان پدافندغیرعامل 

دافندغیرعامل استان و فرماندار بیرجند با مشارکت کشور و جانشین فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور، مدیرکل پ

    جمعیت هالل احمر، آتش نشانی، نیروي انتظامی، اورژانس و شرکت برق و بهزیستی به مناسبت هفته پدافند 

  .برگزار شد )سراي گلشنی ( محل بازار بیرجند غیر عامل در 

  

  : رزمایش کنترل تجهیزات حفاظتی و حراستی

و همچنین شعب تابعه  بانک توسعه تعاون لیه تجهیزات حفاظتی و حراستی مدیریت شعبآزمایش و کنترل ک

با فرض حمله و نفوذ افراد بیگانه به  صندوق هاي نسوز دوربین هاي مدار بسته، آژیر هاي ضد سرقت، مانند

  .طی هفته نکوداشت پدافند غیر عامل توسط کلیه شعب بانک دراستان صورت گرفت ساختمان بانک

  

  : رزمایش الکترو مغناطیس

 با اطالع رسانی قبلی به واحد هاي اداري مستقر در سازمان مرکزي دانشگاه مبنی بر اجراي مانور 

 و اعالم دستورالعمل اجرایی، همزمان با به صدا 96آبان  10مورخ  روز چهارشنبه 10الکترومغناطیس در ساعت 

  .تم هاي الکترونیکی و ترك محل کار نمودنددرآمدن آژیر خطر، همکاران اقدام به قطع برق سیس

  

  : رزمایش واکنش در شرایط اضطراري قطعی برق تاسیسات

و همزمان با دومین روز هفته پدافندغیرعامل رزمایش واکنش در شرایط  1396آبان ماه  7صبح روز یکشنبه 

کارشناسان اداره کل اضطراري با قطع برق شهري با حضور مدیر عامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتی، 

  .پدافندغیرعامل استانداري و ارزیابان برنامه هاي هفته بزرگداشت پدافندغیرعامل در بیرجند برگزار شد
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در این رزمایش پس از قطع شبکه سراسري برق دیزل ژنراتور مستقر در انبار نفت در مدار قرار خواهد گرفت و از 

  .لکردي شرکت نفت استان را شاهد خواهیم بوداین طریق تداوم چرخه سوخت رسانی در حوزه عم

  

  : 04رزمایش پدافند غیر عامل  در مرکز آموزش 

و کسب آمادگی کارکنان مرکز در هنگام بروز حوادث این مرکز به منظور ارتقاء سطح آموزش پدافند غیرعامل 

لیه اسلحه خانه ها و انبارهاي تخ(اقدام به برگزاري تمرین طرح بلیات ... عالوه بر جلسات ، کالس هاي آموزش  و 

و همچنین تمرین عملی پدافند غیرعامل با رعایت اصول استتار ، اختفاء ، پوشش و پراکندگی ) گردان سوم آموزش 

  .که برابر نظرسنجی به عمل آمده بسیار مفید بوده است  نموده است

  

  : رزمایش بحران قطع گاز

اهالی منطقه ي نیروگاه قدیم خیابان غفاري با  تلفن امداد  صبح احدي از 10ساعت حدود  4/08/95در تاریخ 

ایجاد خرابکاري در ایستگاه تقلیل فشار ؛ تماس گرفته و نشت شدید از ایستگاه گاز را گزارش می دهد)  194(گاز 

 و نشت شدید گاز از لوله هاي سنسینگ ایستگاه که امکان ورود به ایستگاه را غیر ممکن ساخته و)  TBS(شهري 

بدنبال بستن شیر ورودي و خروجی براي ایزوله کردن ایستگاه ، شیرهاي . باید ایستگاه از سرویس خارج شود 

  .از نمی شوند و بایستی تعویض شوندمربوطه به دلیل عدم امکان روانکاري جام بوده و پس از بستن ، ب

مادگی نیروهاي شرکت گاز و امدادي محک زدن آاین رزمایش با همکاري آتش نشانی و اورژانس بیرجند و با هدف 

  .در مقابله با بروز بحران انجام شد

  

  :)  مقابله با انتشار ویروس آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان (زیستی  استانی رزمایش

اکیپ از سایر دستگاههاي  11نفر و  45اکیپ واکنش سریع دامپزشکی متشکل از  9شرکت این رزمایش که 

اکیپ هاي واکنش سریع . در یک واحد مرغداري به شکل فرضی انجام گرفتذیربط در شهرستان خوسف 

شعله  دفن بهداشتی، آزمایشگاه سیار، ضد عفونی، معدوم سازي، قرنطینه،نمونه برداري و مراقبت، دامپزشکی شامل 

    تظامی،تدارکات و مستندسازي به همراه دستگاههاي اجرایی از جمله استانداري، فرمانداري، نیروي ان افکنی،
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به مدت یک ساعت عملیات ... دانشگاه علوم پزشکی و  محیط زیست، راه و شهرسازي، سپاه انصارالرضا، پلیس راه،

  .م کردندوفلوانزاي فوق حاد را قرنطینه و طیور بیمار را معدآنفرضی معدوم سازي یک واحد آلوده به بیماري 

زمان پدافندغیرعامل کشور و جانشین فرمانده قرارگاه سردار مهدي پور معاون سالمت سااین رزمایش با حضور

و همچنین مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداري در مرغداري هد هد واقع در جاده  پدافند زیستی کشور

دستگاهها با توجه به زمان  از نقاط قوت این رزمایش هماهنگی مناسب بین .مواصالتی بیرجند به خوسف برگزار شد

  .برنامه ریزي و همچنین اجراي تمام جزئیات سناریو در رزمایش بوداندك 

  

  : رزمایش قطع سیستمهاي بانکی

در این رزمایش که در محل بانک ملی شهر خوسف برگزار شد سیستم یکپارچه بانکی قطع و کاربران با سایر 

دید و مدت زمان ورود نیروي سپس بوسیله پدال اعالم خطر گر .با مرکز برقرار کردند سیستمها ارتباط خود را

که از نقاط قوت این رزمایش می توان به آماده به کار بودن سیستمهاي دریافت و  .انتظامی مورد ارزیابی قرار گرفت

  .ارسال داده و همچنین برق اضطراري و حضور به موقع پلیس اشاره کرد

  

 :ضروري  استان  م ومه رزمایش کنترل آماده بکاري  مولدهاي برق اضطراري  مراکز حساس،

رزمایش   به منظور بررسی وضعیت آماده بکاري مولدهاي برق اضطراري مراکز  حساس، مهم و ضروري  استان،

صبح برگزار  10 الی 9از ساعت  10/8/96سراسري قطع برق همزمان با سراسر کشور درروز چهارشنبه مورخه 

 شوراي تاسیسات و عمران رئیس محترم کارگروه بابراساس هماهنگیهاي صورت گرفته  گردید، در این رزمایش

استان و دفتر محترم پدافند غیر عامل استانداري  پس از صدور فرمان قطع برق توسط سردار  غیرعامل پدافند

به صورت ارتباط تصویري از مرکز فرماندهی رزمایش واقع ) رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور (جاللی 

مرکز  ومحل مشخص شده توسط یازده اکیپ عملیاتی مستقر در   11هران بزرگ، بالفاصله برق  در  شرکت توزیع ت

مراکز و محلهاي مشخص شده  قطع  که با فاصله چند ثانیه مولدهاي اضطراري مراکز درمدار قرارگرفت وپس از 

س ومهم بر اساس دراین رزمایش مراکز  حسا. گذشت یک ساعت  با  صدور فرمان وصل، برق مراکزوصل گردید

  :موارد زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند 
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  آمادگی بهره بردار مولد - 1

  وضعیت اماده بکاري مولد- 2

  تستهاي هفتگی مولد - 3

  مناسب بودن محل استقرار مولدین - 4

  مناسب بودن ظرفیت مولد با میزان  نیاز - 5

  محل استقرار مخازن سوخت - 6

  مدت مشخصکافی بودن میزان سوخت براي یک  - 7

  )اتو ماتیک( در مدار قرارگرفتن مولدین به صورت خودکار  - 8

  .رعایت نظافت ونظم درمحل استقرار مولدین - 9

  .  مورد ارزیابی وبررسی دقیق قرارگرفتند..... و کنترل مولدین اتاقوضعیت -10

  

  :  مانور قطع برق و کنترل آماده بکاري مولدهاي اضطراري

غیر عامل، مانور سراسري قطع برق و کنترل آماده بکاري مولدهاي اضطراري در ایستگاه همزمان با هفته پدافند 

   .پمپاژ علی آباد شهر بیرجند با موفقیت اجرا شد

با توجه به منویات مقام معظم رهبري و تأکیدي که بر موضوع پدافند غیرعامل دارند و براساس هماهنگیهاي صورت 

رق و کنترل آماده بکاري مولدهاي اضطراري مراکز و تأسیسات حیاتی، گرفته، ششمین مانور سراسري قطع ب

  .حساس و مهم آب کشور، همزمان در کل مراکز استانها انجام شده است

صبح و با صدور فرمان سراسري، برق اصلی ایستگاه پمپاژ علی آباد بیرجند قطع و  10 این مانور رأس ساعت

وي با اشاره به این که مدت زمان برگزاري مانور در . ولد دیزلی انجام شدبالفاصله تأمین برق این مرکز از طریق م

پس از اتمام این مانور، برق این ایستگاه مجدداً وصل و آزمایش آماده . این ایستگاه حدوداً یک ساعت بوده است

  .بودن مولدین اضطراري در ایستگاه با موفقیت انجام پذیرفت همکارب
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  :شهرستان نهبندان  ادثمانور بازدید از چاه حو

 .مدیران و کارشناسان ادارات منابع آب و آبفا شهرستان نهبندان از چاه حوادث این شهرستان بازدید کردند

در این بازدید که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل صورت پذیرفت، مدیران و کارشناسان ادارات منابع آب و آبفا 

  .حوادث در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه آشنا شدنداین شهرستان با چگونگی عملکرد چاه 

  

 :و نجات و پیشگیري از تلفات  رزمایش امداد

         رزمایش به همکاري هالل احمر بیرجند در خصوص فراگیري مهارتهاي امداد و نجات در برابر حوادث

 غیر طبیعی برگزار گردیده است که مهمترین اهداف این رزمایش کمک به مسدومین در کوتاه ترین زمان ممکن،

  .میباشد... اطفاء حریق، اعزام مسدومین به بیمارستان و

  

  

  :رزمایش هاي مدیریت شعب بانک صادرات 

ر از مت 55تقریبی با ارتفاع  )جنوبیساختمان مرکزي بانک صادرات خراسان (با عنایت به اینکه برج سپهر شرق 

متر مربع یکی از ساختمان هاي بلند و از مراکز مهم و استراتژیک مرکز  10447سطح زمین و زیر بناي تقریبی 

لذا پیش بینی اقدامات پدافندي و دفاع از موقعیت، امري مهم است که می بایست مورد . استان محسوب می شود

ر اینکه بتوان قبل از بحران با بکارگیري فکر، اندیشه و اجراي اقدامات پیشگیرانه، لذا به منظو. توجه قرار گیرد

حوزه حراست  ،هیزات و تاسیسات حیاتی و حساس و همچنین تلفات انسانی را به حداقل رساندجخسارت وارده به ت

  .انور آموزشی به شرح ذیل اقدام نمودم 3حفاظت نسبت به انجام  و

مورخ 14:50و اطمینان از صحت کارکرد آن، راس ساعت  )برق اضطراري(ور دیزل برج سپهر به منظور ارزیابی موت

قطع ) ساختمان مرکزي( شرق طبق هماهنگی صورت گرفته با سرپرست شعب استان، برق برج سپهر 10/8/96

  .گردیدکه بالفاصله برق اضطراري در مدار قرار گرفت
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ی کارکنان در زمان ایجاد بحران ، تعدادي از کارکنان حفاظت به منظور افزایش آمادگی و ارزیابهمچنین در 

با برقراري تماس تلفنی فراخوان شدند که کلیه کارکنان فراخوان شده ظرف ؛ شدند فیزیکی به محل کار فراخوان

  .دقیقه درمحل کارحضور یافتند 10مدت حداکثر 

شعب استان، آژیر اعالم خطر و  طبق هماهنگی صورت گرفته با سرپرست 10/8/96مورخ 14:51راس ساعت 

با پخش آژیر خطر . اعالم وضعیت قرمز توسط رئیس دایره حفاظت فیزیکی از بلندگوهاي برج سپهرپخش شد

در کمترین زمان ممکن ، طبق (و پوشیدن جلیقه ضدگلوله )بالفاصله افسر نگهبان با مسلح نمودن کلیه نگهبانان 

کلیه پرسنل ستاد ظرف . نان ،آنان را در پست هاي مورد نظر مستقر نمودبرنامه ریزي انجام شده با توجیه نگهبا

  .تخلیه و به مکان امن در نظر گرفته شده در برج سپهر منتقل شدند3و 2،  1همکف،  -1دقیقه از طبقات 10مدت 

  

 ) :شرکت شهرکهاي صنعتی ( رزمایش اطفاء حریق 

ورده هاي منزیتی آصنعتی در محل  شهرك صنعتی و شرکت توسعه فر يرزمایش اطفاء حریق شرکت شهرکها

گزارش عملی از  115خراسان برگزار شد که در این رزمایش ابتدا  کارشناسانی از هالل احمر و و فوربتهاي اورژانس 

خود را نحوه نجات فرد  یا افراد مصدوم ارائه نمودند و آتشنشانی شرکت شهرکهاي صنعتی استان هم توانایی هاي 

  . در کنترل و خاموش کردن حریق در مواقع خطر نشان داد

  

  :رزمایش قطعی برق و اینترنت 

رزمایش قطعی اینترنت و برق در محل اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی و قطع ارتباط سرور و سوئیچ 

نگی قبلی با هدف آمادگی و بدون اطالع و هماه 17/8/96استانی  با ایستگاههاي هواشناسی تابعه استان در تاریخ 

هاي مناسب همکارکارکنان هواشناسی استان در برابر حوادث احتمالی منجر به قطعی برق و اینترنت و یافتن را

جهت رفع مشکالت پدیدار شده توسط کارکنان، دیدبانها و مدیران هواشناسی استان و ارسال بموقع هواي حاضر به 

  .ساعت آینده با کمترین امکانات و بیشترین دقت برگزار شد 96یش بینی سوئیچ سازمان هواشناسی کشور و تهیه پ
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  :رزمایش هاي بانک ملی قطع برق 

و همچنین جناب سرهنگ ) ع(در رزمایش اداره امور که با حضور سردار قاسمی فرمانده محترم سپاه انصاالرضا 

کل پدافند غیر عامل و همکاران شبکه حسینی رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی و تعدادي از مسئولین اداره 

بانکی برگزار شد   ابتدا ارتباط اصلی استان و همچنین برق مرکز دیتا سنتر اداره امور قطع گردید و مشاهده گردید 

. که خطوط پشتیبان و سیستم برق اضطراي بدون هیچ وقفه اي در مدار قرار گرفتند هیچ مشکلی ایجاد نگردید

  ره امور قطع و پس از چند ثانیه ژنراتور به صورت اتومات روشن و مشکل برق مرتفع گردید برق ورودي ادا نهمچنی

در رزمایش شعب که در بعضی مناطق با حضور مسئوالن محترم شهرستانها برگزار گردیده سیستم برق شعب  

مورد بررسی قرارگرفت وهمچنین خطوط اصلی قطع و  upsقطع و عملکرد سیستمهاي برق اضطراري 

  .عملکردخطوط پشتیبان موردبررسی قرار گرفت

  

  :رزمایش پدافند غیرعامل در نیروگاه سیکل ترکیبی قائنات 

کارگري پایگاه شهید چمران نیروگاه بسیج و حوزه  شوراي پدافند غیرعاملبا همکاري  ،دافند غیرعاملرزمایش پ

 در کارکنان عملیاتی سطح بردن باالمنظور ، به  08/08/96شنبه مورخ  دوسیکل ترکیبی شهرستان قاینات، در روز 

بررسی میزان آمادگی نیروهاي کارگري و و  تهدیدات هرگونه مقابل در ها آن بیشتر هرچه آمادگی و اضطراري موارد

تجهیزات مربوطه در زمان هاي بحران و به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در محل نیروگاه سیکل ترکیبی 

  . شهرستان قاینات برگزار گردید

  

  :مانورنحوه مقابله  با حمله هوایی 

پناهگاه امن در شرایط اضطرار  رزمایش آشنایی دانش آموزان درخصوص نحوه استتار واختفا واستفاده از

وچگونگی امداد رسانی ،اطفاء حریق وجیره بندي مواد غذایی درمحل مدرسه براتیان با حضور دانش آموزان ومدیران 

ادارات برگزار شد که پس از انجام فرضیه رزمایش جلسه آموزشی وسخنرانی درحاشیه آن جهت آشنایی بیشتر 

  .ردیددرمحل کارگاه فنی مدرسه برگزار گ
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  :رزمایش مقابله با آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان  

ورودي پایانه مرزي  رزمایش مقابله با آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان در سه نقطه روستاي درح، ماهیرود و

وهمچنین سم پاشی  دراین رزمایش نسبت به واکسینه کردن پرندگان روستاي ماهیرود، .ماهیرود برگزار گردید

جانشین  استاندار محترم، در این رزمایش .اقدام گردیدفرضی خودور هاي ورود وخروج به پایانه مرزي ماهیرود 

، فرماندار شهرستان سربیشه مل استانامدیر کل محترم پدافند غیر ع، محترم قرارگاه پدافند غیر زیستی کشور

  .حضور داشتند

  

  : راداره کل در هنگام قطعی برق سراسريرزمایش استفاده از دیزل ژنراتو

و دیزل ژنراتور در مواقع  UPS، استفاده از امکاناتی نظیر اداره کل پست استانبا قطع نمودن برق سراسري 

ه قطعی برق سراسري مورد بررسی قرارگرفت که دیزل ژنراتور مذکور به مدت یک روز کاري وظیفه تامین برق ادار

خصوص و ارائه خدمات به مشتریان محترم  هیچگونه مشکل خاصی در این طی روزکل را برعهده داشت و در 

  .مشاهده نگردید

درخصوص چگونگی استفاده از وسایل اطفا  رزمایش اطفاء حریق که توسط این اداره کل برگزار شد همچنین در

  .حریق به پرسنل مربوطه آموزشهایی داده شد

  

  : مانور قطع دیتا سنتر مخابرات استان

موقع در شرایط  این مانور عملیاتی با هدف تست زیرساخت هاي ارتباطی بیرجند و آمادگی و واکنش به

  .اضطراري انجام شد

این مانور با اعالم خبر قطعی برق شهري و خرابی شبکه برق مراکز انقالب، شاهد و رجایی بیرجند آغاز گردید که با 

طریق تجهیزات تغذیه نیروي منصوبه تامین گردید و عملیات  توجه به پیش بینی هاي بعمل آمده برق مراکز از

  .مورد نظر با موفقیت صورت پذیرفت
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  :رزمایش پدافند غیر عامل اداره کل ثبت احوال استان 

رزمایش پدافند غیرعامل با قطع ناگهانی برق سرورها و تحریک سیستم اعالم حریق و کنترل دوربین هاي مداربسته 

  . اجرا گردید 8/8/96بصورت همزمان در مورخه  ثبت احوال استان تابعهدر کلیه ادارات 
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  : سخنرانی هاي قبل از خطبه هاي نماز جمعه) د

  تاریخ  ...)شهر، بخش(مکان   عنوان سخنرانی  نام سخنرانان

  ) فرماندار بیرجند ( ناصري
  تشریح پدافند غیرعامل و

 اهمیت آن در شرایط خاص 
 5/8/96 مصالي بیرجند

  سردار قاسمی

  ) )ع(فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا  (
  12/8/96  مصالي بیرجند  نکوداشت هفته پدافند غیرعامل

