
بنده مهندس  کرد:  اظهار  غیرعامل،  پدافند  مدیرکل 
نیستم، ولی در حد اطالعات اولیه خود استنباط می 
امور  بر  نظارت  مهندسی  و  فنی  بحث  به  نگاه  کنم 
مسکن و ساخت و ساز ها در استان مطلوب نیست و 
فکر می کنم اگر احساس مسئولیت نشود، این نگاه 
غیرعامل  پدافند  مدیرکل  است.  محو شدن  در حال 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد درجمع خبرنگاران، 
عنوان  به  ساختمان  ملی  مقررات   21 مبحث  گفت؛ 
اعمال  نماد  و  شاخص  فراگیرترین  ضرورت،  یک 
دراحداث  غیرعامل  پدافند  مهندسی  و  فنی  ضوابط 
ایمن  و  کیفیت  با  مصالح  تولید  امن،  سازه¬¬های 
در  ولی  نیستم،  مهندس  بنده  اظهارکرد:  وی  است. 
به  نگاه  کنم  می  استنباط  خود  اولیه  اطالعات  حد 
بحث فنی و مهندسی نظارت بر امور مسکن و ساخت 
و ساز ها در استان مطلوب نیست و فکر می کنم اگر 
احساس مسئولیت نشود، این نگاه در حال محو شدن 
است. محمود مومن نسب گفت: فکر کنم همین امر 
باعث شده تا وضعیت ساخت و ساز شهرها از حیث 

امن و خدمات  بینی استحکامات و سازه های  پیش 
رسان در ردیف آخر باشد.

 21 مبحث  صحیح  بکارگیری  داشت:  اظهار  وی 
مقررات ملی ساختمان در امور ساخت و ساز، ضمن 
پیشگیری از وقوع تهدیدات و حوادث احتمالی موجب 
کاهش قابل توجه حوادث جانی، مالی و منابع سرمایه 
ای میشود. دبیر شورای پدافند غیرعامل استان بیان 
ازافزایش  قابل توجهی  قبول کنیم بخش  باید  نمود؛ 
پایداری ملی و ارتقای ضریب ایمنی و افزایش آسیب 
کنترل  و  ساختمان  ملی  مقررات  حوزه  در  ناپذیری 

های فنی و مهندسی نظارت عملیاتی می شود.
و  کهگیلویه  استانداری  پدافندغیرعامل  مدیرکل 
و  ساخت  کارفرمایان  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
سازهای بخش دولتی نباید از نظارت مستثنا باشند، 
و  راه  مدیریت  که  است  این  بر  انتظار  کرد:  تصریح 
شهرسازی تدبیری بکارگیرد که نظارت دفاتر فنی و 
مهندسی صرفا  نظام  و  ها  ناظر شهرداری  مهندسان 

برساختمان های بخش خصوصی نباشد.
و  مدیریت  سازمان  کارشناسان  و  مدیران  از  وی 
دفترفنی  شهرسازی،  و  راه  کل  اداره  ریزی،  برنامه 
و  مهندسی  نظام  سازمان  فرمانداران،  شهرداران،   ،
به  نمود  خواست  در  خاک  مکانیک  فنی  آزمایشگاه 
و  مهندسی  نظام  قانون  اجرای  نامه  آیین  استناد 
کنترل ساختمان و در راستای صیانت از جان انسان 
ها و منابع سرمایه ای تمامی مراحل احداث مسکن 
از پی تا کلید اعم از تأیید پروانه¬ ساختمانی و پایان 

کار تحت نظارت مستمر قرار دهند.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  پایان  در  نسب  مومن 
ریزی، تقاضا نمود تا از اداره کل پدافند غیرعامل در 
شورای فنی به عنوان عضو مدعو، دعوت و سازکارهای 
در  کل  اداره  این  درآوردن  عضویت  به  برای  الزم 

شورای مزبور را بعمل آورند.

با  آشنایی  هدف  با  بیوتروریسم  روزه  یک  همابش 
و  طبیعی  بحران های  ایجاد  از  بعد  و  قبل  عملیات 
سالن  در  ماه  بهمن   19 یکشنبه  غیرطبیعی،روز 
دکتر کنعانی یاسوج با همت مرکزمدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان برگزار شد.  رئیس دانشگاه 
های  شاخص  از  یکی  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم 
های  سالح  ساخت  و  بیوتروریسم  زمینه  در  اساسی 
این  ساخت  برای  ارزان  و  آسان  دسترسی  میکروبی 
نوع سالح کشنده و خطرناک است. به گزارش روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛دکتر رضا چمن 
با اشاره به تاریخچه بیوتروریسم و با تاکید بر لزوم آگاه 
سازی و اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در حوزه های 
مختلف به ویژه در زمینه سالمت و بهداشت، اظهار 
عوامل  از  عمدی  استفاده  معنی  بیوتروریسم  داشت: 
بیولوژیک مانند باکتری، ویروس و سموم برای از بین 
به  انسان ها، گیاهان و زیرساخت های حیاتی،  بردن 
و  سیاسی  نیازهای  و  خواسته  کردن  براورده  منظور 
اهداف برگزاری این همایش اجتماعی، افراد در جنگ 
کاهش  و  کنترل  که  درحالی  کرد:  بیان  ی  است. 
آسیب های سالح میکروبی نیز بسیارسخت و با هزینه 
های فراوان امکان پذیر خواهد بود، ارایه آموزش های 
عمومی و خصوصی به مردم، پزشکان و تمامی دست 
اندرکاران امر سالمت و بهداشت را یکی از مهمترین 
راه های پیشگیری و مقابله با این نوع آسیب جدی 
در حوزه بهداشت عنوان کرد. وی راه های مقابله با 
بیوتروریسم را به سه بخش قبل، حین و پس از بحران 
عنوان کرد و افزود: راه اندازی بخش های عفونی در 
بیمارستان ها و حتی در مراکز درمانی مجزا یکی از راه 
های اصلی پیشگیری در هنگام وقوع این بحران است.

را  بحران  ایجاد  از  بعد  و  حین  عملیات  چمن  دکتر 

شامل  را  بحران  مراحل  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
عملیات امداد و نجات، ارائه کمک های اولیه، حمل و 
انتقال مصدومین و اطالع رسانی مناسب عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، همچنین عملیات 
اساسی  نیازهای  تامین  بحث  را شامل  بحران  از  بعد 
شامل آب سالم و شیر مصنوعی و واکسیناسیون نام 
برد. دکتر چمن پیشگیری دارویی، اجرای برنامه های 
توزیع  و  کنندگان  تهیه  بر  نظارت  واکسیناسیون، 
فیزیکی  وسایل  از  استفاده  غذایی،  مواد  کنندگان 
همچون ماسک، انجام پژوهش های میکروبیولوژیکی 
برای  اقدامات الزم  از جمله  نیز  ژنتیکی  مهندسی  و 

پیشگیری از تاثیر سالح های بیوتروریسم است .
و  کهگیلویه  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  عاون 
غیرعامل،  پدافند  در همایش یک روزه  نیز  بویراحمد 
حفظ جان انسان و سرمایه های انسانی را مهمترین 
در  آمادگی  و  برشمرد  غیرعامل  پدافند  وظیفه 
حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری برای حفظ منافع 
آمادگی  گفت:  و  دانست  ضروری  را  کشور  مصالح  و 
امری  سخت افزاری  و  نرم افزاری  حوزه های  تمام  در 

ضروری است که باید جدی گرفته شود.
را  غیرعامل  پدافند  اهداف  از  یکی  محمدی  فتاح 
کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده 
از هر گونه اقدام نظامی و تنها با بهره گیری از فعالیت 
تامین  و  بیان کرد  و مدیریتی  فنی  های غیرنظامی، 
مهمترین هدف  را  کشور  یک  ملی  منافع  تضمین  و 
دولت  یک  تالش  افزود:  و  دانست  غیرعامل  پدافند 
کشور،  ارضی  تمامیت  انسان ها،  جان  حفظ  برای 
و  اقتصاد  از  صیانت  و  حراست  کشور،  استقالل 
سیاست از جمله برنامه های کشور برای حفظ منافع 

ملی است .

