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تشکیل
تشکیل گروه ارزیاب و مشاور پدافندغیرعامل و مدیریت بحران
با عنایت به سیاستهای کلی نظام در امور پدافندغیرعامل ( 29بهمن  )89و سیاستهای کلی نظام در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی ( 29آذر  )91و همچنین
مصوبه شماره  4جلسه شورای پدافندغیرعامل استان مورخ  97/8/2و ابالغیه شماره  38/1/27892مورخ  ، 97/9/13گروه ارزیاب و مشاور پدافندغیرعامل و مدیریت
بحران با سرپرستی جناب آقای علیرضا قامتی  ،با هدف شناسایی دارائیها و تجهیزات و منابع انسانی و چگونگی آماده به کار بودن آن و همچنین تکمیل بانک جامع
اطالعات استان در حوزه مربوطه تشکیل می گردند ،لذا الزم است تمامی دستگاههای اجرایی استان و فرمانداریها همکاری الزم با گروه مذکور داشته باشند .بدیهی
است گروه فوق در راستای آماده بکار نگه داشتن امکانات و تجهیزات و منابع انسانی آن دستگاه در هر ساعت از شبانه روز ،اقدام به اجرای مانورهای دورمیزی و
لحظه صفر و مانورهای عملیاتی و مشترک به منظور هماهنگی فی مابین دستگاهها و استانهای معین می نمایند.
خالصه اهم موارد مربوط به گزارش اعتبارات
بند (ز) تبصره  12قانون بودجه سال 96
 -1مکاتبه اداره کل پدافند غیرعامل با دستگاههای اجرایی
به شماره  38/35/5977مورخ  96/3/1مبنی بر هزینه
کرد %1اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای برای اجرای
طرحهای پدافند غیرعامل بر اساس بند ز تبصره  12قانون
بودجه سال ،96
 -2مکاتبه شماره  38/1/8558مورخ  96/3/23استاندار
معزز به دستگاههای اجرایی و فرمانداران مبنی بر انجام
سطح بندی مراکز ثقل و دارایی ها و استفاده از ظرفیت
ایجاد شده در قانون بودجه کشور در سال ،96در
خصوص بند ز تبصره .12
 -3تفویض رئیس سازمان پدافند غیرعامل به استانداران
درخصوص تایید هزینه های مصون سازی
زیرساختهای مهم استان طی نامه شماره
 3219/1/315/25مورخ  97/1/26ابالغی 13884
مورخ  97/2/3وزارت کشور به استانداران.
 -4مکاتبه اداره کل پدافند غیرعامل با دستگاههای اجرایی
به شماره  38/35/5734مورخ  97/3/2مبنی بر
تخصیص اعتبارات بند ز تبصره  12برای اجرای
طرحهای پدافند غیرعامل با تکمیل جدول موافقت نامه
(براساس تفویض اختیار انجام شده در بند قبل)،
 -5مکاتبه مجدد اداره کل پدافندغیرعامل به شماره
 38/35/15984مورخ  97/5/22در خصوص مصوبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت افزایش مهلت
استفاده از ظرفیت قانونی بند ز تبصره .12
 .6مکاتبه شماره  38/35/12035مورخ  97/4/24با
دستگاههای اجرایی که فرم ارسال شده بند ز تبصره
 12آن دستگاه پس از بررسی نیاز به اصالح و بازنگری
و ارسال مجدد داشته است.
 .7نهایتا ارسال گزارش تکمیل شده بند ز تبصره 12
دستگاههای اجرایی استان به معاونت محترم
امنتی و انتظام وزارت کشور.

اقدامات شرکت برق مشهد به عنوان یکی از دستگاههای برتر حوزه پدافند غیرعامل
با توجه به حساسیت مشترکین خاص و لزوم تامین برق مطمئن و پایدار  ،از سال  1394با همکاری ،هماهنگی و مشارکت دفتر
پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ،ممیزی سیستم های بررق اضرطراری
مشترکین حساس و مهم شهر مشهد انجام پذیرفته است .