 12/8/96 فردوس پدافند غیرعامل ماهانی نژاد حجت االسالم بابایی

  8/8/96  شهر نیمبلوك مسجد جامع  مشکالت سطح شهر و اهمیت پدافند غیر عامل  حسن جانی

  5/8/96  خوسف  اهمیت پدافند غیرعامل  شاهبیکیحجت االسالم 

  5/8/96  شهر اسالمیه  اشاره به موضوع پدافند غیر عامل در خطبه دوم  االسالم زمانی حجت

  5/8/96  قائن  اهمیت پدافند غیرعامل  حجت االسالم رحمانی

  5/8/96  اسفدن  اهمیت پدافند غیرعامل  حجت االسالم عبدالهی

  

  : نماز جمعهخالصه سخنرانی هاي      

  : سخنرانی هاي قبل از خطبه هاي نماز جمعه شهر بیرجند

  ) :فرماندار بیرجند ( ناصري 

فرماندار بیرجند در سخنرانی پیش از خطبه هاي نماز جمعه ضمن تشریح و تبیین اصول و الزامات پدافند 

همگرایی و انسجام هرچه بیشتر دستگاه غیرعامل ، برنهادینه سازي پدافند غیرعامل در بین آحاد جامعه تاکید و 

  .هاي اجرایی در راستاي پیشبرد اهداف پدافند غیر عامل را خواستار شد

  ) ) :ع(اه انصارالرضا پفرمانده س( سردار قاسمی 

آشنا  : با بیان این مطلب افزود ،سخن میگفت نماز جمعه سخنرانی قبل از خطبه هاي در که قاسمی سردار

کردن سطوح مختلف حاکمیت دولت و جامعه با پارامترهاي مختلف پدافند زیستی و آموزش هاي تخصصی و 

 .عمومی در افزایش امنیت زیستی موثر است
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هم اثرش و هم گستره اش بسیار  امروز جنگ نرم هوشمند، : وي با اشاره به تاکید قران بر مباحث امنیت افزود

  .ت می اسگسترده تر از جنگ هاي نظا

منصرف کردن دشمن در اقدام علیه امنیت کشور را یکی  خراسان جنوبیزیستی  پدافند جانشین فرماندهی قرارگاه

آموزش فرهنگ سازي از مهم ترین مولفه هاي این موضوع  : از مهمترین اهداف پدافند غیرعامل دانست و افزود

 .است

  

  : فردوسقبل از خطبه هاي نماز جمعه شهر  سخنرانی

حجت االسالم و . ایراد گردید فردوسدر شهر  12/8/95در این سخنرانی که قبل از خطبه هاي نمازجمعه مورخ 

 پدافند: طی سخنانی گفت غیرعامل، پدافند هفته آغاز به اشاره با فردوس جمعه امام ماهانی نژاد المسلمین بابایی

 و کند تهدید را ما اسالمی جامعه تواند می که است هایی آسیب همه برابر در جنگ بدون مبارزه معناي به غیرعامل

 از حفاظت براي زیرزمینی هاي ساختمان داشتن طبیعی، منابع و زیست محیط از حفاظت تواند می بارزه و دفاع این

  .باشد دیگر موارد از بسیاري و نظامی و اي هسته به مربوط مسائل و انقالب دستاوردهاي

  

  :اسفدن قبل از خطبه هاي نماز جمعه شهر  سخنرانی

و غیر نظامی  حجت االسالم عبدالهی با بیان اینکه دفاع در مقابل دشمن به دو صورت نظامی یعنی پدافند عامل

هر اقدام غیر مسلحانه اي که موجب کاهش آسیب پذیري شود  : گیرد افزود یعنی پدافند غیر عامل صورت می

پدافند  (اگر محافظت غیر نظامی : اظهار داشت   وي به فرموده مقام معظم رهبري .شود پدافند غیر عامل گفته می 

اقتصادي و علمی در یک نصف روز به هدر می رود که این امر باید  نباشد تمامی دستاوردهاي فرهنگی،)  غیر عامل

و اتفاقات پیش بینی  ت و فتنه انگیزي هاي جنگ نرم دشمنکه آمادگی براي مقابله با شایعا فرهنگ سازي شود

  .نشده داشته باشیم
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  :، صبحگاه  و رزمایش بسیج دانش آموزي )نقاشی ، انشاء نویسی (  گزارش مسابقات) ه 

  تاریخ  مکان  مجري  نام سخنران  عنوان
تعداد شرکت 

  کنندگان
  نفرات برتر

  صبحگاه مشترك

  و زنگ پدافند غیر عامل

فرماندار شهرستان 

  بشرویه

 آموزش و پرورش و

بسیج  مقاومت ناحیه

  شهرستان بشرویه

هنرستان کشاورزي 

استاد بدیع الزمان 

فروزانفر شهرستان 

  بشرویه

  -----   نفر 120  6/8/96

  غبار روبی مزار شهدا

دکتر عابدي، 

مدیرکل پدافند 

  غیرعامل استانداري

  -----   نفر 50  11/8/96  مزار شهداي بسرجند  اداره کل پدافند غیرعامل

  الکترونیکی مسابقه

  لعام صول پدافندا آشنایی با
  -----   نفر 110  9/8/96  بیرجند دانشگاه  دانشگاه بیرجند   ----- 

 برگزاري صبحگاه عمومی و

سخنرانی در خصوص پدافند 

  غیرعامل

فرماندار شهرستان 

  فردوس
  فرمانداري فردوس

منطقه انتظامی 

  فردوس
  -----   نفر 100  ول هفتهظ

 تفنگ مسابقه تیراندازي با

  بادي
  شهرداري فردوس  ----- 

 سالن تیراندازي

  )ع(مجتمع امام رضا 
  نفر 25  09/08/96

  داوود حسن نژاد

  فریده حجازیان

  -----   نفر 90  9/8/96  موزش مرزبانیآمرکز   فرماندهی مرزبانی استان  استان فرمانده  برگزاري صحبگاه عمومی 

  -----   نفر 4500  6/8/96  04مرکز آموزش   04 مرکز آموزش  ارشد نظامی آجا  برگزاري صحبگاه عمومی 

  -----   نفر 43  8/8/96  04مرکز آموزش   04مرکز آموزش   -----   تیراندازي مسابقه

 صبحگاه و نواختن زنگ 

  خسرويآقاي   دافند غیرعاملپ
 آموزش و پرورش و

  بسیج

 دبیرستان

  عالمه امینی
  -----   نفر 411  8/8/96

مسابقه ارزیابی نواقص و نقاط  

  آسیب پذیر 
 -----  

اداره کل پزشک قانونی 

  استان

اداره کل پزشک 

  قانونی استان
  -----   کارمندان اداره  طول هفته

  ----   برگزاري آزمون غیر حضوري 
دانشگاه علوم پزشکی 

  بیرجند
  -----   کلیه کارکنان   طول هفته  سطح استان

  مسئول مرکز  کارگاه نقاشی
علم و فناوري پارك 

  مرکز بشرویه
  -----   نفر 50  8/8/96  بشرویه

  -----   نویسی کارگاه نقاشی و خوش
پارك علم و فناوري 

  مرکز فردوس
  -----   نفر 20  7/8/96  فردوس
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  تاریخ  مکان  مجري  نام سخنران  عنوان
تعداد شرکت 

  کنندگان
  نفرات برتر

با موضوع  ایستگاه نقاشی

  پدافند غیرعامل
 -----  

علم و فناوري پارك 

  مرکز سرایان
  -----   نفر 50  9/8/96  سرایان

  مسئول مرکز  کارگاه ماکت سازي
پارك علم و فناوري 

  مرکز سربیشه
  -----   نفر 25  10/8/96  سربیشه

  مسئول مرکز  سازي کارگاه ماکت
پارك علم و فناوري 

  مرکز بشرویه
  -----   نفر 30  12/8/96  بشرویه

  دانش آموزي صبحگاه

آقاي موسوي کیا، 

 عابديدکتر 

مدیرکل پدافند (

  )غیرعامل 

اداره کل آموزش و 

  پرورش

 نرجسیه دبیرستان

  بیرجند
  نفر 10  نفر 381  6/8/96

  -----   برگزاري مسابقه تیر اندازي
مدیریت شعب بانک 

  صادرات استان

سالن شبیه ساز بانک 

  صادرات استان
  -----   پرسنل بانک  طول هفته

  -----   بیداري گبانبرگزاري مسابقه 
مدیریت شعب بانک 

  صادرات استان

مدیریت شعب بانک 

  صادرات استان
  نفر220  طول هفته

نفر از پرسنل  3

  بانک

با موضوع  مسابقه نقاشی

  پدافند غیرعامل
 -----  

شهرداري و آموزش و 

  دیهوك پرورش

دبستان شهید فالحی 

  دیهوك
  نفر 24  06/08/96

  عماد عبداللهی

  بیگیامیر ارسالن عوض 

  متین رستمیان

برگزاري صحبگاه مشترك و 

  نواختن زنگ پدافند غیرعامل

 مسئولین شهرستان

  زیرکوه

فرمانداري زیرکوه، بسیج 

  دانش آموزي

دبیرستان شهید 

رحمانی شهر حاجی 

  آباد

  -----   نفر 150  6/8/96

  برگزاري مسابقه

بهترین پیشنهاد به مناسبت "

  "نکواشت پدافند غیرعامل

  اداره کل هواشناسی  ----- 
هواشناسی اداره کل 

  استان
  نفر 60  9/8/96

 آقایان عزیز زاده،

، پورجمال

  پامنبري

با موضوع  مسابقه نقاشی

  پدافند غیر عامل
  -----   نفر 100  10/8/96  دبستان آزادي قائن  فرمانداري قائنات  ----- 

 صبحگاه و زنگ پدافند

  غیرعامل
  فرمانداري قائنات  فرماندار قائنات

وم د دبیرستان دور

  شاهد مرصاد
6/8/96   -----   -----  

با موضوع  برگزاري مسابقه

  غیر عامل هفته پدافند
  اداره کل بهزیستی  ----- 

ساختمان اداره کل 

  بهزیستی
  -----   پرسنل  طول هفته

با موضوع  مسابقه نقاشی

  پدافند غیرعامل
 -----  

اداره کل کتابخانه هاي 

  عمومی استان
  -----   نفر 25  6/8/96  نهیکتابخانه مهتاج 
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  تاریخ  مکان  مجري  نام سخنران  عنوان
تعداد شرکت 

  کنندگان
  نفرات برتر

با  مسابقه مقاله نویسی

  موضوع پدافند غیرعامل
 -----  

اداره کل کتابخانه هاي 

  عمومی استان
  -----   نفر 15  7/8/96  کتابخانه مهتاج نهی

 مقاله مسابقه انشاء نویسی،

  و نقاشی نویسی
  طول هفته  مدارس شهرستان  شهرداري سرایان  ----- 

اثر نقاشی،  50

  انشاء20

  مقاله 24و 

  اثر منتخب 12

  دکتر عباسی فر  رزمایش مسابقه نقاشی و
  آموزش وپرورش

  سربیشه

سالن مدرسه براتیان 

  سربیشه
  نفر 2  نفر 15  10/8/96

  صبحگاه مشترك
 آقاي فالحی فرماندار

  سربیشه

 آموزش وهالل احمر و 

  پرورش سربیشه

) ع(مدرسه امام علی

  سربیشه
  -----   نفر 85  طول هفته

  -----   نفر 20  06/8/96  پایگاه انتقال خون  اداره کل انتقال خون  -----   سناریو نویسی

  طول هفته  فردوس  شهرداري فردوس  -----   مسابقه والیبال
پرسنل 

  شهرداري
 -----  

  -----   نفر 400  طول هفته  شهر طبس سطح  فرمانداري طبس  -----   برگزاري مسابقه  نقاشی

  -----   مسابقه انشاء نویسی
آموزش و  وفرمانداري 

  طبس پرورش
  -----   نفر 250  طول هفته  س شهربرخی مدار

 21مسابقه علمی از مبحث 

  مقررات ملی ساختمان
  شرکت ملی گاز  ----- 

اتوماسیون اداري  

  گاز شرکت

10/08/96 

  لغایت

20/08/96  

  نفر 200

زیاد بودن به دلیل 

مطالب مسابقه طی 

چند مرحله برگزار 

  .می گردد
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  :، صبحگاه  و رزمایش بسیج دانش آموزي )نقاشی ، انشاء نویسی ( گزارش مسابقات خالصه 

  

  :برگزاري آزمون  با موضوع جنگ رسانه در فضاي سایبر توسط مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان 

ستان به تشریح پدافند غیر عامل در حیطه جنگ رسانه اي ادر این خصوص در کمیته راهبردي مدیریت شعب 

در فضاي سایبري و آموزش همگانی مقابله با بحران به منظور آمادگی پرسنل مدیریت و شعب استان جهت آمادگی 

ل جهت شرکت در آزمون پدافند حداکثري پرسن شرکت در جلسه مطرح گردید و در ادامه اطالع رسانی و حضور

  .صورت گرفت )LSM(غیر عامل از طریق سامانه مدیریت یادگیري الکترونیک بانک 

  

  : غبار روبی مزار شهدا

همزمان با ششمین روز از هفته نکوداشت پدافند غیرعامل غبار روبی مزار شهدا جهت گرامیداشت 

تحمیلی همراه با سخنرانی دکتر عابدي مدیرکل مقام واالي شهیدان انقالب اسالمی و هشت سال جنگ 

  .پدافند غیرعامل استانداري صورت پذیرفت

  

  :ل دانشگاه بیرجند عام صول پدافندا آشنایی با الکترونیکی مسابقه

در  با تهیه جزوات آموزشی با موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل و توزیع در بین دانشجویان و قراردادن آن

صورت  سئواالتی از متن آن، از دانشجویان و کارکنان خواسته شد پاسخ صحیح را به طرحسایت دانشگاه و 

  .الکترونیکی به سامانه داخلی دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل ارسال نمایند

  

  : )04) (ع(مرکز آموزش امام رضا صحبگاه عمومی  و مسابقه تیراندازي کارکنان آجا در 

جهت کلیه کارکنان پایور و  در استان ارشد نظامی آجا یفرمانده یوسفی سخنرانی امیر باصبحگاه عمومی 

  .برگزار شد 6/8/96در خصوص پدافند غیرعامل در روز شنبه مورخه  آموزش وظیفه سازمانی و تحت آموزش مرکز

آجا صورت پذیرفت که در  پایور کارکناننفر از  43 بین 3ژ تفنگ بامسابقه تیر اندازي  8/8/96همچنین در روز 

  .پایان از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد
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  :صحبگاه و مسابقه دانش اموزي فرمانداري خوسف 

همزمان با سالروز شهادت حسین فهمیده برنامه ریزي به منظور نواختن زنگ پدافند غیر عامل در مدرسه عالمه 

و عالمه امینی ) ع(آموزان مدرسه امام حسینامینی شهر خوسف صورت گرفت در این جلسه که با حضور دانش 

در این جلسه آقاي .برگزار شد مسئولین ادارات و اعضاء کمیته پدافند غیر عامل شهرستان نیز حضور داشتند 

خسروي از بازنشستگان سپاه طی سخنرانی به تشریح مبانی پدافند غیر عامل و فرهنگ ایثار و شهادت براي دانش 

 .آموزان پرداخت

  

  : اه پارك علمی و فناوري  مرکز بشرویه کارگ

در این کارگاه ابتدا برگهاي پاییزي در رنگهاي مختلف از داخل پارك جمع آوري شد؛ در ادامه اعضا با استفاده 

از مداد شمعی کاغذهایشان را همرنگ برگ پاییزي رنگ آمیزي کرده و با ساخت قورباغه و قرار دادن آن بر روي 

  .م استتار آشنا شدندبرگ همرنگش با مفهو

  

  : ایستگاه نقاشی پارك علمی و فناوري  مرکز سرایان

چه را که باید درباره  هفته پدافند غیر عامل در مرکز فرهنگی هنري سرایان فرصتی را فراهم آورد تا اعضا با آن

 .هاي فرهنگی و هنري بیاموزند پدافند غیر عامل بدانند در اجراي فعالیت

هاي آموزشی، تهیه بروشور پدافند غیر  و پیام) مدظله العالی(سخنان ارزشمند مقام معظم رهبري فضا سازي مرکز با 

عامل، برپایی ایستگاه نقاشی با همین موضوع، برگزاري کارگاه بحث آزاد و ایستگاه اوریگامی ساخت پروانه هاي 

  .رود در هفته پدافند غیر عامل به شمار می ها در فضاي مرکز از جمله برنامه هاي کانون سرایان کاغذ و استتار پروانه

  

  :صحبگاه دانش آموزي آموزش و پرورش بیرجند 

که به  مدیر کل پدافندغیرعامل استانداري خراسان جنوبی که در همایش دانش آموزي پدافندغیرعامل استان

، سخن می گفت با بیان مطلب  مناسبت آغاز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان نرجسیه بیرجند برگزار شده بود
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پدافندغیرعامل مصون سازي زیرساخت هاست؛ اگر امنیت در جامعه مورد توجه قرار گیرد، مصونیت در : فوق افزود

  .بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بیشتر خواهد شد

صادف با سالروز دستور تشکیل وي، با اشاره به نامگذاري روز هشتم آبان ماه به عنوان روز پدافندغیرعامل که م

امسال از ششم لغایت دوازدهم آبان ماه به : سازمان پدافندغیرعامل کشور توسط مقام معظم رهبري است، ادامه داد

  .عنوان ایام هفته پدافندغیرعامل نامگذاري شده است

آینده از آن شماست : دوي در پایان سخنان خود، دانش آموزان را آینده سازان ایران اسالمی دانست و تصریح کر

ازاین رو با توجه ویژه به اصول و تعاریف پدافندغیرعامل خود را براي مواجهه با تهدیداتی که در آینده ظهور خواهند 

  .کرد آماده کنید

  

  : برگزاري مسابقه تیر اندازي مدیریت شعب بانک صادرات استان 

این  پدافند غیر عامل،بیان اهمیت  به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیر عامل و در جهت تقویت روحیه و 

نگهبان و همچنین ایجاد شادابی و روحیه نشاط دربین آنان،  ،سنجش مهارتهاي تیراندازي همکاران بانک به منظور

  .در سالن شبیه ساز خود اقدام نمود ) پانچهبا سالح هاي کالشینکف و ت(  نسبت به برگزاري مسابقات تیراندازي

مدیرو معاون محترم شعب استان، بازرس ویژه مدیر، کارشناسان بانک و تعدادي از روساي  این مسابقات با حضور

کارت هدیه و (  دوایر و همکاران ستادي برگزار شد که در پایان از نفر اول درمسابقات تیراندازي با اهداي جایزه

  .و تشکرگردید تقدیر ) ترمه

  

  :صبحگاه مشترك شهرستان سربیشه 

 .سربیشه برگزار گردید)  ع(صبحگاه مشترك که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل درمحل مدرسه امام علی 

وبا همکاري اکیپ آتش نشانی نحوه مقابله با . کلیپی با موضوع پدافند برگزار به حاضرین به نمایش گذاشته شد

سپس آقاي فالحی فرماندار محترم شهرستان در . آتش سوزي  بصورت عملی به دانش آموزان توضیح داده شد

تاکیدات مقام معظم رهبري دراین خصوص سخنانی به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل و بیان مطالبی درباره آن و

  .ایراد نمود



79 

 