با  آشنایی  همایش  این  برگزاری  اهداف  مهمترین 
ابعاد جسمی،  در  تحقیقات کیفی در عرصه سالمت 
روانی، معنوی و اجتماعی، در عرصه رفاه و بهزیستی، 
و  پزشکی  علوم  در  آموزش  و  مدیریت  عرصه  در 
افق  و  ها  پیشرفت  ها،  چالش  رویکردها،  با  آشنایی 
پیش روی روش شناسی در تحقیقات کیفی در علوم 

سالمت است. 
این همایش چهار روزه تا 23 مهر 94 در یاسوج ادامه 

دارد.  این همایش دارای 12 امتیاز بازآموزی از اداره 
تمام  برای  بویراحمد  و  آموزش مداوم کهگیلویه  کل 

رشته های علوم پزشکی مشمول بازآموزی است. 
این  علمی  کمیته  به  ارسالی  مقاله   427 مجموع  از 
همایش 200 پوستر، 81 سخنرانی و 40 نفر نیز به 

عنوان سخنران کلیدی پذیرفته شده اند.
در این همایش 9 نشست در محورهای تخصصی و با 

حضور متخصصان امر برگزار می شود.

در  انرژی  و  آب  محوریت  با  غیرعامل  پدافند  بزرگ  همایش   
قالب  در  همایش  این  برگزار شد.  یاسوج  سالن حکیم جرجانی 
از  خدمات رسان  شرکت   ۶ همت  به  تخصصی  آموزشی  کارگاه 
منطقه ای، شرکت  آب  روستایی، شرکت  و  شهری  آبفای  جمله 
توزیع نیروی برق، شرکت گاز، شرکت پخش فراورده های نفتی 
و  شرکت نفت و گاز گچساران و فتر پدافند غیرعامل استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. این همایش که با هدف نهادینه 
کردن مبحث پدافند غیرعامل، آگاهی بخشی دستگاه های حاضر 
در جلسه نسبت به پدافند غیرعامل و ارائه مقاالتی در این زمینه 
برگزار شد، حدود 300 نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه های 

خدمت رسان حضور داشتند.
آب  اهمیت  اینکه  بیان  با  همایش  این  در  لدنی نژاد  علی  سید 
انرِژی  و  آب  حوزه های  و  مشخص  و  واضح  زندگی  در  انرژی  و 
سال های  در  انرژی  و  آب  کارگروه  کرد:  اظهار  هستند،  حیاتی 
نیازمند  فعالیت ها  این  که  داده  انجام  موثری  فعالیت های  اخیر 

برنامه ریزی و اقدامات ویژه هستند.
مدیرعامل شرکت آبفای شهری با اشاره به برگزاری جلسات به 
صورت ماهانه، اضافه کرد: هدف گذاری این کارگروه انجام گرفته 

و جلسات به صورت مرتب برگزار می شوند.
برنامه های  گفت:  کارگروه،  اعضای  هماهنگی  از  رضایت  با  وی 

این کارگروه در استان به خوبی پیش رفته و طرح جامع پدافند 
غیرعامل آب و انرژی در استان تدوین شده است.

در ادامه این همایش نیز مدیرعامل امل شرکت گاز کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه انرژی شامل آب، برق، نفت و گاز است، 
عنوان کرد: آب و انرژی امروزه در دنیا مبحث اول بوده و در دنیا 

جنگ ها را به سمت خود کشانده است.
وی به جنگ آب در آینده اشاره کرد و افزود: عدم استفاده بهینه 
از آب ها و تغییرات جوی باعث شده تا روز به روز شاهد کمبود 

و کاهش آب باشیم.
را  ذهن  »پدافند«  واژه  بردن  کار  به  اینکه  عنوان  با  صیدالی 
واژه  آوردن  چند  هر  کرد:  اذعان  می کشاند،  جنگ  سمت  به 
»غیرعامل« در ابتدای آن معنایش را تغییر می دهد اما شاید این 

نام مناسب با آن نباشد.

استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
جمع  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فناوری  کارشناسان  و  مدیران 
ادارات  شبکه  امنیت  و  اطالعات 
در  حاضر  استان  های  دستگاه  و 
امنیت  تخصصی  آموزشی  همایش 
از  یکی  سایبری  پدافند  و  شبکه 
رویکرد های 8 گانه پدافند غیر عامل 
شبکه(  )امنیت  سایبری  پدافند  را 
غیرعامل  پدافند  مدیرکل  برشمرد.  
در  بویراحمد  و  استانداری کهگیلویه 
فناوری  کارشناسان  و  مدیران  جمع 
ادارات  شبکه  امنیت  و  اطالعات 
در  حاضر  استان  های  دستگاه  و 
امنیت  تخصصی  آموزشی  همایش 
از  یکی  سایبری  پدافند  و  شبکه 
رویکرد های 8 گانه پدافند غیر عامل 
شبکه(  )امنیت  سایبری  پدافند  را 

برشمرد.
کشور   : افزود  نسب  مومن  محمود 
موقعیت  اعتقادی،  مبانی  بخاطر  ما 
توان علمی، دفاعی در  استراتژیک و 

قرار  جهانی  جامعه  توجه  ثقل  مرکز 
گرفته است.

اساسی  تغییرات  به  اشاره  با  وی 
امروزه   : افزود  تهدیدات  ماهیت  در 
تهدیدات به صورت جنگ نرم، جنگ 
که  است  میکروبی  جنگ   نامرئی، 
آشکار  قابل  مانیتور  صفحه  قالب  در 

شدن نیست.
بیان  با  استانداری  مسئول  مقام  این 
دنبال  به  سایبری  پدافند  اینکه 
فیلترینگ و محدود سازی در جامعه 
ریزی  برنامه  دنبال  به  بلکه  نیست، 
سرمایه  اجتماعی،  منابع  از  صیانت 
ها، افزایش آگاهی و ارتقای  آمادگی 
پدافند   : افزود  است  جامعه  در  ها 
سطح  که  است  این  دنبال  سایبری 
که  رود  باال  آنچنان  عمومی  آگاهی 

جامعه خود مرز ایجاد کند.
استان  غیرعامل  پدافند  دبیر شورای 
که  نمود  امیدواری  اظهار  پایان  در 
برنامه  به  منجر  همایش  این  ثمره 

های ایجابی و عملیاتی گردد.

