اولین جلسه شورای پدافندغیرعامل استان در سال 97

دوم

چهار

یک

پدافندغیرعامل یک اصل است برای همیشه ،نه برای یک مقطع خاص.

"مقام معظم رهبری"

دکتر علیرضا رشیدیان استاندار و ریاست شورای پدافند غیرعامل استان خراسان رضوی در نشست بررسی عملکرد حوزه پدافند غیرعامل در سال
 96ضمن قدردانی از اقدامات و تالشهای برنامه محور انجام شده در این حوزه بر ضرورت رصد و پایش رعایت الزامات پدافند غیرعامل در سطح
دستگاههای اولویتدار تاکید کرد .وی همچنین سطحبندی و تهیه طرحهای پدافند غیرعامل را برای مراکز ثقل و داراییهای مهم از اولویتهای
اساسی این حوزه در سال  97دانست و گفت باید بدون ایجاد پست و تحمیل هزینهی اضافی در هر دستگاه حداقل یک نفر مسئولیت پیگیری
سیاستهای پدافند غیرعامل را عهدهدار باشد و فعالیتهای پدافند غیرعامل عالوه بر مشهد بایستی در گستره استان انجام و محقق گردد.
دکتــرسیدجوادحسینی معاونسیاسـی،

امنیتی و اجتماعی استاندار در اولین جلسه
شورای پدافندغیرعامل استان ضمن تبریک
اعیاد شعبانیــه و قدردانی از کلیه فعاالن در
این حوزه افزود :حفظ و ارتقای امنیت پایـدار و همـه جانبـه
یکی از هفت راهبرد اصلی استان در سال  97است که باید بـا
رویکرد ساختاری بجای رویکرد پاتولوژی(آسیب شناسی) مورد
پیگیری قرار گیرد .خوشبختانه طی دو سال اخیـر اقـدامات و
فعالیتهای بیبدیلی در حوزهپدافندغیرعامل استان انجام شده
نوآوریها و دستاوردهای آن تدوین و ابالغ

از جمله مهم ترین
سند راهبردی در افق  1400اسـت کـه موجـب همـاهنگی و
بسیج امکانات برای انجام ماموریت و دستیابی بـه چشـم انـداز
گردیدهاست.همچنین استقرار نظـام برنامـهریـزی و مـدیریت
عملکرد در سطح دستگاه ها و فرمانداریها در سـال  96بـرای
تبدیل اهداف و راهبردهای کـالن بـه عرصـه اقـدام و عمـل
طرح ریزی الگوی نظـام برنامـه ریـزی جدیـد در سـه سـطح
عمومی تخصصی و اختصاصی برای سال  97برنامـه ارتقـای
ایمنی و امنیـت مراکـز داده دسـتگاه هـا سـاماندهی مربیـان
پدافندغیرعامل در سطح تمامی دستگاههـا و شهرسـتانهـای
استان سطح بندی بیش از  1250دارایی و مرکز ثقـل توسـ
دستگاه های اجرایی استان ساماندهی فرآیند پاسـخگویی بـه
استعالمات ماده  23و کارگروه امور زیربنایی استقرار و عملیاتی
نمودن قرارگاه پدافند زیستی به عنوان یک ساختار جدید برای
پاسخگویی به شرای اضطرار در حوزه تهدیـدات زیسـتی نیـز
بخش دیگری از دستاوردهای حوزه پدافندغیرعامل اسـتان در
سال  96بودهاست.
جانشین ریاست شورای پدافند غیرعامل اسـتان بـا اشـاره بـه
رئوس برنامه های عمومی حوزه پدافند غیرعامل که بـه تاییـد
استاندار محترم رسیده است از فرمانداران بـه عنـوان روسـای
شورای پدافندغیرعامل شهرستانها خواست که بـا جـدیت و
اهتمام هرچه تمامتر اهداف و سیاستهای پدافنـدغیرعامل را
در سطح شهرستان مدیریت نموده و مانند دبیرخانـه شـورای
دستگاههـا در

پدافندغیرعامل استان نسبت به ارزیابی عملکرد
حوزه خود اقدام نمایند .وی همچنین بـا قـدردانی از فرمانـده
سپاه امام رضا(ع) از کلیـه دسـتگاه هـای اسـتان و فرمانـداری
شهرستان مشهد خواست که حداکثر توان لجستیک و منـای
انسانی خود را برای اجرای هر چه با شکوه تر رزمایش پدافنـد
زیستی بهکارگیرند.

سیـد ابوالفضل احمدی مدیرکل پدافند غیرعامل در اولین جلسه شورا ضمن قدردانی از تالش و همراهی مدیران
سیاستهای حوزه پدافندغیرعامل به تشــریح