 عاملریپدافند غ يدهاردستاو غیو تبل یاطالع رسان: بخش دوم 

  صدا و سیما) الف

  زمان پخش  نام سخنران  موضوع برنامه  عنوان برنامه  نوع برنامه
مدت 

  پخش

  دهکده  سیما
 پدافند   درخصوص سانیراطالع 

  غیرعامل و دستاوردهاي آن
  دقیقه 5  9/8/96  نسیمی مهدي

  خبر تلوزیون  سیما
      صبحگاه پوشش خبري

  دانش آموزي
  ثانیه 55  6/8/96  آقاي موسوي کیا جناب آقاي عابدي

  خبر تلوزیون  سیما
پدافند  پوشش خبري همایش

  فرهنگیان غیرعامل

محترم سیاسی،  جناب آقاي حسینی معاون

  آقاي دکتر بهنام ،ياستاندار امنیتی و اجتماعی
  ثانیه 58 11/8/96

 پدافند غیر عامل صبح شرقی  صدا
آقاي عابدي، مدیر کل محترم پدافند غیر 

 )تلفنی(عامل
 دقیقه 10 6/8/96

 پدافند غیر عامل صبح شرقی  صدا
 آقاي محمد پور، رئیس محترم پلیس فتاي استان

 ) تلفنی (
 دقیقه 10 7/8/96

 پدافند غیر عامل صبح شرقی  صدا
 (مدیرکل محترم میراث فرهنگیآقاي رضایی، 

 ) تلفنی
 دقیقه 5 8/8/96

 دقیقه10 9/8/96 پرداخت در متن پدافند غیر عامل صبح شرقی  صدا

 پدافند غیر عامل صبح شرقی  صدا
آقاي عابدي، مدیر کل محترم پدافند غیر 

 )تلفنی(عامل
 دقیقه 5 10/8/96

 دقیقه 5 11/8/96 پرداخت در متن پدافند غیر عامل صبح شرقی  صدا

 پدافند غیر عامل سیب سالمت  صدا
  آقاي دکتر محمد علی بخشی

 آقاي دکتر مهدي زنگویی
 دقیقه 35 8/8/96

 پدافند غیر عامل مجله خانواده  صدا
آقاي عابدي، مدیر کل  محترم پدافند غیر 

 )تلفنی(عامل
 دقیقه 3 9/8/96

 دقیقه 10 6/8/96 رادیوییپرداخت در متن برنامه هاي  پدافند غیر عامل نسل امروز  صدا

 دقیقه 10 7/8/96 پرداخت در متن برنامه هاي رادیویی پدافند غیر عامل نسل امروز  صدا

 دقیقه 50 11/8/96 اصغر زاده دکتر عابدي، آقاي دکتر آقاي پدافند غیر عامل میز خدمت  صدا

 پدافند غیر عامل دهکده  صدا
طبیعی ارتباط تلفنی با مدیر کل  محترم منابع 

 آقاي نصرآبادي
 دقیقه 3 6/8/96
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  زمان پخش  نام سخنران  موضوع برنامه  عنوان برنامه  نوع برنامه
مدت 

  پخش

 پدافند غیر عامل دهکده  صدا
 دکتر بخشی، مسئول پدافند باط تلفنی باارت

 شبکه دامپزشکی غیرعامل
 دقیقه 3 7/8/96

 پدافند غیر عامل دهکده  صدا
ابراهیمی مسئول  پدافند ارتباط تلفنی با آقاي 

 غیرعامل عشایر
 دقیقه 3 8/8/96

 پدافند غیر عامل دهکده  صدا
ارتباط تلفنی با آقاي نسیمی، مسئول  پدافند غیر 

 عامل شرکت آب و فاضالب روستایی
 دقیقه 3 9/8/96

 دقیقه 3 10/8/96 پرداخت در متن برنامه هاي رادیویی پدافند غیر عامل دهکده  صدا

 پدافند غیر عامل دهکده  صدا
پور، مسئول  محترم  ...ارتباط تلفنی با آقاي ا

 پدافند غیرعامل محیط زیست
 دقیقه 3 11/8/96

 پدافند غیر عامل رادیو شب  صدا
عابدي، مدیرکل محترم پدافند غیر  دکتر آقاي

 عامل
 دقیقه 82 6/8/96

 پدافند غیر عامل رادیو شب  صدا
کل  محترم  ارتباط تلفنی با آقاي عابدي، مدیر

 پدافند غیرعامل
 دقیقه 10 9/8/96

 دقیقه 7 11/8/96الی6 پرداخت در متن برنامه هاي رادیویی پدافند غیر عامل پیام امروز  صدا

 دقیقه 15 9/8/96 پرداخت در متن برنامه هاي رادیویی پدافند غیر عامل فصل نوجوانی  صدا

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 15 06/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 15 07/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 15 08/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 15 09/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 15 10/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 15 11/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل

  سیما
 مستند پدافند

 غیرعامل
 دقیقه 13 12/08/96 پرچینمستند  پدافند غیر عامل
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  مدت پخش  زمان پخش  سخنران نام  موضوع برنامه  عنوان برنامه  نوع برنامه

 پخش از سیماي استانی پدافند غیر عامل نویس زیر  سیما

03/08/96 

 لغایت

11/08/96 

 نوبت 76

 

 خبر تلوزیون  سیما
پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

پدافند  دیدار مدیر کل، پرسنل و رابطین

 /ولی فقیه  غیرعامل استان با نماینده

/ در محل استانداري نشست رابطین پدافند

 آموزي پدافند غیر عامل در صبحگاه دانش

 بیرجند و بشرویه

 دقیقه 6 06/08/96

 خبر تلوزیون  سیما
پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

مانور استانی توان افزایی امداد و نجات در 

شهرستان سربیشه و کمیته پدافند غیرعامل 

 درمیانشهرستان 

 دقیقه 3 07/08/96

 خبر تلوزیون  سیما
پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

رزمایش سراسري قطع برق مراکز مهم مرکز 

 )بیرجند و قاین(استان 
 دقیقه 2 08/08/96

  سیما
  خبر تلوزیون

 20ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

مشترك بین مانور پدافند زیستی بیماریهاي 

انسان و دام در پایانه مرزي ماهیرود با حضور 

جانشین قرارگاه پدافند زیستی کشور سردار 

مانور تهدیدات سایبري در / مهدي پور 

مانور تخلیه اضطراري در / فرودگاه بیرجند 

قرارگاه پدافند زیستی استان / بازار بیرجند

 در بازارچه ماهیرود

 دقیقه10 09/08/96

  سیما
  تلوزیونخبر 

 20ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

جلسه شوراي پدافند غیرعامل استان 

همایش آموزشی پدافند  / خراسان جنوبی

مانور پدافند غیر عامل و مقابله با  / زیستی

 -زیرکوه-خوسف-فردوس(شرایط اضطراري 

 افتتاح میدان دام بیرجند  / )سربیشه

 دقیقه 8 10/08/96

  سیما
  خبر تلوزیون

 20ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

/ رزمایش چک و خنثی در مسجد باقرالعلوم 

 عطر افشانی گلزارشهدا
 دقیقه 4 11/08/96

 خبر تلوزیون  سیما
پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

به مناسبت  خانوادگی پیاده رويهمایش 

 بند دره بیرجند مسیرهفته پدافند غیرعامل 
 دقیقه 8 12/08/96

  سیما
  خبر تلوزیون

 16ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

جلسه شوراي پدافند غیرعامل استان 

همایش آموزشی پدافند  / خراسان جنوبی

مانور پدافند غیر عامل و مقابله با  / زیستی

 -زیرکوه-خوسف-فردوس(شرایط اضطراري 

 افتتاح میدان دام بیرجند  / )سربیشه

 دقیقه 7 10/08/96
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  مدت پخش  زمان پخش  نام سخنران  موضوع برنامه  عنوان برنامه  نوع برنامه

  سیما
  خبر تلوزیون

 16ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

مانور پدافند زیستی بیماریهاي مشترك بین 

حضور انسان و دام در پایانه مرزي ماهیرود با 

جانشین قرارگاه پدافند زیستی کشور سردار 

مانور تهدیدات سایبري در / مهدي پور 

مانور تخلیه اضطراري در / فرودگاه بیرجند 

قرارگاه پدافند زیستی استان / بازار بیرجند

 در بازارچه ماهیرود

 دقیقه 8 09/08/96

  سیما
  خبر تلوزیون

 16ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 غیرعاملپدافند 

/ رزمایش چک و خنثی در مسجد باقرالعلوم 

 عطر افشانی گلزارشهدا
 دقیقه 4 11/08/96

  سیما
  خبر تلوزیون

 14ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

بازدید /  همایش پدافند غیرعامل در مدارس 

 از سایت بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
 دقیقه 4 11/08/96

  سیما
  تلوزیونخبر 

 16ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

بازدید /  همایش پدافند غیرعامل در مدارس 

 از سایت بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
 دقیقه 4 11/08/96

  سیما
  خبر تلوزیون

 20ساعت 

پوشش خبري برنامه هاي هفته 

 پدافند غیرعامل

 بازدید/  همایش پدافند غیرعامل در مدارس 

 از سایت بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
 دقیقه 4 11/08/96

  پدافند غیرعامل  بازتاب  سیما

سردار مهدي پور، جانشین فرمانده قرارگاه 

دکتر عابدي، مدیرکل / پدافند زیستی کشور

سردار قاسمی، / پدافند غیرعامل استانداري

  جانشین فرمانده قرارگاه پدافندزیستی استان

  دقیقه 27  11/8/96
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  : مشروح گزارش برنامه مورد نظر    

  

 :روستایی  آب و فاضالبشرکت 

با  آقاي نسیمی، مسئول  پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مصاحبه بطور خالصه میتوان گفت

گردید تا با مردمی شدن این مهم بتوانیم از دستاوردهاي  غیرعامل مطرح هدف آشنایی احاد مردم با واژه پدافند

  .شویمپدافندي به نفع جامعه و کشور و نظام بهره مند 

 

  : اداره کل دامپزشکی استان  

دو برنامه رادیویی میز خدمت و سیب  (شرکت در برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی با موضوع پدافند غیر عامل 

  ) بازتاب (نی ویک برنامه تلویزیو)  سالمت

برنامه تلویزیونی و دو برنامه رادیویی با همکاري صدا و سیما  یکدر راستاي گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل 

دبیر پدافند غیرعامل دامپزشکی  آقاي دکتر زنگویی با حضور» سیب سالمت « در حوزه رادیو برنامه زنده  .تهیه شد

د روي آنتن رفت و وظیفه مندي دستگاه ها در این حوزه، تفاوت استان و معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجن

  .مدیریت بحران با پدافند غیرعامل، باید ها و نبایدهاي مهم در این زمینه تحلیل و بیان شد

  

 :اداره کل بیمه سالمت استان 

شدگان و  اطالع رسانی آخرین دستورالعملهاي سازمان بیمه سالمت در راستاي کاهش هزینه هاي درمان بیمه

  .توانمندکردن آنان و پاسخ به سواالت مردمی در راستاي رفع ابهامات احتمالی

  

  :مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی 

و لزوم اطالع رسانی هاي الزم به زائرین، ) ع(با توجه به مصادف بودن هفته پدافند با ایام اربعین حسینی  - 1

مدیر حج و زیارت استان بعنوان دبیر کمیته ثبت نام و اعزام ستاد اربعین استان، با حضور در چندین جلسه رادیویی 
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من جمله نحوه استفاده از گوشی تلفن همراه در سفرهاي  و تلویزیونی به توجیه زائرین درخصوص پدافند غیر عامل

  .پرداختند...زیارتی، رعایت مسائل امنیتی در سفر، رعایت نکات بهداشتی در سفر اربعین و 

نکات   30/07/96مورخ  1943/22/96طی هماهنگی بعمل آمده با صداي و سیماي استان طی نامه شماره   - 2

تهیه و جهت اطالع رسانی به ... نبایدهاي سفر زیارتی اربعین شامل نکات امنیتی وکلیدي تحت عنوان بایدها و 

  . زائرین بصورت زیرنویس از سیماي استانی پخش گردید
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  :تبلیغات محیطی ) ب

  تعداد  تاریخ  موضوع  مجري  عنوان

  بنر و پوستر

تعدادي از دستگاه هاي اجرایی استان 

، نیروهاي نظامی و انتظامی استان ، 

  شهرداري ها و فرمانداریها

  طول هفته  نکوداشت هفته پدافند غیر عامل

  بنر 365

  پوستر 2150

  پیامک و بروشور

تعدادي از دستگاه هاي اجرایی استان 

، نیروهاي نظامی و انتظامی استان، 

  شهرداري ها و فرمانداریها

  نکوداشت هفته پدافند غیر عامل
طول هفته و قبل 

  از آن
15731  

  تلویزیون شهري

  )دقیقه 40(  طول هفته  نکوداشت هفته پدافند غیر عامل  روابط عمومی شهرداري بشرویه

  1  آبان ماه 12الی  6  96پوستر هفته پدافند غیرعامل   سازمان مدیریت و برنامه ریزي

درج در سر برگ 

  مکاتبات اداري

تعدادي از دستگاه هاي اجرایی استان، 

  فرمانداریهاشهرداري ها و 
  کلیه مکاتبات  طول هفته  عناوین روز شمار هفته و پیام هاي مرتبط

  نمایشگاه

  1  10/8/96  تجهیزات مرتبط با حوزه پدافند غیر عامل  واحد آتش نشانی شهرداري بشرویه

  1  10/8/96  یغیرعامل پدافند دستاوردهاي اقدامات و  شبکه دامپزشکی خوسف و  فرمانداري

  1  طول هفته  تجهیزات و وسایل مرتبط عکس ها،  دامپزشکی استاناداره کل 

  تمامی شهرستانها  طول هفته  پدافند غیر عامل  )ره(اداره کل کمیته امداد امام خمینی

  1  طول هفته  نمایشگاه عکس پدافند غیر عامل  فرمانداري سربیشه

  طول هفته  عکس ونقاشی  فرمانداري سربیشه
عکس  500

  وکتابچه آموزشی

  کتابخانه استاد احمدي اسدیه

 غیرعامل، نمایشگاهی از برو شورهاي مفاهیم پدافند

هاي آن و ارائه  آسیب جنگ نرم، شناسایی

هاي  ها، مدیریت بحران و حمالت و آسیبهمکاررا

  سایبري

  مورد 1  طول هفته

  مورد 1  8/8/96  نمایشگاه عکس پدافند غیر عامل  شهرداري بیرجند

قائنات با همکاري سپاه در فرمانداري 

  محل هنرستان دخترانه حکمت
  ---   10/8/96  هفته نکوداشت پدافند غیر عامل

  مورد 8  طول هفته  هفته نکوداشت پدافند غیر عامل  اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستانها

 آموزش وپرورش نیروي انتظامی

  بسیج
  پدافند غیرعامل

الی  6/8/96

11/8/96  
  مورد 12

کل صنعت ، معدن و تجارت  اداره

  استان

نمایشگاه داخلی بنرو عکس و پوسترپدافند غیر 

  عامل

الی  6/8/96

14/8/96  
 ----  

  هاي نفتی استان شرکت پخش فرآورده
نمایشگاه تجهیزات تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 

  تجهیزات مورد نیاز در حوادث احتمالی
  1  طول هفته
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  ... :روزنامه ها ، جراید، تلویزیون شهري ومشروح موضوعات طرح شده در 

  

  :اداره کل حفاظت محیط زیست 

توسط اداره کل حفاظت  گزارش برگزاري کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 15/8/96مورخ  در روزنامه زعفران

در بنر و پوستر هم اطالعاتی در خصوص معرفی پدافند غیرعامل درج . اطالع رسانی گردیده است محیط زیست

  .گردیده است

  

  :نمایشگاه  فعالیت هاي دامپزشکی 

فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور و مدیرکل پدافند غیرعامل    این نمایشگاه با حضور سردار مهدي پور

 .استانی و شهرستانی افتتاح شداستانداري و جمعی از مسئوالن 

دراین نمایشگاه عکس هایی از فعالیت هاي دامپزشکی در حوزه  بروز بحران و رخدادهاي طبیعی و همچنین  

رزمایش و مانورهاي سالهاي گذشته دامپزشکی استان براي  بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شد تا با وظایف 

  .دامپزشکی در این حوزه بیشتر آشنا شوند

در این نمایشگاه عالوه بر تصاویر مذکور وسایل فنی و تجهیزات اکیپ هاي واکنش سریع، تجهیزات درمانی و غیره 

  .در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت

  

  : اداره کل بیمه سالمت استان 

 .اطالع رسانی درخصوص شرکتها و موسسات سودجو با اسامی مشابه سازمان بیمه سالمت ایران

 .عدد پمفلت در راستاي اجراي پدافند غیرعامل و اطالع رسانی به کارکنان 5تهیه 

 .تهیه یک عدد بنر با موضوع پدافند غیرعامل

 .ارسال پیامک از سخنان رهبري درخصوص پدافندغیرعامل

  .هشدارهاي امنیتی در خصوص فضاي مجازي
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  : اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان 

بلوار شهداي ( 2عامل نمایشگاه داخلی عکس و پوستر در محل ساختمان شماره  با شروع هفته پدافند غیر

  همچنین چند بنر در سطح شهر از فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص پدافند غیر عامل. برگزار شد ) عبادي 

  .نصب گردید در مکانهاي شلوغ و پر تردد 

عامل  توسط روابط عمومی سازمان صمت براي  همچنین پیامکهایی در خصوص جایگاه و اهمیت پدافند غیر

معدنکاران، صنعتگران و همکاران ارسال گردیده از اتوماسیون ادار نیز در این خصوص اطالع رسانی و آگاهی افزایی 

  .براي همکاران استان اقدام گردید 
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  دیدار با مسئولین استانی:  بخش سوم

  

   و رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي ) ع(دیدرا فرمانده ارشد نظامی آجا، فرمانده سپاه انصارالرضا 

  : 6/8/96بیرجند مورخ  شهرستان اجرایی استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه

شهرستان مدیرکل پدافندغیرعامل استانداري خراسان جنوبی که در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

   جاري در استان خراسان جنوبی با همت  در هفته پدافندغیرعامل سال:  بیرجند، سخن می گفت افزود

در سطح استان اجرایی ... همایش، دوره آموزشی و  ،برنامه شامل رزمایش 400دستگاه هاي اجرایی بیش از 

  .خواهد شد

در صورت اینکه :  جامعه دانست و اظهار داشت وي در پایان سخنان خود، پدافندغیرعامل را عامل مصونیت کل

یش مقام معظم رهبري به یک اصل همیشگی تبدیل شود، قطعا ما در آینده با تهدیدات بنابر فرما این اصل مهم

  . و به تبع آن آسیب پذیري کمتري مواجه خواهیم بود

غیرعامل هم در  پدافند: صریح کردبا بیان این مطلب تنده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند، مایدر ادامه جلسه ن

  . طبیعت به عنوان عالم تکوین و هم در دین اسالم به عنوان عالم تشریع وجود دارد

غیرعامل را خوب  حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادي، با اشاره به اینکه اگر بخوایم مساله پدافند

وري که ما به صورت قانون و با تشکیل مقررات و ادارات ام : بشناسیم باید به نظام خلقت و طبیعت بنگریم افزود

  .تعریف می کنیم، خداوند متعال به بهترین شکل در جهان هستی آن را تعبیه کرده است

هزار نوع میکروب در جهان شناخته شده است اظهار داشت بشر امروز 12وي با تأکید بر این که در حال حاضر  

با مصون سازي و با توجه به بهداشت و پیشگیري در برابر شیوع بیماري ها توانسته است نسبت به قرون و 

    .اعصار گذشته اقدامات بهتري انجام دهد

در موضوع پدافند غیرعامل  : ه بیرجند در بخش دیگري از سخنان خود عنوان کردنماینده ولی فقیه و امام جمع

ع تهدیدات نسبت به مصون سازي خود و وو مواجه با تهدیدات ما باید با استفاده از پیشگیري و پیش بینی وق

  .جامعه اقدامات الزم را به عمل آوریم
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کرد و خاطر نشان ساخت پوست انسان بعنوان اولین  وي بدن انسان را یک نمونه کامل از پدافند غیرعامل ذکر 

سپر دفاعی عمل می کند و بدن انسان را از آسیب رهایی می بخشد ودر مرحله بعد و در مواجه با بیمار ي هاي 

وي هدف پدافند غیرعامل را قوي . می گیرند میکروبی گلبول هاي خون وظیفه مبارزه با عفونت ها را بر عهده 

امعه دانست و تصریح کرد هر جامعه اي که ضعیف شد آسیب پذیر می شود و دشمنان آن بودن انسان و ج

جامعه با خیال راحت تري با دشمنی با او خواهند پرداخت، وي پیشگیري را بهتر از درمان دانست و خاطر 

