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تشکیل ستاد هفته بزرگداشت پدافند غیر عامل در شهرستان ها به مسئولیت آبانماه ـ  04الی  8از  97آغاز هفته پدافند غیر عامل سال 

تدوین تقویم برنامه های هفته پدافند غیر عامل ـ درج پیام های هفته  پدافند غیر عامل در قبوض فرماندار ، در شهرها با مسئولیت شهردار ـ 

پیامک با موضوعات پدافند غیر عامل برای مخاطبین در طول هفته ـ ارائه برنامه آب ، برق ، تلفن ، گاز و .... ـ  انجام تبلیغات محیطی ـ  ارسال 

 های اجرا شده در طول هفته پدافند غیر عامل در قالب فایل) ورود( و ارسال آن یک هفته پس از انجام برنامه ها به فرمانداری جهت جمعبند

از سوی مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری ـ  درج شعار هفته پدافند  97 تشریح دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل سال

ـ اجرای برنامه های هفته پدافند غیر عامل در چهار سطح ملی ِ،  "پدافند غیر عامل ، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی   "با عنوان 

د هفته پدافند غیر عامل ـ تولید و پخش محصوالت فرهنگی عمومی و دستگاهی ، استانی ، شهری ـ تهیه و ابالغ شرح وظایف اعضاء ستا

ـ هماهنگی با امور مساجد مبنی بر توجیه ائمه جماعت در  ـ اطالع رسانی و تبلیغ دستاوردهای پدافند غیر عامل تخصصی  پدافند غیر عامل

ـ لزوم گزارش آن در اسرع وقت به فرمانداری  لزوم ارسال و مانورها وـ هماهنگی برگزاری همایش ها ، رزمایش ها  موضوع پدافند غیر عامل

ـ ارائه برنامه های گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل از  تهیه و پخش برنامه های تاثیر گذار در حوزه پدافند غیر عامل از سوی صداو سیما

 شهرسازی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، شرکت گاز ، آب سوی اعضاء حاضر در جلسه  ) نظام مهندسی ، مخابرات ، برق ، جهاد کشاورزی ، راه و

 جدی پیگیری لزوم – الزام نانوایان سطح شهر نسبت به دوگانه سوز نمودن نانوائیها  ـ  و فاضالب شهری ، شهرداری ، صنعت ، معدن و تجارت

رکت تقدیر از عملکرد ش –ب ، بیمارستانها ، و... ب دیزل ژنراتور برق در کلیه دستگاه های خدمات رسان نظیر بانک ها ، تصفیه خانه های آصن

نظیر تاالر ، مساجد  و... (   عـ تاکید بر احصاء دارایی های شهر ) مراکز تجمبرق در راستای برگزاری مانور و لزوم ارسال گزارش تکمیلی آن 

احصاء تهدیدات و ارائه آن توسط شهردار ی در جلسه آتی ـ بررسی معابر شهری و اقدام به تامین کمپ استقرار برای شرایط بحران و اسکان 



ی ر قالب پارکهای محلمسافرین در قالب پارک از  سوی شهرداری و تهیه لیست اسکان موقت و آخرین اقدامات و پیش بینی برنامه های آتی د

و چند منظوره و ارائه آن در جلسه آتی از سوی شهرداری ـ لزوم فرهنگ سازی در ساخت و ساز شهری از طریق صداو سیما ـ نیاز شدید 

 لزوم تهیه سناریو و المانهای الزم جهت جلوگیری و کاهش تهدیدات در سطح شهرستان ـشهرستان اردبیل به انجام مطالعات پدافندی ـ 

 اجرای مانور قطعی برق در نانواییها و ارسال گزارش آن توسط صمت ـ لزوم حفاظت از مناسب از اسناد موجود درد ادارات شهرستان در راستای

جلوگیری از بین رفتن آنها ـ لزوم پیش بینی و نصب دوربین های مدار بسته در نقاط کور ادارات ـ منفک نمودن اینترنت ادارات از شبکه 

یون اداری در راستای جلوگیری از نفوذ بد افزارها    که قابلبت نفوذ در سیستم را دارند  ـ هماهنگی جهت برگزاری کالس توجیهی اتوماس

 پدافندی توسط اساتید مجرب بمنظور همفکری و تبادل اطالعات و معلومات ـ 

 

 مصوبات جلسه :

 دستگاه اجراء کننده شماره و شرح موارد پیگیری :
زمان مدت 

 اجراء

مقرر گردید شرکت برق شهرستان ضمن ارسال اقدامات انجام یافته در طول هفته پدافند غیر عامل نسبت به ـ 0

ارسال گزارش مربوط به اجرای مانور قطعی برق در دیزل ژنراتورهای تصفیه خانه آب و فاضالب و نقاط حساس 

 اری ارسال نماید برگزار گردیده را در قالب گزارش تکمیلی به فرماند 9/8/97شهر در مورخ 

 شرکت برق شهرستان

 

 ظرف هفته آتی 

 

ـ مقرر گردید کلیه اعضاء نسبت به ایمن سازی شبکه های اتوماسیون اداری و منفک نمودن آن از سیستم 2

 اینترنت اداری بمنظور جلوگیری از نفوذ باج افزارها که قابلیت نفوذ و کوری  نرم افزار اداری را دارند اقدام نمایند 
 در اسرع وقت  کلیه اعضاء

هت جـ مقرر گردید کلیه اعضاء نسبت به اعالم یکی از مهمترین مشکالت سازمان مربوطه ضمن اولویت بندی 3

