بسمه تعالي
شاخص هاي مهم اداره كل پدافند غيرعامل

 .1انتخاب اداره كل پدافند غيرعامل استان به عنوان اداره كل برتر كشوري
 .2اقدامات صورت گرفته در مركز( C.B.R.N.Eفاز دوم) شبيه سازي مخاطرات شيميايي،تهيه ملزومات ،تجهيزات و
دستگاه هاي ايمني مورد نياز نيروهاي امدادگر و همچنين آموزش نيروهاي دخيل در عمليات  .تاكنون حدود 7000
نفر در اين مركز آموزش هاي الزم را در پيشگيري از مخاطرات و مقابله با بحران هاي احتمالي فراگرفتهاند.
 .3رصد و پايش صنابع هيدروكربني مستقر در منطقه اقتصادي يزد از منظر ايجاد آاليندگي ،سطح ايمني و مالحظات
زيست محيطي ( در فرايند بروز رساني وضعيت واحدها و صدور مجوز پدافندغيرعامل)
 .4تهيه بانك اطالعاتي ساختمانهاي بلند مرتبه با استفاده از نرم افزار  GISبه منظور شناسايي تهديدات متصور از
منظر پدافند غيرعامل و ارتقا سطح ايمني و پايداري تاسيسات
 .5سطح بندي مراكز زيرساختي و خدماتي حساس و مهم در سطح استان و برگزاري رزمايش هاي دوره اي به منظور
ايجاد آمادگي و رفع نواقص احتمالي در مقابله با شرايط بحراني و تداوم چرخه خدمات رساني به مردم.
 .6برگزاري منظم جلسات قرارگاه پدافند زيستي با موضوع پيشگيري و كنترل بيماري آنفلونزاي فوق حاد پرندگان و
آفت مگس ميوه مديترانهاي ،اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از هجوم ملخ صحرايي كه تاحدود  100كيلومتري
مرز شهرستان خاتم (در مجاورت استان فارس) هجوم صورت گرفته بود.
 .7تشكيل مستمر جلسات كميسيون بيوتروريسم استان به منظور پيشگيري و آگاهي بخشي در خصوص منع استفاده
از مواد غذايي و آشاميدني ناسالم ،محصوالت تراريخته و قاچاق و ساير مخاطراتي كه تهديد كننده سالمت عمومي
مردم از منظر پدافند غيرعامل مي شود.
 .8عضويت پدافند غيرعامل در كميته فني زيرساختهاي استان با هدف اعمال مالحظات پدافندي در فرايند مكانيابي،
استقرار زيرساخت و بهرهبرداري از پروژه.
 .9شركت فعال در جلسات حفاظت از اماكن و تاسيسات استان به منظور ارتقا سطح ايمني و پايداري مراكز
خدماترساني .
 .10شركت فعال در جلسات كارگروه امور زيربنايي ،توسعه روستايي و عشايري  ،آمايش سرزمين و محيط زيست استان
(.زير مجموعه شوراي برنامهريزي و توسعه استان).
 .11شركت فعال در جلسات شوراي حفاظت منابع آب استان و تشريح الزامات پدافند غيرعامل در چگونگي تامين چرخه
آب در مصارف شرب ،كشاورزي و صنعت .
 .12شناسايي تاسيسات پرخطر شهري و تهيه گزارش كارشناسي از تهديدات و آسيبهاي عيني و متصور( انبارهاي
نفت،خط لوله فرآورده هاي نفتي،جايگاههاي سوخت گيري و )....