یم قطعا در نشان ساخت در رزمایش هاي که نیروهاي ما اجرا می کنند ما هر چقدر بیشتر عرق بریزیم و کار کن

  .ع حوادث و بحران آمادگی بیشتري براي مقابله با دشمنان خواهیم داشتوروز وق

   دیدار صمیمی رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

  : 6/8/96مورخ  استانداري و جانشین رئیس شوراي پدافند غیرعامل استان

تبریک هفته پدافند غیرعامل به فعالین و رابطین پدافند غیرعامل استان اظهار مشیر الحق عابدي ضمن 

ارزیابان برنامه هاي هفته پدافند غیرعامل بر اساس چک لیست هاي تهیه شده در این رابطه طی ایام : داشت

  .هفته پدافند غیرعامل به دستگاه هاي اجرایی مراجعه خواهند کرد

، یکی دیگر از اقدامات مطلوب این هفته را برگزاري برنامه هایی نظیر استانداريدیرکل پدافند غیرعامل م

همایش هاي تخصصی، دوره هاي آموزشی اصول و مبانی و برگزاري برنامه هاي عمومی و خانوادگی نظیر پیاده 

ردم برگزار اهمیت برنامه ها و مراسماتی که با حضور خانواده ها و اقشار مختلف م: روي دانست و تصریح کرد

می شود به این جهت است که همه اعضاي خانواده اهم از بزرگساالن و کودکان با تهدیدات پیش روي جامعه 

  .بیشتر آشنا می شوند

   مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري استان با فرماندهی محترم انتظامی استان دیدار:  

و این امنیت در نتیجه تالش تالشگران عرصه  است جامعه نیازمند امنیتدر این دیدار رمضانی عنوان نمود 

حوزه هاي سه گانه میراث فرهنگی صنایع دستی وي خاطر نشان کرد . امنیت کشور ایجاد می شود 

رمضانی اضافه کرد بخش گردشگري . وگردشگري و به خصوص حوزه گردشگري در بستر امنیت شکل میگیرد
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ه تامین امنیت دارد لذا ماحصل تالش دست اندرکاران حوزه چون موضوعی انسانی است و انسان نیز نیاز ب

  .امنیت در این بخش روشنتر وقابل لمس تر خواهد بود

  شهردار و جمعی از پرسنل شهرداري اسالمیه با امام جمعه شهر اسالمیه :  

اسالمیه  به مناسبت هفته پدافند غیر عامل شهردار و جمعی از پرسنل شهرداري اسالمیه با امام جمعه شهر

در ابتدا جناب آقاي مطلبی پور شهردار اسالمیه ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل در . دیدار نمودند

 تحج مطالبی را بیان نمودند در ادامه خصوص تاریخچه پدافند غیر عامل و نقش شهرداریها در این خصوص

و تقدیر از خدمات شهرداري بر اطاعت از آمد گویی  االسالم زمانی امام جمعه محترم شهر اسالمیه ضمن خوش

  رهنمودهاي مقام معظم رهبري در این خصوص ، تأکید نمودند 
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  پروژه هاي افتتاح شده: چهارم بخش 

  

  تاریخ افتتاح پروژه  مکان پروژه  نام پروژه

  10/8/96  شمس آباد  – بیرجند  افتتاح میدان جدید عرضه دام

  11/8/96  شهرستان بیرجند الغدیرکتابخانه   کتابخانه تخصصی پدافند غیرعامل

بهسازي ساختمان اداري واحد آتش نشانی 

  شهرداري بشرویه
  13/8/96  شهرداري بشرویه

  طول هفتهدر   مرکز آموزش ناجا  افتتاح پروژه عمرانی 

  راه اندازي دوربین هاي مداربسته

  )اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري ( 
  طول هفته  پایگاه بافت تاریخی بیرجند و نمایندگی شهرستان خوسف

  30/6/96  آیسک  احداث کانال هدایت آبهاي سطحی

  96آبان   آیسک  تکمیل استخر ذخیره آب

  طول هفته  اداره امور شعب بانک هاي استان  وشمنده افتتاح سیستم اعالم و اطفائ حریق

   NVRاستقرار سیستم 

  )سرور دوربین هاي مدار بسته ( 
  09/08/96  طبسپایگاه انتقال خون شهرستان 

  طول هفته  بانک تجارت استان  مدیریت شعب  بهره برداري از سایت ایمن انفورماتیک  بانک

  هره برداري از واگن امداد و نجاتتجهیز و ب

  )آتش نشانی  - اورژانس(
  طول هفته  اداره کل راه آهن شرق
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  :پروژه هاي  افتتاح شده   خالصه گزارش

  :افتتاح میدان دام بیرجند 

دامداران براي پیگیري  اتحادیه سال ارزیابی مکانی و بررسی در نقاط مختلف به 7دام پس از  احداث میدان

سردار مهدي پور معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل کشور و  حضورر و با براي ساخت و ساز و احداث واگذا

کشور و هیئت همراه، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداري، فرماندار جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند زیستی 

استقرار دامپزشک تمام وقت، کشتارگاه اضطراري، سرایداري،  .افتتاح شد 10/8/96در تاریخ  ...و  شهرستان بیرجند

عرضه ازجمله بخش هاي مختلف میدان  اداري هاي وقسمت تعلیف دام براي انبارعلوفه نگهبانی، پست دامپزشکی،

مرکز  این .رأس دام سنگین در روز می باشد 200رأس دام سبک و  800این واحد اسمی  ظرفیت .دام بیرجند است

  .با استانداردهاي دامپزشکی در استان است مطابق رسمی دام میدان اولین

  

  :افتتاح کتابخانه تخصصی پدافند غیر عامل 

سرکار  استانداري، عابدي مدیر کل پدافند غیرعاملدکتر  حضور با تخصصی پدافند غیر عامل  کتابخانه افتتاحیه

 خانم محمودي مدیر کل امور اجتماعی استانداري، سرکار خانم نخعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداري،

آبان ماه در کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند  10روز پنج شنبه ... و فرماندار شهرستان بیرجند،  مهندس ناصري

  . شد برگزار

با توجه به : گفت کتابخانه این افتتاح آیین در مشیر الحق عابدي مدیر کل پدافند غیر عامل خراسان جنوبی،

هاي اجرایی به  تاکیدات مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غیرعامل و نیاز متخصصان امر و افراد در دستگاه

به عنوان غیرعامل  غیرعامل، این کتابخانه تخصصی با عنوان پدافندهاي تخصصی در حوزه پدافند  استفاده از کتاب

  .شداندازي  راه سومین استان در کشور

تجهیز و بروز رسانی منابع این کتابخانه توسط اداره کل پدافند غیر عامل اشاره نمود و افزود  همچنین به وي

  .وند و از منابع موجود استفاده نمایندرابطین پدافند غیر عامل استان می توانند در این کتابخانه عضو ش

اندازي بخش هاي تخصصی در سطح کتابخانه هاي عمومی  راه: افزود استان عمومی هاي کتابخانه کل رضایی مدیر

 ومی استان طی تفاهمهاي عم اداره کل کتابخانه  خوانی است، در همین راستا هاي ترویج بیشتر کتابهمکاریکی از را

اندازي کتابخانه تخصصی پدافند غیرعامل در هفته  نامه همکاري با اداره کل پدافند غیرعامل استان اقدام به راه 

 .نموده است پدافند غیر عامل

ر این کتابخانه د .مجهز شده استعنوان نسخه کتاب  224و  جلد 714عامل به  تابخانه تخصصی پدافند غیرک

  .ضوع هاي تخصصی پدافند غیرعامل در اختیار عالقه مندان قرارگرفته استتخصصی کتابها و نشریه هایی با مو
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  : 13/8/96بهسازي ساختمان اداري واحد آتش نشانی شهرداري بشرویه در مورخ 

ساختمان آتشنشانی شهرداري بشرویه یکی از قدیمی ترین بخش هاي شهرداري و بنا به شرایط فعلی مناسب 

با توجه به اینکه مکان نیازمند اصالحاتی بود لذا با رویکرد جدید، ساختمان . ودکار همکاران محترم آتش نشان نب

  .مورد بهسازي قرار گرفت

در مجموعه جدید بخشهاي مدیریت جهت ارتباط با ارباب رجوع، سالن ورزش و تندرستی، سالن استراحت، 

  .فته پدافند غیرعامل تکمیل گردیدجهت استفاده پرسنل به واحد آتش نشانی اضافه گردید و در ه... کتابخانه و

  

  : nvrاستقرار سیستم 

 در پایگاه انتقال خون آن اندازي و استقرار و راه) 12(تبصره ) ز( از محل اعتبارات بند  NVRخرید یک دستگاه 

  . 9/8/96در تاریخ  طبس

  

  : تجهیز و بهره برداري از واگن امداد و نجات

که به توسط اداره کل راه آهن شرق )  آتش نشانی -اورژانس (  نجات تجهیز و بهره برداري از واگن امداد و

  .آهن طراحی و در چرخه سیر قرار گرفت عنـوان نمونـه و بـراي اولـین بـار در سـطح راه
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  سومفصل 
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  :جمع بندي 

  

  : نقاط قوت

 )مدیریت بانک مسکن استان  ( تبلیغات محیطی در طول هفته نصب بنر و انجام -

 )مدیریت بانک مسکن استان  ( حضور در جلسات و برنامه هاي اعالمی  -

 )مدیریت بانک مسکن استان  ( بانک و سامانه هاي اداري و اتوماسیونی درج مطالب در پورتال -

 )مدیریت بانک مسکن استان  ( صفحه نمایشگر خودپردازها انجام تبلیغات مرتبط در -

 )اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داري( حفظ آمادگی پرسنل در مواقع بحرا -

 )مدیریت بانک مسکن استان  ( مدیریت به صورت مانور تست موتور دیزل ژنراتور -

 )مدیریت بانک مسکن استان  ( به صورت مانور ups از تست قطع برق و استفاده -

برق و آب که توسط ستاد پدافند بازدید از امکانات و زیرساخت هاي ادارات ارائه دهنده خدمات همچون مخابرات،  -

 )شهرداري بشرویه (غیر عامل شهرستان برنامه ریزي و اجرا شد

جهت بهره برداري در مواقع  GPSهماهنگی با سازمان مرکزي و مجهز نمودن سیستم هاي این مدیریت به  -

 )صندوق بازنستگی کشوري مدیریت استان (اضطراري 

، مجازي سازي و راه اندازي ماشین مجازي  USBفالین و بستن پورت هاي ایمن سازي سیستم ها و بکار گیري ا -

PVM  استفاده از پسورد هاي ترکیبی و مشکل براي سرور ها ، تعویز ویندوز و نصب و بروز رسانی نسخه اصلی ،

، تغییر پورت ها از پورت پیشفرض به پورت امن ، ) RDP(آنتی ویروس ، غیر فعال کردن ریموت دستکتاپ 

شهرداري (در سطح شهر ) عدد11(استفاده از قایروال هاي سخت افزاري ، احداث و نصب شیر هاي هیدرنات 

 )طبس گلشن 

مدیریت شعب (برگزاري نشست هاي تخصصی مرتبط با پدافند با حضور پرسنل مدیریت شعب بانک توسعه تعاون  -

 )بانک توسعه تعاون استان 

ان کیش با محوریت رعایت نکات امنیتی  با توجه به سو استفاده هاي برگزاري جلسه باشرکت خدماتی  سام -

 )مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان (احتمالی 
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استفاده از پتانسیل امور شهرسازي شهرداري ها در نظارت بر ساخت و ساز قانونمند جهت داشتن ساختمان ها و  -

  )شهرداري حاجی آباد.(معابري ایمن در سطح شهرها 

شهرداري حاجی .(ستفاده از وجود آتش نشانان جهت آموزش دوره هاي اطفاء حریق در سطح مدارس و ادارات ا -

 )آباد

مسابقه و  استقبال گسترده کارکنان دانشگاه از موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل و شرکت در کارگاه آموزشی ، -

 )دانشگاه بیرجند(همکاري در اجراي مانور

 )شهرداري شوسف(خدام گزینشی و سفارشیحذف هر نوع است -

 )شهرداري شوسف(توسعه همکاري واحدهاي حراست -

 )شهرداري شوسف(برنامه ریزي بهینه کاربري زمین هاي شهري -

 )شهرداري شوسف(اعالم خبر از طریق رسانه هاي عمومی در مواقع بحرانی -

  )شهرداري شوسف(دسترسی آسان به حمل و نقل  -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) (ص(هاي ارتباطی علی الخصوص  بلوار پیامبر اعظم  دسترسی به راه -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (فضاي مناسب براي ساخت سنگر و برپایی چادر -

اداره (خت بناموقعیت مکانی حاشیه شهر و بهترین عملکرد در برابر زلزله با توجه به رعایت اصول مهندسی در سا -

 )کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (وجود مراکز نظامی و انتظامی در نزدیکی اداره کل و احساس امنیت فیزیکی -

( 

 )شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی استان (برگزاري مناسب با ارزیابی عالی رزمایش برگزار شده -

و توان این دستگاه و بودجه موجود درخصوص اطالع رسانی و آگاهی عموم مردم و کارکنان  براساس امکانات -

  )شهرداري گزیک .(دستگاه، اقدامات خوبی صورت پذیرفت

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( )برجگ( مرزبانی رده آخرین تا آموزشی سناریوهاي اجراي -

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( اي هسته و سایبري پدافند آموزشی هاي کارگاه برگزاري -

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( مرزي هاي واحد در عامل غیر پدافند سراسري طرح اجراي -
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  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( عامل  غیر پدافند هفته در نوین جنگ آمادگی احراز رزمایش -

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( مرزنشین  مناطق در سالمت ایستگاه برپایی و رایگان ویزیت طرح -

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( عملیاتی  سناریوهاي تمرین و مرزي هاي هنگ در رزمایش انجام -

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( مصدومین  حمل و نجات و امداد سناریوهاي اجراي -

  )بانک ملی (بررسی عمکلرد خطوط پشتیبان  -

  )بانک ملی (سیستمهاي برق اضطراري بررسی عملکرد  -

  )بانک ملی (مادگی شرکتهاي طرف قرارداد و پشتیبان آ -

  )بانک ملی (بررسی واکنش شعب  -

  )جنوبی خراسان استان مرزبانی( عامل  غیر پدافند ساعت 32 مدت کوتاه دوره برگزاري -

  )جنوبی خراسان استان انیمرزب( یدکی  مقر در استقرار و مرزي هاي واحد در تخلیه طرح اجراي -

اهمیت پدیده پدافند غیرعامل در روزگار فعلی و بویژه شرایط حساس کشورکه بصورت جدي واطالع رسانی در  -

بحث نکوداشت هفته پدافند غیر عامل نیز خود در فراگیر شدن آن بسیار تأثیر دارد واهمیت . حال انجام است

 )فرمانداري بشرویه (ومراکز حساس تأثیر مثبتی دارد  مسئولین به این امر بویژه در زیر ساختها 

 )فرمانداري خوسف (حفظ آمادگی مدیران در بحرانهاي احتمالی  -

 )فرمانداري خوسف (تقویت همدلی و همکاري بین مدیران -

 )فرمانداري خوسف (آموزش و ارزیابی مدیران و کارکنان به صورت عملی -

 )اداره کل پزشک قانونی استان . (راريتست یک دستگاه دیزل ژنراتور اضط -

بازآموزي پرسنل  –آشنایی واحدهاي صنعتی در نحوه مواجه با خطر و نحوه عملکرد دستگاهاي امداد رسان  -

شرکت شهرك (محک زدن میزان آمادگی در مواجه با خطر  ،دستگاه هاي امداد رسان و همکاري ایشان با هم

  )هاي صنعتی 

خوب ومناسبی براي هفته نکوداشت پدافند غیر عامل تدوین گردیده  وهمچنین برنامه  در مجموع برنامه هاي -

که قدم خوبی در راه گسترش ،توسعه و شناخت  پدافند .  هاي تدوین شده به نحوه مطلوب ومناسبی اجرا  گردید

  )شرکت توزیع نیروي برق استان . ( غیر عامل  توسط پرسنل شرکت  می باشد 
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احتمالی  دافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ خساراتاز آنجا که پ -

بردن سطح آگاهی  به حداقل میزان خود برسد برگزاري همایشها وبرنامه هاي مختلف در جهت اطالع رسانی وباال

در سطح کلیه ادارات در  گمردم بسیارضروري به نظر می رسد که با اطالع رسانی و اجراي برنامه هاي هماهن

 )شهرداري طبس گلشن (  شهرستانها می توان اقدامات خوبی را انجام داد

در  2800یکی از برنامه هاي خوب این شهرداري جلوگیري از ساخت وسازهاي غیر مجاز و اجراي دقیق ایین نامه  -

باشد که در زمان خداي نکرده  خصوص توجیه همشهریان محترم مبنی بر استحکام بناي ساختمانی آنها نیز می

و یکی دیگر از نقاط قوت این شهرداري احداث پارکهاي . زلزله باعث خسارت جانی و مالی کمتري به آنها می شود

چند منظوره  جهت اسکان موقت در زمان بحران در تمامی نقاط جمعیتی این شهر می باشد ودیگر از کارها رامی 

ودن سیل بند هاي و اب راههاي این شهر باتوجه به وسعت زیادي که این شهر توان مرمت و باز سازي و تمیز نم

دارد  را می توان نام بردکه همه اینها در راستاي پدافند غیر عامل در این شهر صورت گرفته است که همین 

 مرمت سیل بندها در سیل آب زمستان سال گذشته با عث کمترین خسارت به شهر شد و از ورود اب به داخل

  )شهرداري خضري دشت بیاض . ( شهر جلوگیري نیز نمود

 هماهنگی کلیه ارگان هاي عضو پدافند غیر عامل استان با این اداره کل بویژه در خصوص برگزاري کارگاه آموزشی -

  )اداره کل حفاظت محیط زیست  (

اداره کل  (ته در اداره نظارت و بازرسی مستمر مسئولین پدافند استان ازکلیه اقدامات پدافندي صورت گرف -

  ) حفاظت محیط زیست

برگزاري جلسات و همایش هاي آموزشی در هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل مفید فایده بوده و باعث ارتقاء  -

اداره کل . (سطح آگاهی آحاد جامعه در زمینه شناخت بیشتر و رعایت همه جانبه پدافند غیر عامل می گردد

  ))ره(کمیته امداد امام 

با توجه به تأکید مقام معظم رهبري به اهمیت اجراي پدافند غیر عامل در تمامی زمینه ها ، ما شاهد فعالیت هاي  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام . (قابل توجهی در سطح جامعه و دستگاه هاي اجرایی هستیم 

هزینه هاي گزاف پس از خسارت ناشی از با مصون سازي و رعایت مسائل امنیتی پیش از بروز خطر ، از صرف  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام . (حوادث و تهدیدات دشمنان در امان خواهیم بود
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یکی از مهمترین نتایج و دست آوردهاي پدافند غیر عامل کاهش استرس در زمانهاي بروز بحران و خطر در بین  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام . (مردم می باشد 

. با رعایت مسائل مربوط به پدافند غیر عامل ما شاهد افزایش اعتماد مردم به دستگاههاي اجرایی خواهیم بود  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (

 )اداره کل بیمه سالمت استان  (تهیه و تامین کلیه شهرستاها به تجهیزات الزم  -

  )اداره کل بیمه سالمت استان  ( بط با پدافند غیرعاملهمکاري مناسب پرسنل در برگزاري دوره هاي مرت -

تبین اصول و اهداف پدافند غیر عامل براي دانش آموزان و فرهنگیان استان ، فرهنگ سازي موضوع پدافند غیر  -

اداره کل آموزش و پرورش (  عامل در بین آحاد جامعه، اطالع رسانی به بدنه جامعه و اجتماعی کردن موضوع

 )استان 

انجام تبلیغات محیطی و پیرامونی شامل تهیه و نصب پوستر در تابلو اعالنات و بنر در محل درب ورودي اداره کل  -