اداری  نظام  کنفرانس  هشتمین  اختتامیه  مراسم 
سالن  در  ماه  مرداد  نوزدهم  دوشنبه  روز  الکترونیکی 

اجالس سران برگزار شد 
اداری  نظام  کنفرانس  هشتمین  اختتامیه  مراسم 
سالن  در  ماه  مرداد  نوزدهم  دوشنبه  روز  الکترونیکی 

اجالس سران برگزار شد.
به گزارش دولت دانا، دراین مراسم،ابتدا علیرضا شاهپری، 
علمی  مطالب  جمع بندی  به  کنفرانس  این  علمی  دبیر 
از فعاالن برتر نظام اداری  مطرح شده پرداخت و سپس 

الکترونیکی تقدیر به عمل آمد.
شهر  حوزه  در  فعال  های  شهرداری  میان،از  این  در 
توسعه  در  پیشرو   « عنوان  به  تهران  جمله  از  هوشمند 
شهرداری هوشمند«، مشهد به عنوان »پیشرو در توسعه 
شهرداری هوشمند«، ساری به عنوان »رتبه اول شهرداری 
های  سیستم  »توسعه  عنوان  به  رویان  و  الکترونیک« 
تندیس  و  شده  تقدیر  الکترونیک«،  شهرداری  یکپارچه 

دولت دانا و تقدیرنامه به آنها اعطا شد.
نظام  توسعه  حوزه  در  فعال  های  استانداری  همچنین 
مازندران،  استانداری های  جمله  از  الکترونیکی  اداری 
همچنین  و  همدان  و  سمنان  لرستان،  گیالن،  فارس، 
الکترونیک  شهرداری  توسعه  در  فعال  های  استانداری 
البرز،   زنجان،  بویراحمد،  و  کهکیلویه  گیالن،  جمله  از 

مازندران و تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.  
در بخش نمایشگاه نیز، غرفه بانک شهر به عنوان بهترین 

غرفه در میان شرکت کنندگان در نمایشگاه جانبی نظام 
اداری الکترونیکی انتخاب شد.

در ادامه نیز بانک شهر، به عنوان بانک پیشرو در توسعه 
خدمات نوین بانکداری الکترونیکی، بانک انصار به عنوان 
شهری،  خرد  پرداخت  خدمات  توسعه  در  پیشرو  بانک 
بانک سرمایه نیز به عنوان بانک پیشرو در عرصه خدمات 
نوین بانکداری الکترونیک و بانک دی  به هوان پیشرو در 
توسعه سیستم های یکپارچه الکترونیکی شناخته شدند و 

تندیس دولت دانا و لوح افتخار دریافت کردند. 
دولت  حوزه  در  فعال  های  شرکت  از  نیز  پایان  در 
الکترونیک و شهرداری الکترونیک از جمله شرکت ایران 
سیاره  صنعت  پردیس  شرکت  افرا،  فناوری  گروه  رایانه، 
سبز)گرین( و شرکت مهندسی نرم افزار رایورز تقدیر به 

عمل آمد.
پایان اختتامیه با مراسم قرعه کشی میان شرکت کنندگان 
این کنفرانس و اهداء جوایز نفیس به برگزیدگان، به اتمام 

رسید.
اداری  نظام  کنفرانس  هشتمین  است  ذکر  شایان 
الکترونیکی با هدف چالشهای فرارو نظام اداری الکترونیک 
فناوری  مرکز  دانا  دولت  همت  به  دانا  دولت  تحقق  و 
و  جمهوری  ریاست  نهاد  امنیت  و  ارتباطات  و  اطالعات 
به  الکترونیکی،  اداری  نظام  کنفرانس  دائمی  دبیرخانه 
مدت 2 روز از 18 تا 19 مردادماه 1394 در محل سالن 

اجالس سران برگزار گردید.

و  کارکنان  از  نفر  با حضور 110  پدافند غیرعامل  آموزشی  همایش 
مدیران اجرایی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان در این همایش گفت: پدافند 
جزو  و  بوده  کشور  اجرایی  مسئوالن  تاکید  مورد  همواره  غیرعامل 
غیرعامل  پدافند  افزود:  محمدی  فتاح  است.  جامعه  های  ضرورت 
امنیتی کشور بسیار  بنیه و ضریب  اقتدار ملی و تقویت  افزایش  در 
تاثیرگذار است. وی بیان کرد: باید از ظرفیت ها و مفاهیم ناب الهی 
شامل آیات و روایات برای تبیین هر چه بیشتر نقش و جایگاه پدافند 
غیرعامل استفاده شود. محمدی اظهار داشت: تاکنون در این حوزه 
تالش و اقدام چندانی انجام نشده است. معاون استاندار تصریح کرد: 
اینگونه همایش  اجرایی در  حضور کارکنان و مدیران دستگاه های 
ها تاثیر بسزایی در ارتقای آگاهی ها و توانمندی ها برای مدیریت 
مطلوبتر انواع بحران و تهدیدات دارد. وی اظهار داشت: باید پدافند 
این  به  ایجاد کنیم که  نرم افزار  را در حوزه سخت افزار و  غیر عامل 
و  جامعه  در  امنیت  و  حاکمیت  اراده  برای  را  مناسبی  بستر  وسیله 
ها  طرح  کرد:  تاکید  همچنین  محمدی  کرد.  خواهیم  فراهم  کشور 
باید  استان  این  اجرایی  پروژه های عمرانی دستگاه های محتلف  و 
نرم  و  افزاری  در حوزه های سخت  غیرعامل  پدافند  پیوست  دارای 

افزاری باشند.
مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد نیز در این همایش 
مهمترین اهداف برگزاری آن را شامل ایجاد شرایط الزم برای نشان 
دادن واکنش مثبت و به موقع مردم و مدیران اجرایی کهگیلویه و 
بویراحمد در مقابل تغییرات و تهدیدها اعم از طبیعی و غیرطبیعی 
دولتی  نهادهای  اجرایی  و  مهارتی  فکری،  آمادگی  سطح  ارتقای  و 