مهندس علی سعیدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ضمن اعالم این خبر افزود  :با توجه به حساسیت
خاص شهر مشهد و لزوم تامین برق مطمئن و پایدار تمامی مشترکین  ،نیل به اهداف و الزامات پدافند غیرعامل  ،از سال 1394
تاکنون بطور مستمر ممیزی سیستم های برق اضطراری مشترکین حساس و مهم شهر مشهد با همکاری و هماهنگی اداره کل
پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی انجام شده است.
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع ممیزی سیستم های برق اضطراری تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی شهر مشرهد برا
مشارکت صمیمانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام پذیرفت و در ادامه با توجه به حساسیت و لزوم تامین آب شرب مشهد و با
همکاری صمیمانه شرکت آب و فاضالب مشهد ،ممیزی ایستگاههای تامین آب شرب مشهد انجرام پذیرفتره و نترای حاصرل
ممیزی در شورای عالی پدافند غیرعامل استان ارایه گردید.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در ادامه این خبر افزود  :با توجه به حضور زائرین و مشتاقان بارگاه منرور
رضوی و اهمیت موضوع خدمت رسانی مطلوب به زائرین در اسفند ماه هر سال ممیزی سیستم های بررق اضرطراری مبرادی
ورودی شهر مشهد( فرودگاه  ،راه آهن  ،پایانه های مسافربری و  )...با هماهنگی و همکاری اداره کل پدافند غیرعامل و اداره کرل
مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی توسط این شرکت انجام پذیرفته است که گزارش مبسوط اقدامات انجام پذیرفته در
شورای عالی پدافند غیرعامل استان ارایه شده است.
مهندس سعیدی با اشاره به حساسیت انرژی برق و ضریب نفوذ آن در زندگی امروز جامعه بشری ،انرژی برق را بعنروان اصرلی
ترین شریان حیاتی در میان سایر شریان ها دانست که عملکرد و تداوم سایر شریان های حیاتی وابسته به آن می باشد.از اینررو
توجه خاص به سیستم های برق اضطراری و لزوم حفظ و امادگی عملکرد سیستم های فوق را در شرایط اضطراری از اهمیرت
خاص برخوردار می باشد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با اشاره به رزمایش های موفق هفته پدافنرد غیرر عامرل بیران داشرت :
هرساله در هفته پدافند غیر عامل رزمایش سیستم های برق اضطراری مشترکین مهم و حساس همزمان با سراسرر کشرور در
شهر مشهد با هماهنگی استانداری خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان مشهد صورت می پذیرد که در سرالجاری نیرز ایرن
رزمایش در شهر مشهد برگزار گردید و تمامی دستگاههای حاضر در رزمایش مرذکور همکراری و مشرارکت مروثری داشرته و
ارزیابی سیستم های برق اضطراری مشترکین مذکور باموفقیت کامل برگزار گردید.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خاتمه اظهار داشت با عنایت به مصوبه شورای عالی پدافند عامل استان ممیزی
سیستم های برق اضطراری مشترکین مهم و حساس شهر مشهد بطور متناوب ادامه داشته و ایرن شررکت آمرادگی هرگونره
همکاری و ارائه مشاوره به مشترکین خود می باشد.
الزم به ذکر است شرکت توزیع برق مشهد با توجه به اقدامات و برنامه هایی که در ارتباط با پدافند غیرعامل تمهید داشته است،
در کنار دستگاههایی همچون شهرداری مشهد ،دامپزشکی ،آموزش و پرورش ،آب منطقه ای ،آب و فاضالب شهری ،گاز استان،
علوم پزشکی و  ...بعنوان دستگاهههای برتر در حوزه پدافند غیرعامل قرار دارند.
همکاران این شماره :زهرا توکلی – هاشم جنگی ؛ علیرضا شفا