 ) اداره کل امور عشایراستان (با موضوع پدافند غیر عامل 

یر و یاد آوري موضوعات پدافند غیر عامل در قالب هفته گرامیداشت در برنامه هاي ساالنه امر الزم و قابل تقد -

برکات و اصالحات خوبی را در سیستم اجرایی و اداري به همراه دارد که ممکن است در طی سال مورد غفلت 

 ) مدیریت شعب بانک رفاه ( .واقع شود

تهدیدات موجود و احصاء شده در حوزه پدافند غیر عامل بستر مناسبی است براي تجهیز و استفاده جهت مقاوم  -

. با لحاظ فوریت اجرا و درك زمان... سایبري و / ستی در حوزه هاي مختلف زیستی سازي و ارتقائ سیستم امن

 )مدیریت شعب بانک رفاه(

  )شهرداري اسالمیه ( وجود مرکز بهداشتی ـ درمانی شبانه روزي در مرکز شهر -

 )شهرداري اسالمیه (قرار گرفتن شهر اسالمیه در مسیر جاده ترانزیتی  -

 )شهرداري اسالمیه (در سطح شهر با توجه به باغشهر بودن اسالمیه وجود فضاهاي باز کافی -

به سازمان هواشناسی کشور بعنوان جایگزین بستر ارتباطی  ssbارائه پیشنهاد و راه اندازي مجدد سامانه رادیویی  -

 )اداره کل هواشناسی استان (  فعلی در زمان اضطرار
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اداره کل ( سال جاري باتوجه به اهمیت امنیت پرواز در هی بیرجندنصب ژنراتور برق بنزینی درهواشناسی فرودگا -

 )هواشناسی استان

 )اداره کل هواشناسی استان ( بازدید ماهانه رابط پدافند غیر عامل و مسئول حراست از سرور استان  -

اداره کل (  96باال بودن امنیت اتاق سرور و اداره کل هواشناسی با نصب دوربین هاي بروز و جدید در سال  -

 )هواشناسی استان 

بانک (  6/8/96اختصاص بخشی از موضوع جلسه ماهانه مدیریت شعب استان به بحث پدافند غیرعامل در مورخ  -

 )سپه 

تشریح و تأکید بر پدافند غیرعامل در گردهمایی رؤساي شعب و مسئولین استان با هدف بررسی عملکرد شش  -

 )بانک سپه (  3/8/96ماه بانک سپه در مورخ 

 )بانک سپه ( اقدام به مفاد نامه وارده از ادارات مرکزي بانک سپه با موضوع پدافند غیرعامل -

 )بانک سپه ( توزیع کتاب آموزش پدافند غیرعامل انتشارات بانک سپه، بین شعب و دوایر ستادي -

هاي مرتبط از جمله هالل برگزاري چند جلسه وتوصیه هاي الزم در خصوص پدافند غیر عامل توسط دستگاه -

 )شهرداري نهبندان(احمر

وجود برنامه مدون پیشنهادي براي انجام برنامه ها برابر موضوعات پیش بینی شده،همکاري وتعامل بیشترادارات و  -

 انجام چندین برنامه ومانور مناسب در شهرستان و آشنایی بیشتر وجدي گرفتن مساله نسبت به سنوات گذشته

 )سربیشه فرمانداري  (

 

 )اداره کل انتقال خون استان  ( توان عملیاتی اداره کل انتقال خون در حد مورد قبولی قرار دارد -

 )اداره کل انتقال خون استان  ( تیمی به شکل بسیار مطلوبی انجام می شود کار -

 )اداره کل انتقال خون استان  ( ي انجام کارها همیشه برنامه دوم وجود داردابر -

 )اداره کل انتقال خون استان  ( ح بررسی کیفیت در مرتبه تضمین کیفیت می باشدسط -

فضاهاي آموزشی بزرگترین نقطه قوت می تواندفرهنگ سازي وتفیم نمودن مساله پدافند غ ع به دانش آموزان  در -

  .باشد
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در مواقع ایجاد بحران از می توان ... همچنین با توجه به فضاهاي مدارس شامل سالن ، محوطه وسرویس بهداشتی و

ونیز از فضاهاي مدارس میتوان بعنوان فضاهاي باکاربرد . این فضاها بعنوان مراکز تجمع ونگهداري استفاده نمود

  )اداره کل نوسازي مدارس .(دومنظوره استفاده نمود

  )تجارت استان  مدیریت شعب بانک(افزایش میزان آگاهی و فرهنگ عمومی در خصوص آشنایی با پدافند غیر عامل 

  )مدیریت شعب بانک تجارت استان (ـ تالش  براي نهادینه شدن موضوع پدافند غیر عامل در سازمان ها و جامعه 

خدماتی و به عنوان یک بازوي دولت و با توجه به برخورداري از  -شرکت ملی پست به عنوان یک نهاد ارتباطی  -

هنگام وقوع زلزله ها ( وط به توزیع لوازم اولیه و مایحتاج زلزله زدگان ناوگان ترابري توانمند می تواند در امور مرب

 )اداره کل پست. (با سایر ارگانهاي ذیربط همکاري نماید) احتمالی 

با عنایت به اینکه موضوع آوار برداري در لحظات اولیه وقوع بحران به منظورجست و جوي افراد حادثه دیده  -

نظور شناسایی مکان هاي مسکونی،استفاده ازبانک اطالعاتی کدپستی می تواند در حائزاهمیت می باشد ، لذابه م

 )اداره کل پست(این زمینه راهگشا باشد

شبکه توزیع مرسوالت پستی با بهره گیري توامان فناوري اطالعات و نیروي انسانی ، یکی از پتانسیلهاي موجود  -

  )اداره کل پست. (نی می باشدپدافند غیر عامل در مواقع سوانح غیر قابل پیش بی

 )اداره کل پست( بريبهره گیري از شبکه فیزیکی پست در تبادل اطالعات مکتوب در تهدیدهاي محتمل فضاي سای -

  )اداره کل پست(پراکندگی واحدهاي پستی به جهت حفظ ساختمانها و مراکز -

 )الب شهري استان شرکت آب و فاض(هماهنگی و مشارکت کلیه واحدها در اجراي برنامه ها -

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان (مستند سازي و اطالع رسانی خوب -

... تنوع در برنامه هاي اجرا شده شامل تبلیغات محیطی، مسابقه، کارگاه آموزشی، پیاده روي عمومی، رزمایش و  -

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان (

عامل و مدیریت بحران دائمی در هر زندان جاري است، بطوریکه بدلیل شرایط خاص زندانها، نوعی پدافند غیر  -

 )اداره کل زندانها.( بررسی و کارآمد بودن موارد ذیل الذکر جزو وظایف و مسئولیتهاي هر قسمت می باشد

 )اداره کل زندانها.( آماده بکار بودن دائمی سالح ها وتجهیزات ضد شورش در زندانها -

 )اداره کل زندانها.( تاسیسات و ساختار فیزیکی زندانها بررسی مستمر استحکامات ، -
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 )اداره کل زندانها.( وجود بهداري و کمک هاي اولیه در هر زندان -

 )اداره کل زندانها) .( بطور دائم(وجود جیره غذایی خشک و در نظر گرفتن سوخت الزم  -

 )اداره کل زندانها( .احصاء نقاط کور زندانها و تجهیز آنها به دوربین هاي مداربسته -

 )اداره کل زندانها.( نصب تابلوهاي هشدار دهنده در اطراف زندانها -

 )اداره کل زندانها.( ایجاد موانع ، خاکریز و سیل بندها در اطراف زندانها -

 )اداره کل ثبت احوال استان(و آموزش پرسنل جهت اطفاء حریق  ررسی صحت عملکرد سیستم هاي حفاظتیب -
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  :ضعف نقاط 

  )اداره کل انتقال خون استان ( عدم تامین برق موجب از کار افتادن قسمتی از تجهیزات می شود -

  )اداره کل انتقال خون استان ( کمبود تجهیزات فراورده گیري پرتابل در مواقع بحران -

آزمایش توان ادارات عدم برگزاري مانور پدافند غیر عامل بطور منسجم و طراحی شده در سطح استان براي  -

 )شهرداري بشرویه (دخیل با موضوع 

 )شهرداري زهان (ایجاد و انتخاب مکانی براي مواقع بحران به عنوان اسکان اضطراري  -

اداره کل حفاظت ( نبود اعتبارات مکفی در اختیار دستگاه هاي عضو پدافند در راستاي انجام همایش و رزمایش -

  )محیط زیست 

 )بانک سپه ( ري و درخواست بودجه جهت برطرف نمودن موارد الزم و معایب و کمبودهاي موجودنیاز به پیگی -

مدیریت شعب بانک توسعه (سیستم ها  USBعدم امکان استفاده از دستگاه هاي ذخیره سازي  از طریق پورت  -

 ) تعاون استان 

امدادي شهرستان و استان ، تا در عدم وجود ارتباط بیسیمی و کانال مشترك خاص بین کلیه دستگاه هاي  -

صورت وقوع شرایط بحرانی و قطع برق یا شبکه مخابرات بتوان سریع و به موقع خبر رسانی و درخواست کمک 

  )شهرداري حاجی آباد. (نمود 

  )شهرداري حاجی آباد. (عدم همراهی کامل ادارات مربوطه در جانمایی آرامستان جدید شهر حاجی آباد  -

  )شهرداري حاجی آباد. (ی کامل ادارات مربوطه در مکانیابی سایت دفن پسماندهاي شهري عدم همراه -

  )شهرداري حاجی آباد. (نبود سوله مدیریت بحران که با عنایت به موقعیت منطقه الزامی می نماید  -

استانداري  در تداخل نشست هم اندیشی نخبگان استان در موضوع پدافند غیر عامل با جلسه پژوهشی برگزار شده -

 )دانشگاه بیرجند(که منجر به لغو نشست شد

مقررات ملی، تعدد بسیارزیاد مدارس موجود وغیر  21نبود اعتبارکافی جهت پیش بینی کامل ملزومات مبحث  -

قابل اصالح آنها، نیاز بسیار شدید آموزش وپرورش به مدارس درحال استفاده وهمچنین مدارس جدید، زمین 

ساخت مدارس وفضاهاي پرورشی در نظر گرفته شده اند متاسفانه بسیار کوچک ومحدود می باشند هایی که براي 
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به گونه اي که رعایت بسیاري از مسایل مانند راهها ومسیرهاي دسترسی ودرب هاي خروجی بسیار مشکل می 

  )اداره کل نوسازي مدارس . (باشد

  )شهرداري شوسف( نبود مرز مشخص براي شهر -

  )شهرداري شوسف( اکندگی در شهربافت پر -

  )اداره کل بیمه سالمت استان ( کمبود مدرسین متناسب با دوره هاي پدافند غیرعامل -

  )شهرداري شوسف(قدمت زیاد برخی از بناها  -

  )شهرداري شوسف( فقدان فضاهاي کاربري سبز و پارك -

  )شهرداري شوسف... (و کتابخانه استخر، ، ورزشی امکانات و تفریحی و فرهنگی مراکز فقدان  -

  )شهرداري شوسف(نامناسب بودن عرض معابر پیاده رو -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . (ساختمان کلی ادارات کل استان در یک محل واقع شده است -

 )رفاه اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و . (استتار منطقه بدلیل عدم وجود پوشش گیاهی در وضعیت بحرانی است -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (عدم وجود پله اضطراري -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (عدم وجود ژنراتور برق اضطراري -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (عدم وجود پناهگاه در سایت اداري -

بیرجند که با بهره برداري کامل از انبار نفت جدید مرتفع خواهد شد مشکالت ساختاري تاسیسات انبار نفت فعلی  -

 )شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی استان (

 )شهرداري گزیک .(امکانات و بودجه کم دستگاه، باعث می شود تنوع و تعداد اقدامات قابل انجام کم می باشد -

 )فرمانداري بشرویه (ارتباطات و اقتصاد و فرهنگ ضعف ها و کمبودهاي ساختاري کشور در حوزه هاي اینترنت و -

( نبود برنامه جامع پدافند غیر عامل در سازمان و نظارت ضعیف در بحث اجرایی زیرساخت هاي صورت گرفته -

 )اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري 

 )فرمانداري خوسف( نبود اعتبار الزم براي اجراي رزمایش ها در طول سال -

 )فرمانداري خوسف( برخی از مدیران با مفاهیم کلی پدافند غیر عامل عدم آشنایی -

 )فرمانداري خوسف(در سطح شهرستانها محدودیت امکانات  -
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 )فرمانداري خوسف( عدم وجود بودجه مصوب جهت اجراي برنامه هاي پدافند در سطح دستگاههاي اجرایی -

 )فرمانداري خوسف(رد نیاز پدافندي عدم تامین اعتبار براي تجهیز ادارات به امکانات مو -

ونیاز به  با توجه به اینکه آنچنان که باید وشاید هنوز موضوع مهم پدافند غیر عامل براي اقشار مردم تبیین نشده -

ودوره هاي آموزشی  کار بیشتر دارد به نظر می رسد درصورت اعزام اساتید استانی وکشوري براي برگزاري کالسها

وپروژه ها ، پیوستی از پدافند  موضوع دیگر اینکه در برنامه ها. انی به این موضوع داشته باشد می تواند کمک شای

بهتر است که پیوستی پدافندي دیده  غیر عامل دیده نمی شود با توجه به روشهاي گوناگون دشمن براي نفوذ

 )شهرداري طبس گلشن(. شود

  )شهرداري خضري دشت بیاض (  ه در سطح این شهرکم بود امکانات درمواقع بحران و حوادث غیر مطرقب -

اداره کل (نبود سرفصل معینی در بودجه ي دستگاه هاي اجرایی جهت تأمین هزینه هاي کمیته پدافند غیر عامل -

  ))ره(کمیته امداد امام 

عات باشد و گستره اثربخشی آن در تمامی موضو مبحث پدافند غیرعامل منحصر به زمان یا موضوع خاصی نمی -

باشد، لذا الزم است با آگاهی کامل از خطرات و انواع آن، تهدیدهاي طبیعی و غیرطبیعی، بیوتروریسم،  مشهود می

اداره کل ( .آمیز با این مسائل افزایش دهیم توان شناسایی خود را در جهت مقابله موفقیت... جنگهاي سایبري و 

  ))ره(کمیته امداد امام 

 )اداره کل آموزش و پرورش استان (نه فرهنگ سازي و تبلیغات در سطح جامعهنبود اعتبار الزم در زمی -

در سازمانها و دستگاههاي براي پیشبرد اهداف پدافند غیر ) نقشه راه (نداشتن برنانه و سرفصل مدون یا  -

 )اداره کل آموزش و پرورش استان (عامل

ت و ساختمانهاي اداري و شخصی در انظار عمومی و عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در زیر ساختها و تاسیسا -

دید هامه مردم پدافند غیر عامل بیشتر جنبه نظامی دارد تا جنبه اجتماعی بیشتر برنامه ها اجرایی در حد هفته 

 )اداره کل آموزش و پرورش استان (پدافند غیر عامل باقی می ماند

ت پدافند غیر عامل تاکید دارند لیکن علیرغم گذشت سالها همانگونه که در فرمایشات مقام معظم رهبري بر اهمی -

از جدي شدن مقوله پدافند غیر عامل آسیب بزرگ آن است که هنوز در مقدمات و تئوري هاي موضوع مشغولیم 

و پس از گذشت سالها از تعاریف و توجیهات پدافند غیر عامل وقت اقدام و عمل رسیده است و با تمام اقدامات 



106 

 

رت گرفته است هنوز تا رسیدن به وضعیت قابل قبول فاصله داریم که میبایست اقدامات عملی و خوبی که صو

 )مدیریت شعب بانک رفاه. (جدي و عزم  عمومی راسخ براي آن صورت پذیرد 

 )شهرداري اسالمیه (عدم وجود سالن چند منظوره و پناهگاه کافی -

 )شهرداري اسالمیه (در سطح شهر...) ی و صنعتی ، کارگاه(وجود کاربري ها و مشاغل مزاحم  -

 )شهرداري اسالمیه (عدم وجود شریان هاي ارتباطی کافی جهت دسترسی سریع در مواقع بحران -

 )شهرداري اسالمیه (عدم وجود پراکنش مناسب بعضی کاربري ها در سطح شهر -

 )اداره کل هواشناسی استان ( با توجه به دارا بودن امکانات کامل این سامانه ssbقطع سامانه رادیویی  -

تنها مرجع صدور پیش بینی و اخطاریه هاي جوي در استان اداره کل هواشناسی است و با قطع اینترنت و عدم  -

 )اداره کل هواشناسی استان . ( ارتباط با سایت هاي معتبر هواشناسی مشکل آفرین است

قطع اینترنت تبادل داده هاي مورد نیاز صدور پیش بینی هاي کوتاه مدت ارسالی از ادارات تابعه استان دچار با  -

 )اداره کل هواشناسی استان . ( اختالل جدي می شود

 )اداره کل هواشناسی استان ( عدم وجود ژنراتور برق جهت اتصال مجدد برق در زمان اضطرار -

  )ک ملی بان(آمادگی قبلی همکاران  -

  )بانک ملی (تفاوت عمده رزمایش با واقعیت  -

  )بانک ملی (منحصر بودن بسیاري از موارد به هفته پدافند غیر عامل  -

  )بانک ملی (تکراري بودن سناریوها  -

توسط ادارات ...عدم توجه به موضوع پدافند غیر عامل در مبحث مدیریت شهري ،ساختمان سازي و -

 )دانشهرداري نهبن(شهرستان

 )فرمانداري  سربیشه (عدم تخصیص اعتبارات الزم جهت فرهنگ سازي عمومی -

متأسفانه در بعضی از موارد جدي نگرفتن  و سهل انگاري در خصوص پدافند غیر عامل می تواند آسیب جدي به  -

  )مدیریت شعب بانک تجارت استان . (این مقوله وارد نماید

  )اداره کل پست(مات رسانی به مراکز متعددپراکندگی واحدهاي پستی به جهت خد -

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان (مشارکت پایین در پیاده روي عمومی -



107 

 

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان ( عدم ارسال به موقع  پاسخ نامه و اقدامات انجام شده در امورهاي تابعه به شرکت -

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان (رهاي تابعهمستندسازي ضعیف یا عدم ارسال مستندات توسط امو -

نیاز  با توجه به ثابت نبودن تعداد زندانیان(کافی نبودن جانپناه هاي کنونی جهت اسکان زندانیان در مواقع بحران  -

   )اداره کل زندانها. (به تامین اعتبار الزم دارد 

 )اداره کل زندانها(بحران عدم وجود خودروي الزم جهت انتقال زندانیان در مواقع بروز  -

 )اداره کل زندانها) (نیاز به اعتبار الزم دارد(عدم اتصال آب شرب تعدادي از زندانها به آب شرب شهري  -

 )اداره کل زندانها) (با توجه به کمبود اعتبار(کافی نبودن دوربین هاي مدار بسته جهت پوشش کلیه اماکن زندانها  -

 )اداره کل زندانها(نب زندان قاینوجود استادیوم ورزشی در ج -

اداره ( )نیاز به اعتبار الزم دارد(نبود دستگاه هاي ایکس ري و بادي اسکنر جهت بازرسی مبادي ورودي زندانها  -

 )کل زندانها
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  :فرصت ها 

 در اي در خصوص رعایت استانداردهاي مورد نظر با توجه به مقدورات و ظرفیت هاي بانک اقدامات قابل مالحظه -

بروزرسانی  - سرور  بروزرسانی تجهیزات حفاظتی اتاق(    راستاي تحقق موضوعات پدافند غیر عامل در استان

  )مدیریت بانک مسکن استان  ( ته استصورت پذیرف ..... ) ورینگ و تتجهیزات حفاظتی شعب و مانی

 ) شهرداري بشرویه(استفاده از توان اطالع رسانی و با خبر سازي افراد و اقشار مختلف بوسیله شبکه هاي گسترده -

. برگزاري کارگاه هاي آموزشی مرتبط با حوزه پدافند می تواند در افزایش میزان آگاهی کلیه افراد بسیار موثر باشد -