برابر  در  شده  ریزی  برنامه  و  دفاعی  آمادگی  منظور  به  استان 
تهدیدهای احتمالی اعالم کرد. محمود مومن نسب افزود: کهگیلویه 
برگزار  استان  سومین  رضوی  خراسان  و  تهران  از  پس  بویراحمد  و 
کننده این همایش در کشور در سال جاری است. وی عنوان کرد: 
مدیران اجرایی کهگیلویه و بویراحمد برای هماهنگی و همکاری در 
زمینه پدافند غیرعامل تالش، باور و اعتقاد همه جانبه ای داشته و 
تاکنون از هیچ اقدامی دریغ نکرده اند. مومن نسب گفت: آموزش و 
اطالع رسانی پیش نیاز مهمی در پیشبرد تمام امور به ویژه پدافند 
توجه  مورد  بویراحمد  و  در کهگیلویه  این موضوع  و  است  غیرعامل 
دانشگاه  از  استاد  داشت:10  بیان  وی  دارد.  قرار  امر  متولیان  جدی 
و  همایش  این  اجرای  برای  حسین)ع(  امام  دانشگاه  و  تهران  های 
دوره تربیت مربی به استان دعوت شده اند. استاد دانشگاه تهران و 
مدرس این همایش نیز گفت: در گذشته شیوه جنگ کشتن، تخریب 
کردن، اسارت گرفتن و تصرف کردن بود اما در حال حاضر این شیوه 
و  کردن  انداختن، خلع سالح  کار  از  کردن،  بی حس  و  کرده  تغییر 
تغییر دادن حکومت ها مدنظر است. حبیب اهلل سهامی افزود: شیوه 
ویژگی  که  است  سایبری  و  فرهنگی  سلطه جویی،  اطالعاتی،  جنگ 
این جنگ داشتن قدرت تخریب باال، هوشمندی، کنترل از راه دور، 
انهدام اهداف در عمق و سرعت و دقت عملیات است. وی بیان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران به لحاظ پیشرفت های خوبی که در سال های 
عامل  غیر  پدافند  وسیله  به  توانسته  داشته  زمینه ها  تمام  در  اخیر 

آسیب پذیری تاسیسات هسته ای خود را کاهش دهد.
زیر ساخت ها ارکان دفاع غیر عامل هستند

زیر  بردن  بین  از  و  دادن  قرار  هدف  گفت:  سهامی  حبیب اهلل 

برای  کشورها  استراتژیک  ابتدایی ترین  و  اولین  حیاتی  ساخت های 
جنگ و از بین بردن مقاومت کشورهاست. وی با بیان اینکه بنادر، 
فرودگاه، تاسیسات هسته ای، سدها و تمام مراکزی که باعث رفاه و 
واقع  تعرض  مورد  که  هستند  ساخت هایی  زیر  است  مردم  آسایش 
ساخت ها  زیر  بردن  بین  از  وسیله  به  دشمن  داد:  ادامه   می شوند، 
مقاومت مردم را از بین می برند. استاد برجسته دانشگاه تهران افزود: 
خواسته های  نشدن  محقق  صورت  در  نظامی  غیر  افراد  به  حمله 
دشمنان در هدف قرار دادن زیر ساخت ها از دیگر برنامه های دشمن 
نظامی  غیر  افراد  بر 20 درصد  بالغ  اول  در جنگ جهانی  که  است 
کشته شدند و در مدت ۶ سال از جنگ جهانی دوم افراد غیر نظامی 

۵0 درصد کشته شدگان را تشکیل داد.
کشته  درصد   80 ویتنام  جنگ  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
شدگان افراد غیر نظامی بودند و در جنگ های اخیر در افغانستان، 
جنگ  شدگان  کشته  بیشترین  نظامیان  غیر  پاکستان  و  عراق 
امروزه  ما  تهران عنوان کرد: کشور  برجسته دانشگاه  استاد  هستند. 
است  روبه رو  دارد  نام  تروریسم  که  مختلف  انسان ساز  تهدیدهای  با 
که باید به دنبال راه کاری مناسب و اساسی برای مقابله با تروریسم 
باشیم. سهامی تصریح کرد: ایمنی، امنیت و دفاع غیر عامل سه اصل 
اساسی و حیاتی با پدیده شوم تروریسم در کشور است که با استفاده 
از این سه ابزار می توان امنیت جامعه را تامین کرد. استاد دانشگاه 
تهران عنوان کرد: هر کشوری که به مسائل دفاعی فکر نکند محکوم 
به شکست است چراکه سایر کشورها و قدرت های جهانی به جای او 
فکر می کنند که نمونه بارز آن را می توان در کشورهای افغانستان و 

پاکستان مشاهده کرد.

با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  معاون 
بیان مشکالت استان و نقش کارساز پدافند 
ارزشمند  های  سرمایه  بقای  در  غیرعامل 
جامعه گفت: دستگاهها اجرایی نمودن برنامه 
را  غیرعامل  پدافند  حوزه  دیدگاههای  و  ها 
و  کهگیلویه  استاندار  معاون  بگیرند.   جدی 
نقش  و  استان  مشکالت  بیان  با  بویراحمد 
سرمایه  بقای  در  غیرعامل  پدافند  کارساز 
دستگاهها  گفت:  جامعه  ارزشمند  های 
اجرایی نمودن برنامه ها و دیدگاههای حوزه 
پژمان  بگیرند.   جدی  را  غیرعامل  پدافند 

از عملکرد بسیار  امروز در هفتمین جلسه شورای پدافند غیرعامل  نیک اقبالی ظهر 
خوب اداره کل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد تقدیر کرد و اظهار 
داشت: پدافند غیرعامل موضوع مهمی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان 
به سمت تقویت این رشته برآمده اند. وی با بیان اینکه در قاره آسیا کشورهای ژاپن 
و کره شمالی پیشقدم اجرای طرح پدافند غیرعامل هستند، افزود: کشور ما در منطقه 
خاصی از جهان قرار دارد و به دلیل استراتژیک و استکبارستیزی که داریم باید در 
این خصوص توجه بیشتری شود. معاون امورعمرانی استانداری با بیان اینکه پدافند 
غیر عامل ریشه در دین اسالم دارد، گفت: نمونه آن را می توان در تدابیر بکار گرفته 
جنگ احد و خندق جستجو کرد. نیک اقبالی دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل و 
توسط  مختلف  رزمایش های  و  عملیاتی  برنامه های  انجام  مستلزم  را  آمادگی  ارتقای 
دستگاههای اجرایی دانست.  وی با اشاره به اینکه وظیفه پدافند غیرعامل بیشتر از 
نوع آموزش، سیاست گذاری و برگزاری جلسات تخصصی  است، تصریح نمود: وظیفه 
دستگاه های اجرایی است که این برنامه ها را عملیاتی کنند.  این مسئول با تاکید 
به ضرورت پیش بینی فضای امن در ساختمانها تصریح کرد: نظام مهندسی استان 

موظف است در هر ساختمان یک اتاق امن به دید پدافند غیرعاملی احداث شود.
در  مشارکتی  و  سازمانی  درون  های  رزمایش  اجرای  اهمیت  تشریح  با  نیک اقبالی   
افزایش آمادگی ها، اظهار داشت: دستگاهها در برگزاری رزمایش ها نقاط ضعف خود را 

مشخص نمایند و تکرار رزمایش در صدد بر طرف شدن نواقص برآیند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد در جلسه شورای پدافند غیرعامل، 
گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد در مشارکت 
ها، فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی که 
آثار و نتایج مطلوب آن به عموم مردم و جامعه 
برمی گردد، خود را تافته جدا بافته از مجموعه 