محترم دستــگاههای اجرایی و فرمانداران محترم در تحقق اهداف و
عملکرد سال  96این حوزه پرداخت و گفت :در سال گذشتــه و ذیل 5هدف کالن سند راهبردی 13هدف و برنامه
عملیاتی با حدود 110فعالیت و اقدام طرحریزی شد که تحقق آنها در سطح بیش از 90دستــگاه و 28فرمانداری
مستمراً مورد رصد و پایش قرار گرفت و در بازههای زمانی چهارماهه گزارش عملکرد تنظیم و منتشر شدهاست .وی میزان تحقق اهداف
سال گذشته را در کل 87درصد اعالم و گفت بیش از 1250دارایی و مرکز ثقل توس کمیتهپدافندغیرعامل 50دسـتگاه سـطح بنـدی
شده و تکمیل این هدف برای سال  97نیز ادامهخواهدیافت.
دکتر احمدی با اشاره به انجام و تکمیل مطالعات پدافندغیرعامل شهر مشهد و تاسیسات آبرسانی 7شهر مرزی استان شهرک های
صنعتی و بیش از  30پروژه بزرگ دیگر در سطح استان بر پیگیری جدی این موضوع در سال 97با رویکرد مهندسی معکوس برای
زیرساختهای موجود و رویکرد مهندسی مستقیم برای زیرساختهای جدید تاکید و این اطمینان را داد که هیچ پـروژه جدیـدی
بدون تدوین و اجرای مالحظات پدافند غیرعامل به انجام نخواهد رسید.
معاون هماهنگ کننده استاندار در قرارگاه پدافندزیستی استان همچنین از استقرار و عملیاتی شدن این قرارگاه خبـر داد و گفـت:
قرارگاه پدافندزیستی با ایجاد 8کارگروه تخصصی و 8کارگروه عملیاتی و برگزاری بیش از  20جلسه هماهنگی ظرفیـت مـدیریتی
جدیدی را در سطح استان ایجاد نمودهاست که قابلیت و توان پاسخگویی به شرای اضطرار را داشته و بهزودی از طریـق برگـزاری
رزمایش پدافندزیستی قابلیت و توانمندی های کسب شده خود را تمرین و ارتقاء خواهدداد .وی همچنین از نهـایی شـدن انعقـاد
قرارداد بهروزرسانی طرح جام پدافندغیرعامل استان خبرداد و گفت در این مطالعه آخرین تهدیدات حوزههای هفتگانه متصور برای
استان شناسایی و طرحهای پاسخ مناسب برای آنها پیشنهاد خواهدشد .دکتر احمدی با اشاره به تهیه اطلس ایمنی و امنیت مراکز
داده دستگاه ها در سطح استان گفت با پیگیری و اهتمام مدیران ارشد دستگاه ها وض موجود حدود  %15رشد داشته و پیگیـری
این موضوع از طریق تیم رصد و نظارت افتا در سال  97انجام خواهدشد .وی همچنین به ثبت نام و معرفی بیش از  1043نفـر در
طرح انتخاب سازماندهی و توانمند سازی مربیان پدافند غیرعامل در سطح دستگاه های استان اشاره کرد و گفت ایـن موضـوع در
سال  97با برگزاری چند نوبت آزمون ورودی و نهایتاً برگزاری دوره های مربیگری با حمایت سازمان پدافند غیرعامل کشور استمرار
خواهد یافت و امید است از طریق ایجاد این شبکه مویرگی دانش پایه نیازهای آموزشی اقصی نقاط استان به مربیان واجد صالحیت
برطرف و همچنین هدف برگزاری سرانه چهار نفر ساعت آموزش کارکنان دولت بهطور کامل محقق شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود در تشریح استقرار نظام برنامه ریزی گفت :بهمنظور کیفیت بخشیدن به نظام برنامـه ریـزی در
سال 97اهداف در 3سطح عمومی تخصصی و اختصاصی تدوین میگردد که 12هدف عمومی طی اسفندماه 96به کلیـه اعاـای
شورای اداری استان ابالغ گردیده و اهداف تخصصی توس کارگروههای یازدهگانه شورا و اهداف اختصاصی توس دسـتگاههـا در
حال تدوین است و خوشبختانه تاکنون بیش از 40دستگاه استان اهداف و برنامههای  97خود را تدوین نمودهاند.
دبیر شورای پدافندغیرعامل استان همچنین افزود :هدف ساماندهی فرایند تصویب پروژههای مـاده  23و کـارگروه امـور زیربنـایی
تحقق %100داشته و طی سال گذشته بیش از  650استعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان و بـههمـین میـزان اسـتعالم
کارگروه امورزیربنایی بادقت مورد بررسی و پاسخگویی قرارگرفته که البته بهینهسازی و ارتقای کیفیت این مسیر نیازمند بازنگری در
میباشد .بدیهیاست این فرآیند در سـال 97
ساختار اداراتکلپدافندغیرعامل و تقویت توان فنیومهندسی مناب انسانی این حوزه 
باهدف کاهش زمان پاسخگویی استعالمات از 45روز به 20روز استمرار خواهدیافت.
مدیرکلپدافندغیرعامل در بخش پایانی گزارش خود تحقق  %100برنامههای مرتب با هفته نکوداشت پدافندغیرعامل را از دیگر
موفقیتهای این حوزه برشمرد و گفت :تغییر رویکرد از عرضهمحوری به تقاضامحوری و بهویژه تاکید و اهتمام فرمانداران محترم
و مدیران محترم دستگاه های استان موجب شد که بیش از 33دستگاه و 24فرمانداری مشارکت بسیارخوبی در برنامه های این
هفته داشته باشند و در نتیجه اغلب برنامهها نظیر نشستهای علمی دورههای آموزشی رزمایشهـا تجلیـل از برگزیـدگان و
نمایشگاههای موضوعی نسبت به سال ماقبل بین  2تا  15برابر رشد داشته است.
همکاران این شماره :سید ابوالفضل احمدی ،زهرا توکلی ،محسن نجاتیان ،داوود رمضانی