 .13بازديد از پروژه هاي زيرساختي شهري و روستايي و انجام اقدامات الزم به منظور رعايت الزامات و صدور مجوز پدافند
غيرعامل.
 .14امضاي تفاهم نامه همكاري پژوهشي بادانشگاه يزد ،دانشگاه علوم پزشكي با مركز مطالعات آموزشي ،پژوهشي و
راهبردي پدافند غيرعامل كشور جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي اداره كل پدافند غيرعامل.
 .15پيگيري تشكيل انجمن علمي پدافند غيرعامل استان در دانشگاه يزد
 .16پيگيري تفاهم نامه آموزشي اداره كل پدافند غيرعامل با يگان ويژه انتظامي استان
 .17ارتباط با مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه توليد سازه و مقاوم سازي بنا(دانشگاه آزاد اسالمي تفت)
 .18شركت فعال در مانورها مديريت بحران و پدافند غيرعامل همكاري ( مانور زلزله استانهاي كرمان و يزد در شهر
بياض استان كرمان)
 .19انجام مطالعات طرح جامع پدافند غيرعامل استان با پيشرفت  85درصد( با انجام طرح جامع كليه تهديدات و
مخاطرات سطح استان به ويژه در مراكز و شريان هاي حساس و مهم شناسايي شده و راهكارهاي نظري و عملياتي
ارائه خواهد شد.
 .20جذب اعتبارات مربوط به طرحهاي پدافند غيرعامل توسط دستگاههاي اجرايي كه در برنامه بودجه ساليانه كشور
پيش بيني شده است(.بند ز تبصره  12قانون بودجه سال  96حدود ده ميليارد ريال) .در سال جاري نيز براساس بند
ج تبصره  21قانون بودجه ،دستگاههاي اجرايي مشمول سطح بندي مي توانند از اولويت اعتباري طرحهاي پدافند
غيرعامل استفاده نمايند.
 .21تشكيل جلسات شوراي پدافند غيرعامل استان به صورت فصلي در حضور استاندار محترم ،روساي كارگروههاي
تخصصي و مسئولين سازمان پدافند غيرعامل كشور
 .22شركت در جلسات شوراي پدافند غيرعامل شهرستانها و تشريح مالحظات پدافندي در حوزه هاي مختلف (آب و
انرژي ،سايبري،زيستي،فرهنگي و آموزشي ،امنيتي وانتظامي ،امداد و نجات ،بهداشت و درمان)
 .23برگزاري  32دوره آموزشي درحوزه هاي مختلف پدافند غيرعامل از جمله در زمينه پدافند سايبري،زيستي،امداد و
نجات،دوره هاي عمومي و ....

 .42پيگيري تاسيسات و خدمات رساني به دستگاه مولد برق اضطراري و انجام بازديدهاي دوره اي از نحوه كاركرد
مولدها(بيش از  300مركز تاكنون به دستگاه مولد برق اضطراري مجهز شده اند.
 .52همكاري و مساعدت به شركت "نانو سنجش ياران محيط" كه مطالعات خود را در زمينه باروري ابرها با
هواويزهاي گرافني با موفقيت انجام داده و موفق به ثبت اختراع شده است .اين شركت مطالعات منسجمي
روي كاربست نانو فيزيك در سنجش و پيرايش محيطي و وضع هوا انجام داده كه از مهمترين دستاوردهاي اين
شركت پيداكردن دو نانو ذره در پيرايش وضع هواست  ،كاربرد ديگر اين نانو مواد استفاده از آن به منظور از
بين بردن و پخش مه است كه در علوم تعديل وضع هوا به عمليات مه زدايي معروف است كه در