مدیریت استان بداند.
 معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد در جلسه شورای پدافند غیرعامل، 
گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد در مشارکت 
ها، فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی که 
از  بافته  تافته جدا  را  برمی گردد، خود  به عموم مردم و جامعه  نتایج مطلوب آن  و  آثار 
مجموعه مدیریت استان بداند.  جانشین رئیس شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به 
اینکه انشااهلل هرگزی چنین تفکری در مجموعه مدیریت استان پیدا نخواهد شد، افزود: 
همه دستگاهها با وجود حریم و مسئولیت های تخصصی که دارند، ولی در مسایل عمومی 
و عام المنفه باید کنار هم قرار گیرند.  فتاح محمدی در ادامه تاکید نمود: مدیران باید 
شرایط جامعه را از منظر صلح و آرامش، شرایط عادی و طبیعی و نیز از منظر تهدیدات 
بیرونی بصورت مستمر در نظر داشته باشند.  وی در خصوص ضرورت تعامل دستگاهها، 
تصریح کرد: مسئولین بخوبی میدانند اگر اتفاق ناخواسته ای در طرح ها و یا زیرمجموعه 
های آنها رخ دهد، انتظار دارند مجموعه مدیریتی استان پاسخگو باشند.  معاون سیاسی و 
امنیتی استانداری، گفت: دستگاهها سعی کنند همکاری، تعامل و مشارکت سازنده را در 
بخش های عمومی از جمله در حوزه پدافند غیرعامل افزایش دهند.  محمدی در پایان از 
روسا و اعضای کارگروه های پدافند غیرعامل خواست: هرکدام طرح جامع پدافند غیرعامل 
کارگروه مربوط به حوزه خویش را از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان خبره در معرض 
بررسی و قضاوت کارشناسی قرار دهند و پس اعمال نظرات و تغییرات نهایی در شورای 
پدافند غیرعامل جهت تصویب مطرح نمایند. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه 
وبویراحمد تاکید کرد: توانمند سازی و توسعه پایدار جامعه بدون نهادینه کردن پدافند 
غیرعامل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری ممکن نخواهد بود.  فتاح محمدی در نشست 
هماهنگی برگزاری چهارمین کنفرانس ملی سازه های نوین در مهندسی عمران در یاسوج 
افزود: افزایش روزافزون حوادث و بالیای طبیعی و تغییرات اقلیمی در شرایط کنونی لزوم 
اجرای مدیریت بحران را دو چندان کرده است. وی بر ضرورت فراگیری روش های نوین 
امور  از سوی مدیران و متولیان  بویژه در مواقع بروز مشکالت و حوادث  مدیریت بحران 
اجرایی وامنیتی تاکید کرد و گفت: این مهم باعث کاهش محسوس آثار و پیامدهای مخرب 
بالیای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده خواهد شد. وی با اشاره به کنفرانس ملی مصالح 
و سازه های نوین در آبان امسال در استان با محوریت دانشگاه یاسوج خواستار همکاری 
و همیاری تمامی دستگاه های مختلف اجرایی برای برگزاری مطلوب این همایش ملی و 

تاثیرگذار در کیفیت بخشی مصالح ساختمانی و عمرانی شد.
 بسم  اهللهَّ  الّرحمن  الّرحیم 

عنوان  به  پدافندغیرعامل  مسئله  به  توجه 
یک اصل و دانش بین رشته ای با مشخصه 
افزایش قدرت  های کاهش آسیب پذیری، 
بازدارندگی، ارتقای پایداری ملی و تسهیل 
کننده مدیریت در بخش های مختلف، باید 

با بصیرت و ژرف اندیشی در صدر وظایف، اولویت ها، آداب و برنامه ها قرار 
گیرد. بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل فرصِت مغتنمی است تا مدیران با 
الگوگیری از قرآن کریم و سیره نبوی در مسیر اعتدال و اجرای ارزش های 
مادی و معنوی در بخش های مختلف، این وظیفه بزرگ را قدر دانسته و با 
تأمل و نگاه ویژه در ابعاد گوناگون، این رسالت مهم را به کمک مردم شریف، 
کارشناسان، دانشگاهیان و اصحاب محترم رسانه پاس بدارند. در پایان فرا 
پدافند  محترم شورای  اعضای  تمامی  به  را  غیرعامل  پدافند  هفته  رسیدن 
افزون  توفیقات روز  و  نموده  تبریک عرض  استان  غیرعامل و مردم شریف 
همه کسانی که در این مسیر جهت انجام وظایف و رسالت های محوله تالش 

می کنند را از ایزد منان مسئلت دارم.
سید موسی خادمی

استاندار و رئیس شورای پدافندغیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد

بسم  اهللهَّ  الّرحمن  الّرحیم 
مسئله پدافندغیرعامل به عنوان یک اصل و دانش بین رشته ای، با بصیرت و ژرف 
اندیشی اکثریت مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد در هفته پدافند غیرعامل به 
نحو مطلوب و رضایت بخشی در صدر وظایف و اولویت ها قرار گرفت. بزرگداشت 

این هفته، فرصِت مغتنمی بود تا مدیران با الگوگیری از قرآن کریم و سیره نبوی در 
مسیر اعتدال و اجرای ارزش های مادی و معنوی در بخش های مختلف، این رسالت 
مهم را به کمک کارشناسان، دانشگاهیان و اصحاب محترم رسانه پاس بدارند. لذا به 
پاس خدمات صورت گرفته از تمامی اعضای محترم شورای پدافند غیرعامل بابت 
برگزاری باشکوه برنامه های هفته، صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایم و توفیقات 
روز افزون همه کسانی که در این مسیر جهت انجام وظایف و رسالت های محوله 

تالش نموده اند را از ایزد منان مسئلت دارم.
سید موسی خادمی

استاندار و رئیس شورای پدافندغیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه  استان  غیرعامل  پدافند  شورای  نشست  در  امروز  ظهر  محمدی  فتاح 
و  آمادگی،مقابله  برای  ضروری  امر  یک  غیرعامل  پدافند  داشت:  وبویراحمد،اظهار 
آسیب شناسی و مصونیت سازی در برابر انواع بحران ها و مشکالت است. معاون سیاسی 
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزاری در استان باید 
بحران ها  مدیریت  در  غیرعامل  پدافند  اصول  به  عمل  و  باشیم  داشته  بازدارندگی 
زیرساخت ها  بحران می شود. وی تصریح کرد:  بهتر  و موجب مدیریت  ضروری است 

و تمام جوانب امر پدافند غیرعامل در استان لحاظ شود تا آسیب پذیری کاهش یابد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه وبویراحمد ابراز کرد: وظایف و اختیارات 
نهادها و دستگاه های مختلف استان در بحث پدافند غیرعامل مشخص است و باید به 
آنها عمل کنیم. وی بابیان اینکه فرهنگ سازی و اطالع رسانی و ایجاد حساسیت در 
زمینه پدافند غیرعامل در استان ضروری است و باید ضرورت و اهمیت آن در استان 
تبیین شود. محمدی گفت: برنامه ریزی در بحث پدافند غیر عامل الزم است و تدوین 
برنامه جامع پدافند اقدامی در راستای برنامه ریزی بهتر است. وی خواستار بهره مندی 
و استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران در زمینه پدافند غیرعامل شد و افزود: 
بابیان  جلسات هم اندیشی مختلفی در این راستا در استان برگزار می شود. محمدی 
آمادگی  کرد:  می شود،بیان  تجلیل  غیرعامل  پدافند  زمینه  در  فعال  ادارات  از  اینکه 

ادارت در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی می شود.