 )اداره کل حفاظت محیط زیست (

هی افراد می تواند در نحوه مواجهه افراد با مشکالت در حوزه پدافند غیرعامل نقش تعیین افزایش میزان آگا -

  )اداره کل حفاظت محیط زیست . (کننده اي داشته باشد

  )اداره کل بیمه سالمت استان ( گستردگی جامعه هدف اداره کل بیمه سالمت خصوصاًدر جهت فرهنگ سازي و آموزش -

  )شهرداري بشرویه( جهیزات و ادوات ادارت برق، مخابرات و آبفابازدید اعضاي ستاد از ت -

 افراد ورود از ممانعت و سازي زنده باز و بخشی استحکام منظور به تاریخی فرسوده بناهاي بهسازي -

 )شهرداري بشرویه(همکاربز

پدافند غیر برگزاري جلسات حلقه هاي صالحین بسیج اداري شهید باکري شهرداري بشرویه با موضوع  -

 )شهرداري بشرویه(عامل

شهرداري (جهت بهره برداري و استفاده عمومی با هدف افزایش سطح آگاهی شهروندان.... تهیه و توزیع بروشور و  -

 )قهستان

حذف نماي آلومینیومی ساختمان شهرداري و اجراي نماي سنگ مشابه (استتار نماي ساختمان شهرداري -

 )داري زهان شهر( )ساختمان هاي مسکونی 

توسعه کمی و کیفی نیروهاي متخصص ماموریت به کارشناسان مربوطه براي شرکت دردوره هاي آموزشی  -

 )شهرداري زهان (پدافندغیرعامل
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فرهنگ سازي و ایجاد باور عمومی با استفاده از درج مطالب پدافند غیر عامل در تابلو اعالنات شهرداري ،تکیه ها  -

 )رداري زهان شه... (و حسینیه ها و

 )اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داري(شناسایی مناطق بحرانی و حادثه خیز  - مدیریت زمان در مواقع بحران ها -

  )شهرداري زهان (ایجاد و انتخاب مکانی براي مواقع بحران به عنوان اسکان اضطراري  -

شهرداري (مورد  40ي غیر ایمن به تعداد تشکیل کارگروه ایمنی در طول هفته و جلوگیري از ساخت ساختمان ها -

 )طبس گلشن

دستگاه دوربین در ورودي هاي شهر طبس  با هدف ایجاد شهر امن ك در حال نصب و راه  4خرید و اختصاص  -

 )شهرداري طبس گلشن (اندازي میباشد 

 )شهرداري اسفدن(بازدید از اماکن عمومی و جایگاههاي عرضه سوخت در طول هفته نکوداشت  -

 )شهرداري اسفدن(برگزاري کالس هاي آموزشی در سطح مدارس شهر و آشنایی با اطفاء حریق و امداد و نجات -

 )مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان (استفاده از سامانه بانکداري  متمرکز ملی، بومی و امن افزار ها در این مدیریت  -

تجهیزات حفاظتی و حراستی در مدیریت شعب استان در آزمایش و کنترل و حصول اطمینان از صحت  تمامی  -

 )مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان (طول هفته پدافند غیر عامل 

  )شرکت شهرك هاي صنعتی (آموزش اقدمات اولیه الزم در زمان مواجه با خطر به پرسنل و کارگران واحدهاي صنعتی  -

مدیریت (اطمینان از کارایی آن در طول هفته پدافند غیر عاملکنترل و آزمایش دیتا سنتر پشتیبان و حصول  -

 )شعب بانک توسعه تعاون استان 

کنترل برق اضطراري شعب تابعه و مدیریت شعب با خارج کردن برق اصلی از مدار و استفاده از برق اضطراري  -

 )مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان (جهت آمادگی در شرایط بحران

مدیریت شعب بانک (ره اي اقدامات درباره تهدیدات سایبري که بیشتر متوجه شبکه پولی و مالی میباشدانجام پا  -

 )توسعه تعاون استان 

ارائه خدمات مطلوب و کیفی به شهروندان به منظور ارتقاء سطح رفاهی شهروندان در تمامی جهات که این خود  -

  )شهرداري حاجی آباد. (د باعث تداوم رضایت و حمایت مردمی از  نظام می باش
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چنانچه ضوابط شهرسازي ، معماري شهري و (استفاده از پتانسیل شهرداري ها در ساخت و ساز ایمن شهرها  -

اصول فنی ساخت و ساز توسط شهرداري ها اعمال گردد و در این خصوص مورد حمایت سایر دستگاه هاي 

یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود ، شاهد بسیاري از  اجرایی و مدیریت هاي کالن نیز قرار گیرد و به عنوان

مثال اگر عرض قانونی معبر در حادثه آتش سوزي هتل بندر عباس رعایت . مشکالت در مواقع بحرانی نخواهیم بود

) شده بود ، دسترسی نیروهاي آتش نشان بسیار راحت تر صورت می گرفت وقطعا خسارات حادثه بسیارکمتر بود

  )آبادشهرداري حاجی (

در مدارس زنگ پدافند غیر عامل پیش بینی و ماهیانه براي دانش آموزان توسط کارشناسان پدافند غیر عامل ،  -

کارگاه هاي آموزشی برگزار گردد و فرهنگ سازي از مقطع سنی پایین صورت پذیرد تا شاهد جامعه اي پدافند 

شانان جهت برگزاري کارگاه هاي آموزش اطفاء حریق باور در آینده باشیم و در این دوره ها از پتانسیل  آتش ن

  )شهرداري حاجی آباد. (می توان استفاده نمود

شناسایی نقایص سیستم هاي برقی و حفاظتی برخی ساختمانها توسط تیم فنی مشاور کمیته پدافند غیرعامل  -

 )دانشگاه بیرجند( دانشگاه

  )شهرداري شوسف( بافت منظم شهري -

  )شهرداري شوسف( ی و اجراي پدافند غیر عامل اقتصاد داخلیبررسی، پیش بین -

  )شهرداري شوسف(هاي مناسب براي توسعه اقتصادي  ها به فرصت تبدیل تحریم - 

  )شهرداري شوسف( تهیه برنامه آمایش سرزمین -

 )شهرداري شوسف( ایمن سازي در برابر سوانح طبیعی -

 )فرمانداري فردوس( ن با حضور مدیرکل آبفار استانبررسی مشکالت آب آشامیدنی روستاهاي شهرستا -

اداره کل تعاون ، کار و رفاه ... (بیل، کلنگ، طناب و :تهیه لوازم مورد نیاز در مواقع حوادث اضطراري از قبیل  -

 )اجتماعی 

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( تهیه پلکان سیار -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( اولیه پزشکیوسایل امداد و نجات و وسایل تهیه  -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( وسایل اطفاء حریقتهیه  -
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 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( وسایل گرمکن و چادر انفرادي و گروهی و پتوتهیه  -

 )تماعیاداره کل تعاون ، کار و رفاه اج( دفترچه تلفن اضطراريتهیه  -

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( منبع ذخیره آب و تانکر زیر زمینتهیه  -

اداره کل تعاون ، کار و رفاه ( آموزش پرسنل در مواجهه با مواقع بحران جهت تسریع عکس العمل مناسب -

 )اجتماعی 

 )اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  (تهیه لباس و ماسک تنفسی  -

 )اداره کل امور عشایراستان(هیز و ارتقاء ناوگان آبرسانی سیار و دستگاه هاي نگهداري ایلراه هاي عشایري تج -

اداره کل امور (انجام اقدامات فرهنگی مناسب به منظور فرهنگ سازي پدافند غیر عامل در بین عشایر استان  -

 )عشایراستان

اداره کل (شهرستان فردوس  به مناسبت هفته پدافند غیر عاملراه اندازي پایگاه بسیج عشایري منطقه آبدکی  -

 )امور عشایراستان

اداره کل امور (پیش بینی سیستم هاي ضدحریق ونصب دوربین وحفاظ درساختمانهاي اداري ودردست احداث  -

 )عشایراستان

جهت مواقع به مناسبت هفته نکوداشت فرصت پیگیري تامین  سوخت زمستانه و پیش بینی ذخیره سوخت  -

 )اداره کل امور عشایراستان(اضطراري 

ایمن سازي سیستم هاي عامل اداره کل با نصب آنتی ویروس با توجه به تاکیدات اداره کل پدافند غیر عامل  -

 )اداره کل امور عشایراستان(

اداره کل امور (فرصت ایجاد وحدت و انسجام بین طوایف عشایري و برگزاري جلسات مورد نیاز در این خصوص  -

 )عشایراستان

 )اداره کل امور عشایراستان(در منطقه عشایري شهرك طاهریه  115فرصت پیگیر ي و راه اندازي پست اورژانس  -

شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی (پرسنل آموزش دیده، امکانات نسبتاً مناسب، همکاري خوب بین دستگاهی -

 )استان 

  )شهرداري گزیک ( )به دلیل مرزي بودن شهر گزیک(یمنی و صیانت از مرزها ارتقاي سطح آگاهی مردم و ا -
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مصون سازي شهرها و دستگاه هاي اجرایی در تمام حوزه هاي پدافند غیرعامل درصورت برنامه ریزي دقیق و  -

  )شهرداري گزیک ( تامین بودجه

  )فرمانداري بشرویه (اقدامات پدافندغیرعاملامکان عبوردادن سالم کشور از مخاطرات پیش رو با توسل به تدابیر و  -

 )اداره کل پزشک قانونی استان (. بروز رسانی و ارتقاء نرم افزار ها ، سخت افزارها و ارتباطات شبکه اي با شهرستان ها -

 )اداره کل پزشک قانونی استان . (پایش تصاویر دوربین هاي مداربسته به منظور بررسی نقاط آسیب پذیر -

د از منابع ، تجهیزات آزمایشگاهی ، مخازن و تاسیسات آبرسانی و برق ساختمان توسط مدیرکل و دبیر بازدی -

 )اداره کل پزشک قانونی استان . (شوراي پدافند غیر عامل اداره کل به منظور بررسی نواقص و ایرادات احتمالی

ي کاري وجامعه ، اقدامات مربوط به به منظور فراگیر شدن هرچه بیشتر فرهنگ پدافند غیر عامل در محیطها -

        .ودر طول سال به صورت مستمر تداوم داشته باشد . حوزه پدافند غیر عامل  منحصر به هفته پدافند نگردد 

  )شرکت توزیع نیروي برق استان ( 

حضور  ه اکثرا بااز آنجا که در کشور ما جمهوري اسالمی ایران برنامه ها ومناسبتهاي گوناگونی برگزار می شود ک -

این فرصتها به  گسترده مردم می باشد ویا شبکه هاي اجتماعی که تهدیدي اساسی به حساب می آید ما باید از

  )شهرداري طبس گلشن ( بهترین شکل در جهت اطالع رسانی وباال بردن آگاهی مردم بهترین استفاده رابرد

توسط مقام معظم رهبري و در نتیجه برخورداري  تبیین سیاست هاي راهبردي در زمینه پدافند غیر عامل -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (دستگاهها و تمامی مردم از برنامه ي مدون و قابل اجرا  

نسبت به اهمیت رعایت پدافند غیر عامل در ) ره(افزایش باور عمومی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی  -

  ))ره(میته امداد امام اداره کل ک(برابر تهدیدات 

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (آمادگی و حفظ هوشیاري بصورت مداوم در برابر تهدیدات دشمنان  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام ( کاهش تهدیدات و با کمی دور اندیشی تبدیل تهدیدات به فرصت ها -

 ) اداره کل آموزش و پرورش استان ( حساس نمودن جامعه به اصول و اهداف دفاع غیر عامل -

 ) اداره کل آموزش و پرورش استان ( دفاع غیر عامل بهترین نوع دفاع در قیاس دفاع عامل می باشد -

 ) اداره کل آموزش و پرورش استان ( انتقال فرهنگ به خانواده ها و ماندگاري موضوع -

  )کل میراث فرهنگی و گردشگري اداره  (کاهش آسیب پذیري و افزایش ایمنی زیر ساخت ها  -
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  )اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري  (اداره امور در شرایط خاص  -

  )اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري  (برآورد تهدیدات و احصاء آسیب پذیري هاي زیر ساختی  -

 )شهرداري اسالمیه  (تدوین طرح تفضیلی شهر اسالمیه  -

 )شهرداري اسالمیه  ( مذهبی جهت آموزش غیر نظامی به شهرونداناستفاده از مراکز فرهنگی و  -

  )شهرداري اسالمیه  ( محله  بندي اصولی در سطح شهر جهت کنترل شهر در زمان بحران -

نی هاي کوتاه مدت بصورت ساعت آینده جهت تهیه پیش بی 96جمع آوري نقشه هاي مورد نیاز پیش بینی براي  -

 )ی استاناداره کل هواشناس(روزانه 

 )اداره کل هواشناسی استان(راه اندازي مانیتورینگ هواشناسی با هدف باال بردن کارایی در مواقع حساس و امنیتی  -

  )بانک ملی (تجارب سازمانهایی که امورشان با یکدیگر مرتبط می باشد  -

  )بانک ملی (بررسی دستاوردها سازمانها و کشور هاي دیگر  -

 )بانک ملی (با دیگر سازمانها مقایسه سازمان خود  -

 )اداره کل انتقال خون استان ( جامعه مذهبی و سالم اهداکننده خراسان جنوبی و بیرجند -

 ) اداره کل انتقال خون( منابع انسانی جوان وفادار با توجه به نوپا بودن سازمان انتقال خون از منظر پدافند مردم محور -

لی مدارس بصورت دومنظوره می توان عملکرد پدافند غ ع را در کنار استفاده با طراحی مدارس ویا فضاهاي داخ -

  )اداره کل نوسازي مدارس . (آموزشی براي دانش آموزان در نظر گرفت

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان ( افزایش هماهنگی بین دستگاهی -

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان ( اريانجام ارزیابی  دقیق و تیمی توسط اداره کل پدافند غیر عامل استاند -
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  :تهدیدات 

 )اداره کل آموزش و پرورش استان(مغفول ماندن اصول وپدافند غیر عامل در طرح ها وبرنامه هاي اجرایی کشور -

 )اداره کل آموزش و پرورش استان( کشورهاي متخاصم و پیشرفته سپابودن پدافند غیر عامل در کشور در قیا نو -

اداره کل آموزش ( نشدن موضوع در بین آحاد جامعه جنبه نظامی گري آن بر جنبه اجتماعی بودن موضوعفراگیر  -

 )و پرورش استان

برنامه مند و برنامه باور نبودن بعضی از مدیران و اتخاذ تصمیمات و انجام کارهاي غیر کارشناسی که آثار سوء آن تا 

  )شهرداري حاجی آباد. (و گاهاً کل حاکمیت می باشد مدت ها دامنگیر مردم ، دستگاه اجرایی مربوطه 

عدم باور قوي نسبت به رعایت اصول شهرسازي و ساخت و ساز ایمن در سطح جامعه و در بین برخی از مدیران  -

  .در کلیه سطوح 

گازرسانی به منازل سطح شهر در سال جاري و احتمال وقوع حوادث با توجه به عدم آشنایی خانواده ها با  -

  )شهرداري حاجی آباد. (گازشهري و خطرات ناشی از آن

عدم وجود منبع آب غیر شرب پایدار براي آبیاري فضاي سبز شهري براي بعضی از شهرداري هابا عنایت به کمبود  -

آب شرب کیفی خصوصا در منطقه زیرکوه و عدم مساعدت دستگاه هاي مربوطه براي موافقت با حفر چاه آب غیر 

 )شهرداري حاجی آباد(. شرب 

  )شهرداري شوسف(نبود سیماي واضح شهري -

  )شهرداري شوسف( نقاط از بسیاري در همجوار هاي کاربري ناسازگاري -

  )شهرداري شوسف( شده گرفته قرار مکان در ها کاربري کم مطلوبیت -

  )شهرداري شوسف( نامناسب بودن امنیت اجتماعی -

  )شهرداري شوسف... (مسکونی و  خدمات به باغات کاربري تغییر -

متاسفانه اقدامات در این حوزه تنها مربوط به یک هفته بوده و بعد از آن کلیه اقدامات تقریباً به صورت مسکوت  -

قرار گرفته تا سال بعد و هفته گرامیداشت آن که این خود یکی از مهمترین مواردي است که جدي گرفته نمی 
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اداره کل حفاظت محیط  . (هر لحظه وجود داشته و حتی در حال توسعه استشود چرا که دشمن تهدیدات آن 

  )زیست 

 )شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی استان (مرزي بودن استان  -

شهرداري (آگاهی ناکافی اقشار مختلف جامعه از اهمیت پدافند غیرعامل به خصوص در مناطق مرزي و محروم -

  )گزیک

شهرداري (ی اقشار سطح پایین جامعه در جهت انجام اقدامات الزم در این حوزهتوجه کم و کمبود توان مال -

  )گزیک

 )فرمانداري بشرویه (همجه هاي بی امان دول متخاصم در ابعاد فرهنگی، اقتصادي و سایبري -

برنامه منحصر شدن اقدامات وبرنامه هاي دستگاها  فقط به هفته پدافند هرسال و عدم استمرار وتداوم اقدامات  و -

ها در طول سال در جامعه، لیکن درشرکت توزیع  موضوع به صورت مستمر تداوم داشته  ودراین خصوص فرهنگ 

 )شرکت توزیع نیروي برق استان . ( سازي می گردد  

 )اداره کل بیمه سالمت استان(کمبود زیرساخت هاي الزم در سطح استان -

می  استفاده می نماید که مقاوم سازي وانجام کارهاي زیربناییدشمن از روشهاي گوناگون براي نفوذ در کشور  -

در برابر زیاده  تواند تهدیدات را خنثی نماید وبا کار وتالش، اعتماد سازي ، صداقت ، حمایت از مظلوم ، ایستادگی

نظام ودلسوزي براي  خواهیها ، حمایت از تولیدات داخلی ، تسهیل در انجام امور مردم فارغ از مسائل سیاسی

 )شهرداري طبس گلشن ( جمهوري اسالمی ایران می توان تمام تهدیدات را به فرصت تبدیل نمود

با توجه به اینکه در قسمت جنوبی این شهر چندین بند خاکی که توسط شرکت سهامی زراعی خضري وشرکت  -

رزي نیز داردو این آب و خاك ایجاد شده ودر مواقع سیل آب بیشترین خطر را براي شهر والخصوص بخش کشاو

بر خوردار می باشد ودر مواقع سیل جوابگوي نمی باشد با توجه به ) لودروبلدوزر(شرکت از کمترین امکانات مثل 

اینکه درزمستان سال گذشته نیز بر اثرنبود امکانات قسمتی از مزارع کشاورزي این شرکت و کشاورزان خوده 

 )دشت بیاض شهرداري خضري(مالک خسارت زیادي نیزدیده اند

اداره کل کمیته (کاهش انگیزه براي اجراي فرایندهاي آموزشی وعملیاتی درحوزه کاري بارویکرد پدافند غیرعامل  -

  ))ره(امداد امام
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  )) ره(اداره کل کمیته امداد امام (ادامه مشکالت و کمبودها در راستاي مصون سازي -

اداره کل کمیته (غیرعامل دراموراداري وحتی زندگی شخصی  عملیاتی نشدن تئوري هاو توصیه هابا مفهوم پدافند -

  ))ره(امدادامام 

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (ایده آل گرایی و دور شدن از واقعیت جامعه و بستر هاي موجود  -

  )شهرداري اسالمیه (امنیت سایبري -

 )اسالمیه شهرداري (عدم وجود ساختمان هاي امن و پناهگاه مناسب در سطح شهر -

شهرداري ... (هاي اداري ، تجاري ، صنعتی و  عدم توجه به اصول پدافند غیر عامل در ساخت و طراحی کاربري -

 )اسالمیه 

 )اداره کل هواشناسی استان ( عدم وجود بستر زمینی کابلی جهت ارتباط در مواقع اضطرار و نبود فیبر نوري -

 )اداره کل هواشناسی استان ( خش هاي مختلف هواشناسی کشور وابستگی شدید به رایانه واینترنت در ب -

اداره کل (ارتباط وهمبستگی شدید پیش آگاهی هاوپیش بینی هابه پیشبینی هاي منطقه اي ازطریق اینترنت  -

 )هواشناسی استان

 )بانک ملی (استفاده از نرم افزارهاي غیر بومی و عدم اتکا به متخصصان داخلی  -

مرزي ماهیرودوتهدیدات زیستی، امنیتی واقتصادي که ممکن است توسط کشورهاي معاند از طریق وجود پایانه  -

این محل انجام شود که نیاز به اعتبارات وتجهیز زیرساختهاي پدافند غیر عامل براي مقابله با تهدیدات دراین 

 )فرمانداري  سربیشه . (نقطه حساس ضروري بنظر می رسد

 )اداره کل انتقال خون استان (افغانستان از نظر زیستیهم مرز بودن با  -

 )اداره کل انتقال خون استان (دوري از مرکز براي ارتباطات  -

  )اداره کل انتقال خون استان (نبود سیستم ارتباطی امن در مواقع بحران -

 )ب شهري استان شرکت آب و فاضال(عدم توجه الزم و کافی برخی مدیران و کارشناسان  به اهمیت موضوع  -

شرکت آب و فاضالب شهري (اقدامات ظاهري و سطحی به جاي اقدامات واقعی و عمیق در حوزه پدافند غیر عامل -

  )استان 

 )اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري (  عدم توجه به این مهم و همچنین عدم رعایت آن در مسائل زیرساختی -
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  :پیشنهادات 

 :استان اداره کل آموزش و پرورش  -

 آموزان متناسب با دوره تحصیلی گنجاندن مباحث پدافند غیرعامل در کتب درسی دانش. 