فصول سرد در فرودگاه ها و گردنه هاي كشور اتفاق مي افتد كه در پي آن به علت كاهش ديد باعث ايجاد
سوانح فرودگاهي و جاده اي ميشود .خاطر نشان مي كند شركت فوق مطالعات را در محيط آزمايشگاه با
موفقيت انجام داده است  .تحقيقات و اختراع اين شركت نقش موثري در مصون سازي راهبردي(تبيين مصون
سازي زيرساختهاي هوشمند) در حوزه باروري ابرها با استفاده از محصول بومي نانو كربن ايراني بجاي پيرو
پاترونهاي روسي را دارد و در صورتي كه دشمن در آينده به توانايي ايجاد مه به صورت مصنوعي
جهت كاهش ديد و ضربه زدن به تاسيسات و مراكز حياتي و حساس استفاده نمايد  ،حمايت
از توليد محصول اين شركت دانش بنيان باعث دفاع غيرعامل و ارتقاء و پايداري ملي شود.
 .42پيگيري تجهيز آتش نشاني استان به سيستم هاي ايمني و كاهش مخاطرات C.B.R.N.E
 .42تشكيل ستاد هماهنگي هفته نكوداشت پدافند غيرعامل و پيگيري ويژه برنامه هاي آن در سطح استان.
 .42بازديد از مراكز پتروشيمي سطح استان و بررسي موارد مرتبط با رعايت اصول پدافند غيرعامل در مراكز اعالم
شده.
 .42برگزاري جلسات مشترك با حضور مسئولين حراست كل استان به منظور استفاده بهتر از توان كارشناسي و هم
افزايي در ارتقا سطح ايمني و حفاظتي دستگاه هاي اجرايي.
 .30شركت در جلسات و گردهمايي هاي كميته پدافند غيرعامل وزارت كشور و سازمان پدافند غيرعامل با هدف
تبادل تجربيات و آموزشهاي الزم در انجام وظايف و ماموريت هاي استاني.
 .33بر اساس بند الف 3-ماده  42قانون برنامه ششم توسعه :تهيه و اجراي سند آمايش سرزمين استاني ،استانداري در
اين طرح بصورت همكار مشخص شده است اداره كل پدافند غيرعامل استانداري يزد به عنوان يكي از ادارات
كل استانداري در تهيه اين طرح براي انجام مطالعه به عنوان مشاوره و همكار رابطه متقابل مابين اهداف سند
آمايش سرزمين استان و اهداف ،اصول ،شاخصهاي امنيتساز پدافند غيرعامل برقرار نمايد.
 .34راهاندازي ستاد اربعين حسيني در مركز استان و شهرستانهاي تابعه
 .33طبق بند ماده  302قانون برنامه ششم توسعه براي كاهش آسيب پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي در
استان اقدامات ذيل انجام شد:
 .aشناسايي تهديدات و آسيبها از منظر پدافندغيرعامل و ارسال الزام هاي پدافند غيرعامل به دستگاه
هاي اجرايي استان و بازديد از مراكز صنعتي استان
 .bبرگزاري جلسات كارگروه فناوري اطالعات و ارتباطات و شناسايي آسيب ها و تهديدات متصور در حوزه فناوري
اطالعات

 .cجهت تداوم چرخه خدمات رساني در شرايط اضطراري قطع برق نسبت به تجهيز مولدهاي اضطراري برق در
زيرساخت هاي حياتي  ،حساس و مهم اقدام گرديد.

.43

اقدامات دفتر پدافند غيرعامل در پيشگيري و مقابله با كرونا

برگزاري جلسات:
 -3تشكيل جلسه قرارگاه پدافند زيستي و كارگروه بهداشت  ،سالمت و بيولوژيك استان در اولين ساعات اعالم اولين مورد مبتالشده در
كشور
 -4برگزاري تعداد 32جلسه كميته اقدام(پيشگيري و مقابله با بيماري كرونا)با ( 422پيشنهاد و مصوبه) و رصد وضعيت اقدامات انجام شده
در استان و احصا و پيگيري نيازمندي هاي اعالمي
 -3برگزاري جلسه با شركتهاي توليد كننده مواد و محصوالت شيمياتي در استان با هدف هماهنگ نمودن فعاليت و توليدات آنها براي
تامين نياز استان به مواد ضد عفوني كننده
اقدامات در مورد تيم هاي غربالگري:
 -3توجه به اعالم دانشگاه علوم پزشكي استان مبني بر نداشتن نيروي اجرايي براي استقرار تيم هاي غربالگري در مبادي ورودي( به دليل
درگيري نيروها در مراكز درماني و پايش سطح استان)،طبق بند  43سومين مصوبه ستاد پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا مراتب توسط
كميته اقدام پدافند زيستي استان پيگيري و اكيپ  34نفره از رابطين پدافند غير عامل با همكاري تيمهاي امدادي جمعيت هالل احمر و
مركز بهداشت استان تشكيل و از صبح روز جمعه مورخ  22/34/2در مبادي ورودي استان(راه آهن ،فرودگاه ،پايانه مسافربري و پايانه
باربري) مستقر شدند.
 -4توجه به تاكيد معاون محترم سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار مبني بر استفاده از توان و ظرفيت داوطلبان جمعيت هالل احمر استان ،از
توان اين عزيزان بصورت ويژه در ايستگاههاي غربالگري كرونا ويروس استفاده شد.
 -3پيگيري و تجهيز تيم هاي غربالگري با هماهنگي هالل احمر و دانشگاه علوم پزشكي در ورودي هاي اصلي استان(فراغه ،مسجد
ابوالفضل ،خرانق و).
 -2با حضور  3نفر از اساتيد محترم مركز بهداشت استان ،آموزش نحوه غربالگري افراد بر اساس پروتكل ابالغي وزارت بهداشت براي
تيمهاي غربالگري كميته اقدام پدافند زيستي روز پنج شنبه مورخ  22/34/2در محل مديريت بحران استانداري ارائه گرديد.
 -5تجهيزات ال زم اعم از دستگاههاي تب سنج ليزري و لوازم حفاظتي مرتبط توسط كميته اقدام پدافند زيستي استان تهيه و در اختيار
اعضاي اكيپ غربالگري در پايانههاي ورود مسافر به استان قرار گرفت.
 -2هماهنگي با موكب هاي فعال استان جهت تامين تجهيزات حفاظت شخصي(ماسك ،گان و)...