  همایش تخصصی بیوتروریسمکنترل فنی ساختمان در حال محو شدن
 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سالمت در 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

همایش پدافند غیرعامل در آب و انرژی

همایش آموزشی تخصصی دو روزه امنیت 

شبکه  و پدافند سایبری در یاسوج برگزار شد
هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک همایش آموزشی پدافند غیرعامل در یاسوج برگزار شد

دستگاهها برنامه های حوزه پدافند غیرعامل را 

جدی بگیرند

هیچ دستگاهی حق ندارد خود را تافته جدا بافته 

از مجموعه مدیریت استان بداند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی پیامی 
بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل را تبریک گفت

پیام تشکر استاندار از مدیران و دست اندرکاران 
بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل 

تجلیل از فعاالن پدافند غیرعامل

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در کارها و 
پروژه های عمرانی دستگاه های اجرائی پیوست 

پدافند غیرعامل الزم است.
غیر  پدافند  نشست  در  خادمی  موسی  سید   
عامل کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: پدافند 
غیر عامل در واقع یک نگرش و موضوع مهمی 
اساسی کشور  نیازهای  از  که  می رود  به شمار 

ما می باشد.
فعالیت های  تمام  دل  در  اینکه  بیان  با  وی 
مدیران و افراد جامعه موضوع پدافند غیر عامل 
به عنوان یک نگاه مهم وجود دارد، گفت: هر 
کاری که انجام می گیرد باید پدافند غیر عامل 

در آن نظر گرفته شود.
اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
نیست  پروژه  نوع  از  عامل  غیر  پدافند  جنس 
بلکه نگاه بهره وری به موضوع است، ادامه داد: 
غیر  پدافند  باید  اجرایی  دستگاه های  کار  در 
کمترین  این صورت  در  و  شود  پیوست  عامل 
شاهد  را  مختلف  زمینه های  در  را  خسارات 
بحران  مدیریت  با  باید  آن  مرز  البته  هستیم، 

مشخص شود.
محدودیت   دلیل  به  کرد:  اضافه  مسئول  این 
و  اصول  نتوانستیم  منابع در سال های گذشته 
اجرا  به  خوبی  به  را  عامل  غیر  پدافند  قوانین 
نظر  در  است  مهم  که  چیزی  آن  و  دربیاوریم 

گرفتن این اصول در فعالیت ها است.
جامع  طرح  تدوین  اینکه  به  اشاره  با  خادمی 
پدافند غیر عامل استان کهگیلویه و بویراحمد 
حوزه های  در  باید  کرد:  عنوان  است،  الزم 
سالمت  و  بهداشت  و  برق  شرب،  آب  مختلف 
در بحث پدافند غیر عامل تا سال های آینده به 

نقطه ایده آل برسیم.
به  را  مردم  باید  داشت:  عنوان  پایان  در  وی 
و  کنیم  حساس  عامل  غیر  پدافند  نیازهای 
طریق  از  زمینه  این  در  را  الزم  آموزش های 

برنامه های جذاب و متنوع به مردم بدهیم.

و  ازماهیت  سازی  وفرهنگ   نظارت 
استراتژی پدافند غیرعامل است 

محمود مومن نسب: از ابتدای سال 93 تاکنون 
ریزی  برنامه  ساعت  نفر  هزار   180 به  نزدیک 
سطح  در  غیرعامل  پدافند  جنس  از  آموزشی 

استان صورت گرفته است.
کهگیلویه  استانداری  پدافندغیرعامل  مدیرکل 
ابتدای  از  گفت:  همایش  این  وبویراحمد،در 
سال 93 تاکنون قریب به 180 هزار نفر ساعت 
برنامه ریزی آموزشی از جنس پدافند غیر عامل 

در سطح استان صورت گرفته است.

ابتدای سال 93  از  افزود:  محمود مومن نسب 
تاکنون نزدیک به 180 هزار نفر ساعت برنامه 
در  غیرعامل  پدافند  جنس  از  آموزشی  ریزی 

سطح استان صورت گرفته است.
موضوع  عنوان  به  را  غیرعامل  پدافند  وی، 
اظهار  و  دانست  امروز  جامعه  پایه  و  اساسی 
داشت: شناخت دقیق  تر مفاهیم و جایگاه این 
مبحث می  تواند اقدامی موثر در ارتقای سطح 

آمادگی ها باشد.
نظارت،  مومن  نسب، سیاست  گذاری،  محمود 
و  ماهیت  را  نگری  آینده   و  سازی  فرهنگ  
افزود:  و  دانست  غیرعامل  پدافند  استراتژی 
و  کهگیلویه  شهرستان  وضعیت  به  توجه  با 
از  ناشی  های  آسیب   معرض  در  قرارگیری 
از بحران،  ایجاد آمادگی پیش  بالیای طبیعی، 

حائز اهمیت است.
بیان  با  استانداری  پدافندغیرعامل  مدیرکل 
اقتصاد  و  امن  های  سازه  همایش  اینکه، 
شهرستان  در  نخستین  بار  برای  مقاومتی 
دو  طی  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  کهگیلویه 
پدافند  رویکرد  و  نگاه  اخیر سعی کردیم  سال 
غیرعامل بیشتر به سمت فرهنگ سازی، ارتقاء 
سطح آگاهی عمومی و تخصصی در بخش  های 

مختلف جامعه باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد:

لزوم پیوست پدافند غیرعامل در پروژه ها

استان کهگیلویه و بویراحمد  در یک نگاه
رئیس جمهور:

میان توسعه و امنیت تعامل وجود دارد، توسعه 
یافتگي کشورها را امن تر مي کند و آنها را در 

رفع چالشهاي امنیتیشان تواناتر مي سازد. 

مقام معظم رهبری:
دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، 

هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند
 زنده نیست.

وزیر کشور: 
پدافند غیرعامل زمینه ساز توسعه 

متوازن و پایدار است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
پدافند غیر عامل در چشم مسئولین باید
 به یک باور تبدیل شده و پذیرفته شود



سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوردر همایش تجلیل 
از کارکنان فعال در هفته بزرگداشت پدافند غیر عامل که در مجتمع 
شهید تهرانی مقدم این سازمان تشکیل گردید، ضمن تشکر از کسانی 
اند،گفت :خوشبختانه بر  که در هفته پدافند غیر عامل تالش داشته 
اساس پیگیری ها و تالش هایی که انجام شده تا اندازه بسیار خوبی 
پدافند غیر عامل به عنوان یک مفهوم جدی و اساسی در کشور جا 
افتاده است. وی ادامه داد؛طی سفری که به چند استان داشتم مشاهده 
شد که خوشبختانه امسال بر خالف سال های گذشته ، نفوذ برنامه 
های هفته پدافند در تمام سطوح ، کارخانجات ، استان ها ، فرمانداری 
توسعه  کار  این  ها  استان  سیمای  و  صدا  حتی  و  ها  بخشداری  ها، 
بودیم  کرده  بینی  پیش  هفته  برای  که  اهدافی  نوعی  وبه  کرده  پیدا 
پدافند غیر  تعیین جایگاه  و  اهداف  تبیین  و  از جمله فرهنگ سازی 
عامل نسبتا محقق گردیده است. وی گفت:موضوع پدافند غیر عامل 
به لحاظ مفهومی جا افتاده است و این مفهوم به نوعی به یک مؤلفه 
امنیت ملی تبدیل شده وسازمان توانسته است حوزه مستقل از همه 
جریانات و همچنین به عنوان مصون کننده منافع ملی مطرح شود. 
دکترجاللی در خصوص موضع سیاسی سازمان گفت:موضع سیاسی 
سازمان پدافند غیر عامل یک موضع فرا دولتی و فرا گروهی است و 