 رعایت اصول پدافند غیرعامل در ساخت و سازها من جمله شهرسازي، مسکن و مترو. 

 شناسی نهادها و سازمانهاي مختلف براساس رسالت و مأموریت آنها و ارائه تقویم اجرایی پدافند  آسیب

 .به آنهاغیرعامل 

 هاي آمایش سرزمین و توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادي در هر استان جهت تقویت و رشد  اجراي برنامه

 )بازدارندگی در پدافند غیرعامل( زیرساختهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي به ویژه در استانهاي محروم

 استفاده (غیرعامل در آن  هاي ملی و استانی جهت رعایت اصول پدافند نظارت کامل و جدي در پروژه

 )ها در مدیریت بحران چند منظوره از این پروژه

 هاي اجرایی بر اساس معیار و شاخص مدون متناسب با  هاي پدافند غیرعامل دستگاه ارزیابی برنامه

 .رسالت و ماموریت دستگاه

 دشمنان به ایران هاي  ها با توجه به هجمه جدي گرفتن اصول و اهداف پدافند غیرعامل در تمامی زمینه

 .پذیري کمتر از سوي آنان اسالمی و آسیب

 )شهرداري طبس مسینا(همکاري در برگزاري کارگاه هاي اطفاي حریق در مدارس شهر  -

  )شهرداري طبس مسینا(هاي فرسوده شهري جهت جلوگیري از ایجاد حادثه  تخریب بافت -

  )شهرداري بشرویه ( با موضوع در سطح استان برگزاري همایش، کالس ها و کارگاه هاي مناسب و مرتبط -

  )شهرداري بشرویه ( بازدید و تشویق و تنبیه توسط کارشناسان سازمان پدافند غیر عامل به ادارات و نهادات هاي حساس -

 )شهرداري بشرویه ( برنامه ریزي وطراحی یک سناریو و اجراي مانور سراسري در سراسر کشور -

در مدارس زنگ پدافند غیر عامل و ایمنی پیش بینی گردد و ماهیانه براي دانش آموزان توسط کارشناسان   -

پدافند غیر عامل ، کارگاه هاي آموزشی برگزار گردد و فرهنگ سازي نسبت به پدافند و رعایت ایمنی در کلیه 
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اداره کل . (و ایمن در آینده نزدیک باشیم  امور،  از مقطع سنی پایین صورت پذیرد تا شاهد جامعه اي پدافند باور

  )حفاظت محیط زیست 

برنامه ریزي الزم براي پرورش نسل جدید از مدیران برنامه باور ، ایمنی باور ، قانونمند ، خدمتگزار و پاکدست   -

رانه  و صورت پذیرد و همانگونه که مقام معظم رهبري به زیباترین و کوتاه ترین شکل ممکن تفاوت اقدام خودس

روحیه "با  "اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خودسرانه و غیر کارشناسی "آتش به اختیار را بیان نمودند ، تفاوت

 )اداره کل حفاظت محیط زیست . (تبیین گردد  "جهادي

و با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد مواردي از این دست همیشه در دستور کار مسئولین قرار گرفته  -

  )اداره کل حفاظت محیط زیست . (هر از گاهی دوره هاي آموزشی جهت افراد مسئول و مرتبط برگزار گردد

 )دانشگاه بیرجند(حمایت از تشکیل گروه پژوهشی پدافند غیرعامل در دانشگاه -

فراهم  بیرجند استفاده دستگاه هاي اجرایی استان از دوره هاي آموزشی تخصصی که مقدمات آن توسط دانشگاه -

 ) دانشگاه بیرجند ( ستا شده

  )شهرداري شوسف(مبارزه با فقر و محرومیت -

  )شهرداري شوسف(توجه به پدافند اقتصادي در عرصه اقتصاد خانواده -

  )شهرداري شوسف( مبارزه با جرایم اقتصادي و فساد مالی -

  )شهرداري شوسف(صرف و خرید تولیدات داخلی م -

 ) شهرداري شوسف ( و فرهنگ سازي آموزش هاي عمومی -

 )شهرداري شوسف(اقدامات زیرساختی و فرهنگی -

 )شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی استان (ها افزایش ارتباط بین رابطین پدافند غیرعامل دستگاه -

الغ آن مدون کردن اقدامات مرتبط و وظایف خاص هر دستگاه از طرف مدیریت کل پدافند غیرعامل در استان و اب -

 )شهرداري گزیک (به دستگاهها

و آموزش الزم توسط اداره  همکارتقسیم بندي و سطح بندي دستگاههاي اجرایی براساس حوزه کاري و ارائه را -

 )اداره کل بیمه سالمت استان (کل پدافند غیرعامل براساس تقسیم بندي فوق
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ایی استان توسط اداره کل پدافند غیر عامل پیگیري تخصیص و هزینه کرد بودجه مربوطه در دستگاههاي اجر -

 )اداره کل بیمه سالمت استان (

برگزاري همایش هاي تخصصی و مانورهاي بین دستگاهی، دستگاههاي مرتبط با موضوعات پدافندي توسط اداره  -

  )اداره کل بیمه سالمت استان (کل پدافند غیرعامل

رخصوص انجام اقدامات پرهزینه و تخصصی در این همکاري با دستگاههاي کوچک براي تامین بودجه د -

 )شهرداري گزیک (حوزه

  )شهرداري گزیک (ایجاد هماهنگی و همگام سازي دستگاه هاي استان در زمینه پدافند غیرعامل سایبري -

ه توجه به تدابیر و اقدامات پدافند غیرعامل در تمامی حوزه ها و استحکام بخشی زیرساخت هاي کشور براي مقابل -

 )فرمانداري بشرویه (با تهدیدات 

توسط  مقام معظم رهبري ، ) پدافند غیر عامل (با توجه به  ابالغ  وتصویب  سیاستهاي کلی نظام در امور  -

همچنین پیگیري  و حمایت سازمان پدافند غیر عامل ،  راه براي گسترش  هرچه بهتر وبیشتر فرهنگ پدافند غیر 

. ( اجتماعی  فراهم گشته که باید از این فرصت به نحوه مطلوب استفاده نمود عامل در حوزه هاي عمرانی و 

 )شرکت توزیع نیروي برق استان 

شرکت توزیع نیروي (  . برگزاري کالسها ودوره هاي مختلف با اساتید مجرب کشوري براي کلیه کارکنان ادارات -

 )برق استان 

با  با موضوعات پیرامون پدافند غیر عامل در طول سال برگزاري همایشها وبرنامه هاي فرهنگی متنا سب -

 )شرکت توزیع نیروي برق استان (  . مناسبتهاي مختلف براي مردم

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (افزایش منابع آموزشی بیشتر در سطح جامعه ي هدف این نهاد مقدس  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (افزایش اعتبارات در راستاي تجهیز و مصون سازي تمامی نقاط حساس و با اهمیت  -

بهره گیري بیشتر از پیشرفت هاي روزافزون فناوري اطالعات در زمینه هاي مختلف امنیتی و افزایش آگاهی  -

  ))ره(اداره کل کمیته امداد امام (عمومی 

اداره کل کمیته (ناخت تهدیدات ورصد فعالیتهاي خرابکارانه ي دشمنان نظام به صورت مستمرآگاهی بخشی و ش -

 ))ره(امداد امام 
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شهرداري .(هاي دانش آموزان وعنوان نمودن روشهاي پدافند غیرعامل درکتب درسی باال بردن سطح آگاهی -

 )خضري دشت بیاض

  )شهرداري خضري دشت بیاض( شهرداریها وادارات مورد نیاز ایجاد وراه اندازي واحد مستقل پدافند غیر عامل در -

 . اجتماعی تبیین راه هاي نفوذ بصورت موردي در کشورهاي گوناگون ومقایسه آنها واستفاده بهینه از شبکه هاي -

 . )شهرداري خضري دشت بیاض(لبرگزاري اردوها ونمایشگاهها و وبازدیدها با موضوع پدافند غیر عام -

خانگی وتامین  عتبار الزم در جهت راه اندازي بازارچه هاي محلی وحمایت از اقشار کم درآمد و مشاغلتامین ا -

 . )شهرداري خضري دشت بیاض(بازار فروش محصوالت

انتظار  )مهم-حساس-حیاتی)کزبا عنایت به ابالغیه جدید سازمان پدافندغیرعامل مبنی بر نوع سطح بندي مرا  -

اهمیت رصد و پایش کیفیت و سالمت آب شرب روستاهاي تحت پوشش کلیه مراکز ابنیه این است که باتوجه به 

جزء مراکز مهم ( گندزدا گاز کلر و دیگر مواد) تاسیسات سالم سازي  –منابع برداشت  –مخازن ذخیره :  شاملای

 .ستا را جذب نموددر این را  را جهت هزینه کرد12تبصره (( ز))شناخته شوند تا بتوان اعتبار مربوط به بند 

 )شرکت ابفار استان(،

تهیه مقاله و گزارش در مورد نحوه  استفاده درست از فضاي مجازي و مضرات استفاده ي نادرست از اینترنت در  -

 )فرمانداري زیرکوه (مدارس و دانشگاه ها 

اه هاي مختلف پدافند غیر پیشنهاد میشود  با توجه به قرابت و ماهیت فعالیت هاي دستگاه هاي اجرایی با قرارگ -

در . عامل تکلیف گردد که دستگاه هاي متولی در حوزه زیستی و ادارات ذیمدخل جدي تر از گذشته ورود نمایند 

حوزه سایبري بانکها نیز مورد حمالت جدي قرار میگیرد لذا تاکید و الزام بانک ها به انجام امور فنی سایبري مورد 

 )مدیریت شعب بانک رفاه. (پیش قرار گیردتوجه و ارشاد و تذکر بیش از 

مدیریت (با توجه به گستردگی پدافند غیر عامکل هر سال روي یک موضوع تمرکز و اقدام عملی صورت گیرد  -

 )شعب بانک رفاه

چک لیست و فرمهاي موجود که در قالب عملکرد مورد درخواست میباشد یک تا دو هفته قبل از شروع هفته  -

 )مدیریت شعب بانک رفاه. (دارات ارسال تا فعالیت ها برابر فرم ارسالی تنظیم و برنامه ریزي گرددگرامیداشت به ا
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اداره کل ارتباطات و ) (برگزاري کالسهاي آموزشی وتخصصی رابطین دستگاهها(ایجاد ظرفیت و امکانات دراستان -

 )فناوري اطالعات 

 )اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات (غیرعاملآگاهی افکار عمومی و فرهنگ سازي در حوزه پدافند  -

اداره کل ارتباطات (تخصیص اعتبار به سازمانها براي برگزاري مانورهاي پدافندغیرعامل درحوزه تخصصی سازمانها -

 )و فناوري اطالعات

اي تخصیص اعتبارات آموزشی الزم براي شرکت کارشناسان فناوري اطالعات دستگاههاي اجرایی در دوره ه -

 )اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات (آموزشی با هدف کاهش تهدیدات سایبري

رعایت پدافند غیر عامل یک الزام براي دستگاههاي اجرایی علی الخصوص اداره کل هواشناسی است زیرا وابستگی  -

ی نیاز به آینده نگري شدید به رایانه ها، سرورها و سوئیچ هاي ارسال هوا دارد و تهدیدات سایبري و الکترونیک

جدي دارد از طرفی اهمیت داده هاي هواشناسی در زمان تهدید یا جنگ بسیار باالست بدین منظور پیشنهاد می 

گردد تصمیماتی اتخاذ گردد تا کابل هاي زمینی و فیبرهاي نوري بعنوان راه انتقال جایگزین مهیا گردد تا در 

اداره . ( ه هاي هواشناسی، پیش بینی و اخطاریه هاي جوي رخ ندهدزمان اضطرار، مشکلی در تهیه و ارسال داد

 )کل هواشناسی استان 

تأکید بر پدافند غیرعامل که موجب تداوم فعالیت هاي ضروري سازمان هواشناسی و کاهش خطرپذیري جانی و  -

 )اداره کل هواشناسی استان (  .مالی می شود

زدایی و استفاده از سامانه  خاب عرصه ایمن، پراکنده سازي، حساسیترعایت اصول پدافند غیرعامل از قبیل انت -

 )اداره کل هواشناسی استان ( هاي سیار هواشناسی

طبقه بندي مراکز و سامانه هاي حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و رعایت طبقه بندي اطالعات طرح هاي  -

 )کل هواشناسی استان اداره ( هاي ابالغی  پدافند غیرعامل مطابق دستورالعمل

تهیه و اجراي طرح هاي پدافند غیرعامل با رعایت اصل هزینه فایده به جهت تداوم فعالیت اي هواشناسی در  -

اداره کل هواشناسی ( شرایط تهدیدات دشمن و کاهش آسیب پذیري جانی و مالی در کشور تا پایان برنامه ششم

 )استان 
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اداره کل ( هاي جوي مختلف و آلودگی بینی پدیده ی جهت پایش و پیشتهیه طرح پدافند غیرعامل هواشناخت -

 )هواشناسی استان 

 )اداره کل هواشناسی استان ( آموزش پرسنل در زمینه به کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل -

تبط با نیازهاي استفاده از فنآوري هاي نوین و حمایت از تولیدات داخلی در راستاي اهداف پدافند غیرعامل و مر -

 )اداره کل هواشناسی استان ( هواشناسی

 )اداره کل هواشناسی استان ( به کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابل حمالت سایبري -

پیش بینی سازوکار الزم براي تهیه طرح هاي مشترك ایمن سازي در دو حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  -

 )اداره کل هواشناسی استان ( و کاهش هزینه در جهت هم افزایی

با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل پیشنهاد میگردد همایش ها وکارگاههاي بیشتري در این زمینه جهت  -

 )شهرداري نهبندان. (جدي گرفتن پدافند غیر عامل گذاشته شود

طریق رسانه ها وتلویزیونهاي شهري با درج  آگاهی بیشتر عموم در طول سال با موضوعات پدافند غیر عامل از -

تجهیز ستادهاي مستقر .با توجه به عملیاتی بودن پدافند غیر عامل اختصاص ردیف بودجه اي.مطالب کوتاه ومفید

  )فرمانداري  سربیشه (بیوتروریستی.در فرمانداریها با برخی لوازم ضروري مورد نیاز مقابله با تهدیدات زیستی

 )اداره کل انتقال خون استان (ر منابع انسانی اهداکننده از منظر پدافند مردم محورسرمایه گذاري ب -

اداره کل انتقال خون (کمک  به ارتقاي سالمت زیستی کشور افغانستان براي از بین بردن زیرساخت این تهدید  -

 )استان 

 )اداره کل انتقال خون استان (ایجاد یک سیستم ارتباطی امن در مواقع بحران -

  )اداره کل انتقال خون استان (بررسی و شناخت نقاط امن و ابنیه و راه  قابل استفاده در بحران -

 )اداره کل نوسازي مدارس . (تعیین اعتباروالزام در موافقتنامه پروژه هاي عمرانی باالخص آموزشی -

ائه نظرات اصالحی متخصصین بررسی کلی همه دستگاه هاي اجرایی توسط اداره کل یا سازمان پدافند غ ع وار -

 )اداره کل نوسازي مدارس . (امر

چنانچه اداره کل پدافند غیر عامل جلساتی را با مدیران دستگاه هاي  اجرایی داشته باشد  میتواند در روند اجراي  -

  )مدیریت شعب بانک تجارت استان . (برنامه هاي پدافند غیر عامل تأثیر بسزایی داشته باشد
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گزاري کالس آموزشی تئوري و عملی اطفا حریق براي تعدادي از کارمندان این اداره که از طریق پیگیري بر -

  )اداره کل پست( سازمان آتش نشانی در حال پیگیري میباشد

 )شرکت آب و فاضالب شهري استان ( افزایش آموزش هاي تخصصی و عمومی کاربردي -

 )رکت آب و فاضالب شهري استان ش( افزایش مانورهاي دور میزي و عملیاتی واقعی -

 )اداره کل زندانها) (بصورت فصلی(برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی از سوي اداره کل پدافند غیر عامل استان  -

فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري در رشته پدافند غیر عامل ، براي کارکنان  -

 )اداره کل زندانها(هاي کشوري متقاضی و شاغل در دستگاه 

جهت استفاده در زندانهایی که با مراکز درمانی سطح شهر (دستگاه آمبوالنس به این اداره کل  3/اختصاص سه -

 )اداره کل زندانها) (فاصله دارند

 )اداره کل زندانها(تامین اعتبار الزم جهت پوشش کلیه اماکن زندانها به دوربینهاي مداربسته -

 )اداره کل زندانها) (بمنظور حراست پیرامونی زندانها(کشی اطراف زندانهاي استان اعتبار الزم جهت فنس تامین  -

در زندانهایی که از آب چاه استفاده می (تامین اعتبار الزم جهت اتصال آب شرب زندانها به آب شرب شهري  -

 )اداره کل زندانها() نمایند

امر اعزام و بدرقه زندانیان و همچنین بمنظور جابجایی زندانیان در  اختصاص خودروي الزم جهت استفاده در -

 )اداره کل زندانها(زمان بروز بحران در زندانها

بمنظور حفظ و برقراري امنیت در (تامین اعتبار الزم جهت تهیه دستگاه هاي ایکس ري و بادي اسکنر در زندانها -

  )اداره کل زندانها) (زندانها
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  :ها  آمار کلی برنامه

  

  تعداد  عنوان برنامه  ردیف

  19  همایش ها  1

  100  رزمایش ها  2

  118  کارگاه هاي آموزشی  3

  35  ، صبحگاه  و رزمایش بسیج دانش آموزي)نقاشی ، انشاء نویسی(مسابقات  4

  18774  ... )بنر ، پوستر ، پیامک و ( تبلیغات محیطی   5

  45  برنامه هاي صوتی و تصویري هفته  6
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  چهارمفصل 
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  :ارزیابی 

  

کمیته ارزیابی استان با  ،عملکرد دستگاه هاي اجرایی سطح استان در هفته پدافند غیرعاملبمنظور ارزیابی 

و کلیه اقدامات دستگاه هاي اجرایی استان  ،حضور تعدادي از رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی تشکیل

  .داده که نتایج آن به شرح ذیل می باشد در هفته پدافند غیرعامل مورد ارزیابی قرار

با عملکرد سال گذشته خود پیشرفت قابل  سشایان ذکر است در ارزیابی فوق دستگاه هاي اجرایی در مقیا

  .اندتوجهی داشته 

  