 به فرمانداری اعالم نمایند .در اسرع وقت بررسی و اتخاذ تدابیر الزم 
 اعضاء کلیه

آتی هفته ظرف   

 

ـ مقرر گردید شرکت برق در راستای کاهش تهدیدات احتمالی ایمن سازی و ذخیره فیدرهای برق نسبت به 4

تعویض و کابل تیرهای برق  شهرک سبالن اقدام و نسبت به ارسال گزارش مربوط به آن در جلسه آتی اقدام الزم 

 را معمول دارند 

شهرستان برق شرکت  

 
 آتی جلسه

تاکید بر احصاء دارایی های شهر ) )ـ مقرر گردید شهرداری اردبیل نسبت به ارسال گزارش امکانات و تاسیسات 5

و میزان همخوانی آن با امکانات موجود در شهر را (نظیر تاالر ، مساجد  و... (  احصاء تهدیدات  عمراکز تجم

 درجلسه آتی ارائه نمایند 

 شهرداری اردبیل
 آتی جلسه

 

ر گردید دانشگاه محقق اردبیلی هماهنگی الزم جهت برگزاری کالس های توجیهی پدافندی توسط یکی ـ مقر6

از اساتید دانشگاه را بمنظور همفکری و تبادل اطالعات و معلومات برای اعضاء کمیسیون پدافند غیر عامل 

 شهرستان را تا جلسه آتی معمول دارند .

 دانشگاه محقق اردبیلی
آتی جلسه  

 

بانک ها ، کارخانجات و تصفیه خانه های ،  مقرر گردید کلیه مراکز آموزشی ، اداری ، خدماتی و بیمارستانهاـ 7

نسبت به ارسال لیست دیزل ژنراتورهای دستگاه مربوطه بمنظور پیگیری و تامین ، در اسرع وقت به فرمانداری  آب ،

 اعالم نمایند .

 ادارات تابعه شهرستان 
آتی هفته ظرف   

 



با نصب تجهیزات فنی مورد نیاز در راستای کاهش آلودگی چاه های  ـ مقرر گردید شرکت آب و فاضالب شهری8

مسدود شده شهری اقدامات الزم را مبنی بر آماده نمودن و پای کارشدن چاههای مورد نظر در شرایط بحرانی 

  معمول و نتیجه را به فرمانداری اعالم نمایند .

شرکت آب و فاضالب 

 شهری

آتی جلسه  

 

 مردم و مسافرین درمعابر شهری و اقدام به تامین کمپ استقرار  ضمن بررسی مقرر گردید شهرداری اردبیل ـ 9

تهیه لیست اسکان موقت و آخرین اقدامات و پیش بینی برنامه های آتی  نسبت به شرایط بحران در قالب پارک 

 اقدام الزم را معمول دارند در جلسه آتی در قالب پارکهای محلی و چند منظوره و ارائه آن 

 اردبیل شهرداری
آتی جلسه  

 

ـ مقرر گردید صدا و سیمای مرکز اردبیل نسبت به فرهنگ سازی در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان 01

 مردم اقدام الزم را معمول دارند .از سوی 

صدا و سیمای مرکز 

 اردبیل
 بصورت مستمر

 یبه تهیه سناریو و المانهای الزم در راستانسبت حوزه مربوطه  در خصوصـ مقرر گردید کلیه اعضاء کمیسیون 00

 کاهش و جلوگیری از آسیب ها و تهدیدات احتمالی در شهر را تهیه و به فرمانداری ا رسال نمایند .
 کلیه اعضاء کمیسیون

 ده روز ظرف

  آتی

 

ز سوی سازمان صنعت ، معدن وتجارت در سطح نانوایی های شهر برگزار و ـ مقرر گردید مانور قطعی برق ا02

 نسبت به ارسال گزارش مربوطه به فرمانداری در اسرع وقت اقدام نمایند 

معدن ، سازمان صنعت 

 وتجارت

در طول هفته 

 پدافند

 جلوگیری از بینـ مقرر گردید کلیه اعضا کمیسیون اقدامات حفاظتی و امنیتی الزم در راستای حفاظت و 03

 اسناد موجود در ادارات شهرستان اقدام الزم را معمول دارند رفتن 
 بصورت مستمر کلیه اعضا کمیسیون

نصب دوربین های مدار بسته در نقاط کور  الزم در راستای پیش بینی  مقرر گردید کلیه اعضا کمیسیونـ 04

 را در اسرع وقت جهت پیشگیری از تهدیدات و آسیب های احتمالی  معمول دارند  ادارات
 در اسرع وقت  کمیسیون اعضا کلیه

 سطح شهرمقرر گردید اداره صنعت ، معدن و تجارت ضمن جدی گرفتن بحث دوگانه سوز شدن نانواییهای  -05

نسبت  وعمول را مالزم  اقدام نسبت به دوگانه سوز نمودن نانوائیهای سطح فصل سرما  با توجه به در پیش بودن  ،

 .  بعمل آورند به ارائه گزارش آن در جلسه آتی اقدام الزم را 

اداره صنعت ، معدن و 

 تجارت
 جلسه آتی 

دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل براساس  کلیه اعضا کمیسیونـ مقرر گردید 06

نسبت به ارسال کلیه اقدامات  ( 7/8/97ــ  8432/0/0/0720)ارسال به اعضاء طی نامه شماره  97سال 

جهت جمعبندی   wordبصورت مصور و مستند در قالب فایل  26/8/97اثجام یافته در طول هفته تا تاریخ 

 ارسال نمایند . و اقدام الزم ، به فرمانداری

 کمیسیون اعضا کلیه
 تاریخ تا

26/8/97  

 