براساس منویات مقام معظم رهبری حرکت کرده و منافع ملی کشور 
سازمان  برای  ارزشمند  بسیار  نکته  یک  این  دارد،  اهمیت  آن  برای 
است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:اگر بخواهیم عملکرد 
سازمان را ارزیابی کنیم یاید در آینه نگاه کنیم، یکی آینه پشت سر 
دیگری روبرو،چنانچه به آینه پشت سر نگاه کنیم که قبال در بعضی 
بود احساس می کنیم کارهای خوبی  نگرفته  حوزه ها کاری صورت 
انجام شده و روحیه بسیجی و مدیریت جهادی بحمد ا... در افراد وجود 
دارد ،ولی اگر به آینده روبرو نگاه کنیم که چه کارهایی باید انجام شود 
ازجمله  وانجام شود. وی گفت:  باید پیگیری  ، خیلی کارها است که 
بر  اثرتهدید  کردن  نتیجه  بی  عامل  غیر  پدافند  موضوع  در  مشکالت 
کشور است، تهدیدات متغیر، علمی و فناوری پایه است، با یک مفهوم 
است  متغیر  مفهوم  مفهوم یک  این  و چون  داریم  کار  و  ترکیبی سر 
است. وی  ای  پیچیده  نسبتا  کار  تهدید  و خود  تهدید  اثر  ، شناخت 
در ادامه گفت:وقتی به تاریخ پدافند غیر عامل که در اسناد مختلف 
وجود دارد نگاه می کنیم، مدتها رویکرد پدافند غیر عاملی یک رویکرد 
ثابت و بیشتر رویکرد مهندسی ، استحکامات و استتار بوده است،اما 
امروزه خواسته یا ناخواسته ماهیت تهدیدات در حال تغییر و تحول 
این است که  ایجاد می کند  برای ما  این تغییرات  است، تکلیفی که 

با آن  پایش کرده و سپس  و  ، رصد  را تشخیص داده  تهدیدات  باید 
غیر  پدافند  برای  ترکیبی  الزاماً  رویکرد  یک  امر  این  کنیم،لذا  مقابله 
عامل ایجاد می کند. سردارجاللی با توجه به چند وجهی و ترکیبی 
بودن تهدیدات گفت: تفکرات یا رویکردهای گذشته لزوماً نمی تواند 
در آینده پاسخگوی نیازمندی های ما باشد. لذا ایجاب می کند که ما 
باشیم و رویکردهایی  پویایی تهدیدات را دراین حوزه در نظر داشته 
از  استفاده  خصوص  در  وی  کنیم.  اتخاذ  تهدید  تغییر  با  متناسب 
نخبگان در پدافند غیر عامل گفت: چون حوزه تهدیدات دارای تنوع 
است ، نیازمند استفاده از دانش، تخصص، مشورت و اتاق فکر هستیم 
از حوزه  توانیم در خیلی  و بدون داشتن تخصص و دانش الزم نمی 
اعمال نظر کنیم. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوردر خاتمه  ها 
ضمن تشکر از همه عزیزانی که چه در داخل و چه در خارج از سازمان 
و در استان ها و دستگاه های اجرایی مثل رسانه ملی و سایر رسانه 
ها فعالیت داشته اند گفت:فرهنگ سازی یکی از مهمترین موضوعاتی 
است که سازمان پدافند غیر عامل به دنبال آن است و به این معنی 
باور  یک  به  مختلف  مسئولین  چشم  در  عامل  غیر  پدافند  که  است 
تبدیل شده و پذیرفته شود،لذا بخش عمده اهداف ما در هفته پدافند 

غیر عامل به آموزش و فرهنگ سازی اختصاص یافته بود.

پدافند غیر عامل مصون کننده منافع ملی است
اهدای تندیس ویژه چهارمین کنفرانس ملی 
مصالح و سازه های نوین به مدیرکل پدافند 

غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد 
علوم،  وزرات  معاون  حضور  در  روزه  دو  کنفرانس  این  اختتامیه  مراسم  در 
سیاسی،  معاون  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استاندار  فناوری،  و  تحقیقات 
و  تجلیل  ضمن  کننده  شرکت  های  دانشگاه  رؤسای  و  استانداری  امنیتی 
اهدای تندیس به فعاالن کنفرانس، از مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و 
بویراحمد نیز با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس، تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار پایداری ملی؛ چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های 
با  یاسوج  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  محوریت  و  همت  با  نوین 
همکاری اداره کل پدافند غیرعامل و سایر واحدهای استانی با حضور برخی 
مسؤوالن  و  دانشجویان  دانشگاهی،  اساتید  کشوری،  معتبر  دانشگاههای  از 
کنفرانس  این  ر  شد.  برگزار  یاسوج  در  ماه  آبان   14 و   13 استانی،  و  ملی 
دانشگاه  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  جمله  از  کشور  معتبر  دانشگاههای  که 
داشتند،  حضور   .... و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  
قرار  پذیرش  مورد  مقاله   2۵0 تعداد  رسیده  مقاله   4۵0 از  بیش  میان  از 
گرفتند که در پایان از مقاالت برتر تجلیل بعمل آمد. در مراسم اختتامیه این 
کنفرانس دو روزه در حضور معاون وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی استانداری و رؤسای دانشگاه 
از  فعاالن کنفرانس،  به  تندیس  اهدای  و  تجلیل  های شرکت کننده ضمن 
و  تقدیر  لوح  اهدای  با  نیز  بویراحمد  و  پدافند غیرعامل کهگیلویه  مدیرکل 

تندیس ویژه کنفرانس، تجلیل بعمل آمد.

اولین همایش عمومی پدافندغیرعامل
 در دهدشت برگزار شد 

اولین همایش عمومی پدافند غیر عامل استانی با رویکردسازه های امن و 
غیرعامل،علی  پدافند  مدیرکل  نسب  مومن  محمود  اقتصادمقاومتی،باحضور 
درسالن  شهرستان  ازمسئولین  جمعی  و  فرماندارکهگیلویه  پوزش 
مدیرکل  نسب  محمودمومن  برگزارشد.  کهگیلویه  شهرستان  فرمانداری 
درحال  که  گفت:همایش  وبویراحمد  کهگیلویه  استانداری  پدافندغیرعامل 
برگزاری است همایش معماری و شهرسازی و برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی 
بارویگردپدافندغیرعامل هست،این همایش برای برنامه ریزی دستگاهای ذی 
و  ها  دهیاری  هاو  ازجمله،راه شهرسازی،بنیادمسکن،بخشداری  ادارات  ربط 
امور مالیاتی هست. محمود مومن نسب افزود: برنامه ریزی پدافند غیرعامل 
آمادگی  سطح  وباالبردن  ،عملیاتی  فکری،مهارتی  درسطح  ریزی  برنامه 
دستگاه اداری درمقابل هرگونه حوادث،اتفاقات وتهدیدات،وقوع حادثه،است.