  جمع امتیاز  نمره  وزن  ارزیابیشاخص هاي   نام دستگاه اجرایی

  بانک ملی

  20  20  کارگاه آموزشی

85  

  20  25  تبلیغات محیطی

  15  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  بانک رفاه

  20  20  کارگاه آموزشی

70  

  20  25  تبلیغات محیطی

  0  15  رسانه هاارتباط با 

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  بانک تجارت

  12  20  کارگاه آموزشی

54  

  20  25  تبلیغات محیطی

  7  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  15  30  برگزاري مانور

  بانک سپه

  20  20  کارگاه آموزشی

64  

  20  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  24  30  برگزاري مانور

  بانک کشاورزي

  20  20  کارگاه آموزشی

68  

  20  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  پدافند غیر عامل برگزاري مسابقه با موضوع

  28  30  برگزاري مانور
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  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  بانک مسکن

  16  20  کارگاه آموزشی

63  

  20  25  تبلیغات محیطی

  3  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  24  30  برگزاري مانور

  بانک صادرات

  20  20  کارگاه آموزشی

83  

  20  25  تبلیغات محیطی

  3  15  ارتباط با رسانه ها

  10  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  بانک توسعه تعاون

  20  20  کارگاه آموزشی

64  

  20  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  24  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب(راه و شهرسازي

  20  20  کارگاه آموزشی

81  

  23  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  28  30  برگزاري مانور

  ثبت و اسناد

  10  20  آموزشی کارگاه

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  حمل نقل و راهداري

  18  20  کارگاه آموزشی

80  

  24  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  پدافند غیر عامل برگزاري مسابقه با موضوع

  28  30  برگزاري مانور

  محیط زیست

  20  20  کارگاه آموزشی

85  

  25  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور
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  امتیازجمع   نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  بنیاد مسکن

  20  20  کارگاه آموزشی

85  

  25  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  نظام مهندسی

  0  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  15  15  ارتباط با رسانه ها

  10  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  اداره پست

  10  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  10  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب ( کتابخانه ها

  12  20  آموزشیکارگاه 

80  

  25  25  تبلیغات محیطی

  8  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  میراث فرهنگی

  19  20  کارگاه آموزشی

76  

  20  25  تبلیغات محیطی

  8  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  غیر عامل برگزاري مسابقه با موضوع پدافند

  29  30  برگزاري مانور

  صدا وسیما

  20  20  کارگاه آموزشی

65  

  7  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  28  30  برگزاري مانور

  تبلیغات اسالمی

  15  20  کارگاه آموزشی

55  

  20  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  15  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور
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  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  ورزش و جوانان

  15  20  کارگاه آموزشی

50  

  21  25  تبلیغات محیطی

  14  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  مسابقه با موضوع پدافند غیر عاملبرگزاري 

  0  30  برگزاري مانور

  فرهنگ و ارشاد اسالمی

  17  20  کارگاه آموزشی

50  

  20  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  8  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  حج و زیارت

  17  20  کارگاه آموزشی

54  

  19  25  تبلیغات محیطی

  13  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب( دانشگاه بیرجند

  20  20  کارگاه آموزشی

80  

  22  25  تبلیغات محیطی

  6  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  غیر عاملبرگزاري مسابقه با موضوع پدافند 

  27  30  برگزاري مانور

  دانشگاه علوم پزشکی

  17  20  کارگاه آموزشی

83  

  19  25  تبلیغات محیطی

  13  15  ارتباط با رسانه ها

  4  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  آموزش و پرورش

  20  20  کارگاه آموزشی

83  

  20  25  تبلیغات محیطی

  8  15  ارتباط با رسانه ها

  7  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  28  30  برگزاري مانور

  انتقال خون

  16  20  کارگاه آموزشی

67  

  15  25  تبلیغات محیطی

  7  15  ارتباط با رسانه ها

  4  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  25  30  برگزاري مانور
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  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  دانشگاه صنعتی بیرجند

  17  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  4  15  ارتباط با رسانه ها

  4  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  بیمه سالمت

  20  20  کارگاه آموزشی

50  

  16  25  تبلیغات محیطی

  13  15  ارتباط با رسانه ها

  1  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  تجهیز مدارس

  11  20  کارگاه آموزشی

50  

  20  25  تبلیغات محیطی

  4  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  عاملبرگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر 

  15  30  برگزاري مانور

  پارك علم و فن آوري

  15  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  وري اطالعاتافن

  18  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  3  15  ارتباط با رسانه ها

  4  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب(کار و تعاون اجتماعی

  20  20  کارگاه آموزشی

50  

  20  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  فنی و حرفه اي

  10  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور
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  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  کمیته امداد

  10  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  تامین اجتماعی

  10  20  کارگاه آموزشی

50  

  25  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  موضوع پدافند غیر عاملبرگزاري مسابقه با 

  0  30  برگزاري مانور

  بهزیستی

  19  20  کارگاه آموزشی

74  

  20  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب(دامپزشکی 

  15  20  کارگاه آموزشی

85  

  25  25  محیطیتبلیغات 

  15  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  شرکت غله و خدمات بازرکانی

  13  20  کارگاه آموزشی

57  

  14  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  4  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  26  30  برگزاري مانور

  منابع طبیعی

  20  20  کارگاه آموزشی

51  

  20  25  تبلیغات محیطی

  6  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  امور عشایري

  13  20  کارگاه آموزشی

50  

  20  25  تبلیغات محیطی

  9  15  رسانه هاارتباط با 

  8  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  



132 

 

  

  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  جهاد کشاورزي

  14  20  کارگاه آموزشی

50  
  18  25  تبلیغات محیطی

  13  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  پدافند غیر عامل برگزاري مسابقه با موضوع

  0  30  برگزاري مانور

  تعاون روستایی

  20  20  کارگاه آموزشی

50  
  19  25  تبلیغات محیطی

  9  15  ارتباط با رسانه ها

  2  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب( سپاه

  17  20  کارگاه آموزشی

85  
  23  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  انتظامی استان

  17  20  کارگاه آموزشی

82  
  20  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  مانوربرگزاري 

  ارشد نظامی آجا

  20  20  کارگاه آموزشی

80  
  20  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  بنیاد شهید

  20  20  کارگاه آموزشی

50  

  20  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  )ارزیاب(آب و فاضالب شهري

  20  20  کارگاه آموزشی

85  

  20  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  10  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور
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  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  دستگاه اجرایینام 

  شرکت آب و منطقه اي

  18  20  کارگاه آموزشی

54  
  11  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  3  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  22  30  برگزاري مانور

  شرکت برق

  18  20  کارگاه آموزشی

57  
  12  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  27  30  برگزاري مانور

  شرکت مخابرات

  0  20  کارگاه آموزشی

55  
  19  25  تبلیغات محیطی

  6  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  شرکت نفت

  17  20  کارگاه آموزشی

54  
  7  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  3  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  22  30  برگزاري مانور

  شرکت گاز

  17  20  کارگاه آموزشی

67  
  16  25  تبلیغات محیطی

  8  15  ارتباط با رسانه ها

  3  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  23  30  برگزاري مانور

  زندان ها

  18  20  کارگاه آموزشی

63  

  20  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  25  30  برگزاري مانور

  مرزبانی

  17  20  کارگاه آموزشی

52  

  10  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  25  30  برگزاري مانور
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  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  )بیرجند ارزیاب( شهرداري

  20  20  کارگاه آموزشی

80  
  25  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  امور مالیاتی

  18  20  کارگاه آموزشی

58  
  20  25  تبلیغات محیطی

  10  15  ارتباط با رسانه ها

  10  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  0  30  برگزاري مانور

  هواشناسی

  20  20  کارگاه آموزشی

85  
  25  25  تبلیغات محیطی

    15  ارتباط با رسانه ها

  10  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  استاندارد

  17  20  کارگاه آموزشی

55  
  18  25  تبلیغات محیطی

  5  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  موضوع پدافند غیر عامل برگزاري مسابقه با

  10  30  برگزاري مانور

  دیوان محاسبات

  0  20  کارگاه آموزشی

55  
  25  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  0  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  سازمان همیاري

  18  20  کارگاه آموزشی

73  

  18  25  تبلیغات محیطی

  7  15  ارتباط با رسانه ها

  4  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  26  30  برگزاري مانور

  فرمانداري بیرجند

  19  20  کارگاه آموزشی

85  

  23  25  تبلیغات محیطی

  7  15  ارتباط با رسانه ها

  7  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  29  30  برگزاري مانور

  



135 

 

  

  جمع امتیاز  نمره  وزن  شاخص هاي ارزیابی  نام دستگاه اجرایی

  هالل احمر

  20  20  کارگاه آموزشی

55  
  0  25  تبلیغات محیطی

  0  15  ارتباط با رسانه ها

  5  10  برگزاري مسابقه با موضوع پدافند غیر عامل

  30  30  برگزاري مانور

  

   



136 

 

  

  

    فصل پنجم



137 

 

 

  

  ��ارش ��و�ی

�ند ��رعا�ل مات ���ه ن�ودا�ت �دا   ا�دا

  ���� ا�تان  � ��ح

 

   



138 

   

پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی   :پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی 



139 

   

جلسه شوراي پدافند غیرعامل استان   : جلسه شوراي پدافند غیرعامل استان 



140 

   

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر بیرجند   : دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر بیرجند 

  



141 

   

دیدار با مدیران استانداري   : دیدار با مدیران استانداري 



142 

   



143 

   

مدیران دستگاه هاي اجرایی دیدار با   :مدیران دستگاه هاي اجرایی 



144 

   

نشست با رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی   :نشست با رابطین پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی 



145 

   

جلسات کمیته ارزیابی اقدامات دستگاه هاي اجرایی   : جلسات کمیته ارزیابی اقدامات دستگاه هاي اجرایی 



146 

    

  :افتتاح پروژه 

   :میدان عرضه دام 



147 

   

افتتاح کتابخانه تخصصی   :افتتاح کتابخانه تخصصی 



148 

  :رزمایش رزمایش تخلیه اضطراري و اطفاء حرق     

  :رزمایش ها 

رزمایش رزمایش تخلیه اضطراري و اطفاء حرق 



149 

   

  :رزمایش قطع برق توسط شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 

:زمایش پدافند غیرعیرعامل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 

رزمایش قطع برق توسط شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمایش پدافند غیرعیرعامل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین 



150 

  

 رزمایش تهدیدات سایبري و فنی و همچنین رزمایش خروج اضطراري در مواقع بحران :رزمایش تهدیدات سایبري و فنی و همچنین رزمایش خروج اضطراري در مواقع بحران 



151 

) :بازار بیرجند  بازار بیرجند ( با رویکرد پدافندغیرعامل آموزشی اطفاء حریق  –مشترك عملیاتی  مشترك عملیاتی  رزمایش



152 

:رزمایش امداد جاده اي پدافند غیرعامل 

:رزمایش قرنطینه و پیش گیري از آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان 

رزمایش امداد جاده اي پدافند غیرعامل    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رزمایش قرنطینه و پیش گیري از آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان 



153 

آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان در خوسف  استانی رزمایش :آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان در خوسف   



154 

 

  

  :رزمایش ایمنی و اطفاء حریق در شهرك صنعتی بیرجند 

  :رزمایش ترکیدگی لوله انتقال گاز  

رزمایش ایمنی و اطفاء حریق در شهرك صنعتی بیرجند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رزمایش ترکیدگی لوله انتقال گاز  



155 

  

 :همایش دانش آموزي پدافند غیرعامل 

 :همایش ها 

همایش دانش آموزي پدافند غیرعامل 



156 

 ) :رابطین و دبیران درس آمادگی دفاعی 

  

رابطین و دبیران درس آمادگی دفاعی ( همایش پدافند غیرعامل آموزش پرورش  همایش پدافند غیرعامل آموزش پرورش 



157 

  

همایش پدافند زیستی با موضوع روش هاي مقابله با بیوتروریسم  : همایش پدافند زیستی با موضوع روش هاي مقابله با بیوتروریسم 



158 

  

با موضوع پدافند غیرعامل همایش هم نویسی : خوش نویسان  با موضوع پدافند غیرعامل



159 

  

همایش پیاده روي خانوادگی  : همایش پیاده روي خانوادگی 



160 

  

مصاحبه تلویزیونی و رادیویی  :مصاحبه تلویزیونی و رادیویی 



161 

:کالس هاي آموزشی 



162 

   

  :بازدید از پروژه هاي پدافند غیرعاملی 

  :سیستم تله متري آبفا شهري 

بازدید از پروژه هاي پدافند غیرعاملی 

سیستم تله متري آبفا شهري 



163 

شرکت در نماز سیاسی، عبادي جمعه در تاریخ    :  12/8/96و  5/8/96شرکت در نماز سیاسی، عبادي جمعه در تاریخ      



164 

   

بازارچه و پایانه مرزي ماهیرود   :بازارچه و پایانه مرزي ماهیرود 



165 

  

  :گزارش دبیرخانه استانداري 

  : نامه هاي خروجی

  :تعداد نامه هاي ورودي 

گزارش دبیرخانه استانداري 

نامه هاي خروجیتعداد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعداد نامه هاي ورودي 



166 

 بازدید از بیمارستان شهید رحیمی :بازدید از بیمارستان شهید رحیمی 



167 

 

   

 غبار روبی مزار شهدا :غبار روبی مزار شهدا  



168 

   

تبلیغات محیطی اداره کل پدافند غیرعامل   :تبلیغات محیطی اداره کل پدافند غیرعامل 



169 

   



170 

   

  



171 

 

 
  

  ��و�ی��ارش 

�ند ��رعا�ل مات ���ه ن�ودا�ت �دا   ا�دا

  � ��ح ا�تان

    



172 

  :  چاپ بروشور هفته پدافند غیرعامل

    

  :شهرداري مود 

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

  

  

چاپ بروشور هفته پدافند غیرعامل 

  



173 

  :شهرداري اسفدن 

    

شهرداري اسفدن 

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : کارگاه آموزشی

  

  



174 

شهرداري بشرویه   :شهرداري بشرویه 

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  : کارگاه آموزشی

  

  

  

  

  

  :برپایی نمایشگاه 



175 

  :شهرداري حاجی آباد 

  

    

شهرداري حاجی آباد 

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

  :دوره هاي آموزشی 

  



176 

    

  :شهرداري زهان 

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :کارگاه آموزشی 

  



177 

  : شهرداري طبس مسینا

  :کارگاه آموزشی اطفائ حریق 

    

شهرداري طبس مسینا

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

کارگاه آموزشی اطفائ حریق 

  



178 

  :شهرداري قهستان 

  :کارگاه آموزشی اطفائ حریق 

:  

  

    

شهرداري قهستان 

  : تبلیغات محیطی

  

  

  

  

  

  

کارگاه آموزشی اطفائ حریق 

  

  

  

  

  

:شهرداري گزیک 

  :تبلیغات محیطی 

  



179 

  : شهرداري نیمبلوك

  :کارگاه آموزشی اطافئ حریق 

  :فرمانداري فردوس 

    

شهرداري نیمبلوك

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

کارگاه آموزشی اطافئ حریق 

  

  

  

  

  

فرمانداري فردوس 

   



180 

  ) :ص( مرکز آموزش محمد رسول اهللا

  :دوره هاي آموزشی پدافند غیرعامل 

:  

    

مرکز آموزش محمد رسول اهللا

دوره هاي آموزشی پدافند غیرعامل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:مانور امداد و نجات 

  



181 

  ) : 04) ( ع(مرکز آموزشی امام رضا 

  :با حضور امیر یوسفی فرماندهی مرکز آموزش 

  :دوره هاي آموزشی براي سربازان وظیفه 

  :آموزش تمرین هاي عمل پدافند غیرعامل در سطح مرکز 

    

مرکز آموزشی امام رضا 

با حضور امیر یوسفی فرماندهی مرکز آموزش  مشترك صبحگاه

  

  

  

  

  

دوره هاي آموزشی براي سربازان وظیفه 

  

  

  

  

  

تمرین هاي عمل پدافند غیرعامل در سطح مرکز 

  

  



182 

  : کالس امداد و نجات جهت کلیه کارکنان پایور و وظیفه سازمانی

  : پایور کارکنان بین 3ژ تفنگ 

  : کالس آتش نشانی و اطفاء حریق جهت کلیه کارکنان پایور و وظیفه

    

کالس امداد و نجات جهت کلیه کارکنان پایور و وظیفه سازمانی

  

  

  

  

  

  

 با تیراندازي مسابقه

  

  

  

  

  

  

کالس آتش نشانی و اطفاء حریق جهت کلیه کارکنان پایور و وظیفه

  

  

  



183 

  :محیطی تبلیغات 

  

  : برگزاري رزمایش

  

  

:  

  : تمرین طرح بلیات

  

  

  

  

  

: شهرداري ارسک

  

  

  

  



184 

  :شهرداري اسالمیه 

  :تست آمادگی جسمانی پرسنل آتش نشانی 

  :شهرداري دیهوك 

    

شهرداري اسالمیه 

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  

تست آمادگی جسمانی پرسنل آتش نشانی 

  

  

  

  

شهرداري دیهوك 

  :تبلیغات محیطی 

  

  



185 

  : برگزاري دوره آموزشی

  :رزمایش اطفاء حریق 

 :  

  : جلسه کمیته پدافند غیرعامل

    

برگزاري دوره آموزشی

  

  

  

  

  

رزمایش اطفاء حریق 

  

  

  

  

  

 شهرداري شوسف

جلسه کمیته پدافند غیرعامل

  

  

  

  

  

  



186 

  :برگزاري رزمایش خودرویی 

  : شهرداري نهبندان

  :رزمایش اطفاء حریق 

    

برگزاري رزمایش خودرویی 

  

  

  

  

  

شهرداري نهبندان

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

رزمایش اطفاء حریق 

  

  

  



187 

:  

  : فرمانداري بشرویه

  :کنگو  کریمه تب و طیور آنفوالنزاي بیماري

  : آب بازدید از تأسیسات ادارات مخابرات، برق و

:ارسال پیامک     :عامل  غیر پدافند زنگ 

    

فرمانداري بشرویه

بیماري آموزش کارگاه

  

  

  

  

بازدید از تأسیسات ادارات مخابرات، برق و

  

  

  

  

  

 مشترك و  صبحگاه

  

  



188 

  : بازدید از مراکز

  :فرمانداري زیرکوه 

  : برگزاري دوره آموزشی

  :فرمانداري قاینات 

  :نواختن زنگ پدافند غیرعامل 

    

فرمانداري زیرکوه 

برگزاري دوره آموزشی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فرمانداري قاینات 

نواختن زنگ پدافند غیرعامل 

  

  



189 

  : کارگاه آموزشی و اجراي مسابقه نقاشی با موضوع پدافند غیر عامل در دبستان آزادي

  :بازدید از جایگاه سوخت 

  :مانور آموزش و رزمایش پدافند غیرعامل در شهرك صنعتی 

کارگاه آموزشی و اجراي مسابقه نقاشی با موضوع پدافند غیر عامل در دبستان آزادي

بازدید از جایگاه سوخت 

  

  

  

  

  

مانور آموزش و رزمایش پدافند غیرعامل در شهرك صنعتی 

  

  

  

  

  

کارگاه آموزشی و اجراي مسابقه نقاشی با موضوع پدافند غیر عامل در دبستان آزادي

  

  

  

  

  

  

  



190 

  :فرمانداري نهبندان 

  :برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل 

  : کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 

    

فرمانداري نهبندان 

برگزاري ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 

  

  



191 

  :رزمایش اطفاء حریق 

  :توزیع بروشور 

  : شهرداري فردوس

رزمایش اطفاء حریق               

 :  

توزیع بروشور                

  

شهرداري فردوس

  :تبلیغات محیطی 

  

  

  

  

  

  :برگزاري مسابقات 

  

  

  

  

 فرمانداري طبس

  :تبلیغات محیطی 

  

  

 



192 

دوره آموزشی و رزمایش اطفائ حریق   :دوره آموزشی و رزمایش اطفائ حریق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