 -2هماهنگي باسايت انرژي اتمي تفت در خصوص استريل رايگان ماسك و گان و ...تهيه شده توسط توليدي ها و موكب هاي اربعين
 -2توزيع رايگان ماسك و گان در بين نيروهاي فعال در اكيپ هاي غربالگري(نيروهاي انتظامي و هالل احمر و)...
 -2هماهنگي با سايت انرژي اتمي تفت به منظور در اختيار قرار دادن خط استريل و پرتودهي به ستاد اربعين استان
مکاتبات:
 -30هماهنگي براي ارسال پيامك براي تمامي شهروندان استان در راستاي تشويق براي در خانه ماندن و قطع زنجيره انتشار ويروس
-4مكاتبه با دانشگاه علوم پزشكي استان و تذكر در مورد حذف تايمكس در مركز بهداشت شهرستان يزد
-3ابالغ پروتكل غربالگري مسافرين( دانشگاه علوم پزشكي) به كليه ادارات ،سازمانها ونهادهاي استان
 -2معرفي برخي از شركت هاي دانش بنيان به معاونت غذا و دارو جهت همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تامين مواد ضدعفوني كننده
-5مكاتبه با سازمان تبليغات اسالمي در مورد نظا رت بر هيئت هاي مذهبي و حضور روحانيون اعزامي از استان قم و تاكيد بر استفاده ار
ظرفيت حوزه علميه استان
-2پيشنهاد و پيگيري مساعدت مالياتي مبني بر حذف % 2ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي با هدف كاهش قيمت توليد مواد ضدعفوني
كننده و صدور مجوز معاونت غذا و دارو براي واحدهايي كه پيشنهاد تغيير خط توليد به مواد ضدعفوني كننده را داشتند مطرح و در نهايت
تعيين دستورالعمل چگونگي توزيع مناسب با همكاري فرمانداري و اتحاديه واحدهاي صنفي ذيربط در دستور كار قرار گرفت.
بازديدها:
 -3بازديد ميداني توسط همكاران دفتر پدافند غيرعا مل با هدف رصد ميداني وضعيت اجراي مصوبات انجام شده است(.داروخانه ها،
پايانههاي مسافري ،پارك هاي سرپوشيده كودكان ،باشگاههاي ورزشي  ،قهوه خانه ها ،ادارات پرتردد ،رستوران ها و تاالرها و)....
-4بازديد از بيمارستان شهيد صدوقي(محل اصلي بستري بيماران مبتال به كرونا) و پيگيري مسائل و مشكالت آنها
-3بازديد و پيگيري موضوع اعتراض كارگران چادرملو در خصوص رعايت نكات پيشگيرانه براي پيشگيري از كرونا
اقدامات در مورد ايجاد نقاهتگاهها در استان
-3پيگيري در خصوص جانمايي و ايجاد نقاهتگاههاي استان
-4هماهنگي با موكب هاي فعال استان جهت تامين غذاي گرم براي افراد بستري در نقاهتگاههاي استان
-3هماهنگي با اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات براي تامين اينترت رايگان در نقاهتگاههاي استان
-2هماهنگي با سپاه الغدير استان در خصوص تامين امنيت نقاهتگاههاي استان