بابشریت  همزاد  و  همراه  ناپذیر  امکان  امر  یک  جنگ  اینکه  بابیان  وی 
گیری  پیش  برای  ریزی  برنامه  که  خاطرهست  همین  است،اظهارداشت:به 

از هر گونه تهدیدات یکی ازاصول اساسی ومبانی پدافند غیرعامل است.
پدافندغیرعامل  دربخشها  را  رویکرد  داد:ده  ادامه  پدافندغیرعامل  مدیرکل 
توان  می  رویکردها  این  ازجمله  ایم،که  کرده  بررسی  ایم،و  دیده  تدارک 
سایبری،تحتی،اقتصادی،فنی  شیمیایی،زیستی  پدافندهای  رویکرد  به 
بابیان  نسب  محمودمومن  کرد.  اشاره  رسانی  محور،آگاهی  مهندسی،مردم 
پیش  پدافندغیرعامل  گسترده  درپهنه  کشوردرهمه  فضای  سطح  ایکه 
بینی  پیش  پدافندغیرعامل  برای  که  رویکردهای  بینی شده،گفت:دوتاازاین 
شده،یک رویکرد کاربری فنی مهندسی برمهندسی نظارت هست،دو پدافند 
اقتصاد مقاومتی است،که این همایش را در همین راستا برگزار کردیم. این 
رویکرد  نظارت،و  برمهندسی  مهندسی  فنی  رویکردکاربری  گفت:  مسئول 
تا بتوانیم،برنامه ریزی های الزم رادرحوزه  اقتصاد مقاومتی باعث می شود 
زیرساختهای مانند پناگاه ها سکونت ها،تاسیسات وحوزه های تولیدی انجام 
و  ها  انسان  ازجان  حفاظت  و  سیانت  رابرای  الزم  آمادگی  مردم  تا  دهیم 
سرمایه شان درسطوح مختلف داشته باشند. مدیرکل پدافند غیرعامل،یکی 
بخشها  درهمه  مدیریت  راتحسین  پدافندغیرعامل  رویگردهای  از  دیگر 
دانست،وابرازداشت:وقتی برنامه ریزی می کنیم که زیربناهای یک استان یایک 
کشور که ازایمنی واستحکام وایستای الزم برخوردار باشد به منظور این است 
که ماضمینه تحسین مدیریت بحران رافراهم می کنیم. مومن نسب عنوان 
کرد:براساس بررسی های به عمل آمده دربحث پدافندغیرعامل،شهرستانهای 
کهگیلویه و گچساران و فرمانداران این دو شهرستان،آقای رحیمی فرماندار 
کمیته  و  فرمانداران  عنوان  به  کهگیلویه  فرماندار  پوزش  علی  گچساران،و 
های پدافند غیرعامل شهرستان های کهگیلویه،گچساران و چرام به عنوان 
کمیته های نمونه پدافند غیرعامل درسال نود چهار در استان معرفی شدند.  
عسکری استاد اقتصادمقاومتی این همایش درجواب سئوال خبرنگاران مبنی 
بر اینکه اقتصاد مقاومتی فقط شامل مردم عادی است یامدیران ارشد استان 
ومسئولین ارشد کشورراشامل می شود؟گفت اقتصاد مقاومتی مشمول همه 

آحاد جامعه اعم از مردم و مدیران از باالترین تاپایین ترین افراد است.

بازدید مدیرکل پدافندغیرعامل استان
 از روند سازه ای مجتمع تولیدی نان صنعتی 

سازه  روند  از  بازدید  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  غیرعامل  پدافند  مدیرکل    
ای مجتمع تولیدی نان صنعتی شرکت KoBoDena گفت: به نظر بنده 
خود  و  مقاومتی  اقتصاد  ریزی  برنامه  به  کمک  راستای  در  باقری  خانواده 
نحو  به  را  توانستن  خواستن،  فعل  اسالمی  میهن  از  نقطه  این  در  اتکایی 
KoBoDena در توضیحاتی،  مطلوب عملیاتی نمودند. مدیرعامل شرکت 
گفت: سازه مورد بازدید فازسوم مجموعه آرد باقری )KoBoDena( است 
که برای تولید نان صنعتی استانهای همسایه و حوزه جنوب پیش بینی شده 
است. وی با اشاره به اینکه این طرح بعد از مجتمع نان سحر تهران دومین 
واحد تولیدی در کشور است افزود: با راه اندازی این طرح در ساجاری بالغ 
نظر  در  نمود:  تصریح  باقری  بهرام  شود.  می  تولید  آن  در  نان  نوع  بر1۵0 
است پس از اخذ هماهنگی ها و فرآیند های الزم دراین مجتمع نان بلوط 
که پتانسیل جهانی شدن دارد نیز تولید شود. رئیس هیئت مدیره شرکت 
KoBoDena ظهار کرد: با تکنولژی که قراره در این طرح بکار گرفته شود 
پیش بینی تولید ساعتی ۵ تا ۶ هزار قطعه انواع نان شامل نان حجیم، نیمه 
حجیم، مسطح، رژیمی، ویتامینه و سالمت با کیفیت خاص باشیم. وی در 
در رشته های  نفر متخصص  از ۵  R & D مرکب  تیم  داشت:  بیان  ادامه 
تحصیالت تکمیلی صنایع غذایی و شیمی جهت فراگیری آموزش به تهران 
صنایع غذایی اعزام تا به مدت یک ماه تحت نظر اساتید دانشگاهی به صورت 
تئوری وعملی آموزش الزم را دریافت کنند.  باقری در پایان گفت: در صورتی 
که با مشکل یا مانع خاصی موجهه نشویم، تالش می کنیم در اواخر مهرماه 
سالجاری ماشین آالت وارد استان شده و کار نصب دستگاه و آموزش تکمیلی 
تیم آرندی همزمان با حضور متخصصین نصب صورت گیرد. مدیرکل پدافند 
غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از روند سازه ای مجتمع تولیدی 
در  باقری  خانواده  بنده  نظر  به  گفت:   KoBoDena شرکت  صنعتی  نان 
راستای کمک به برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی و خود اتکایی در این نقطه از 
میهن اسالمی فعل خواستن، توانستن را به نحو مطلوب عملیاتی نمودند. وی 
در ادامه افزود: در برنامه بازدید از طرح ها، دنبال این هستیم با ارایه اصول 
و مالحظات پدافند غیرعاملی هزینه های انجام شده قبل از وقوع هر تهدید 
نکنند. محمود مومن  وارد  یا خسارت  به همدیگر ضربه  یا حادثه خودشان 
نسب، کمک فکری و مهارتی به ارتقای پایداری، ایمنی و ماندگاری سازه و 
کاهش آسیب پذیری، جانمایی صحیح، تعیین مسیرهای ورودی و خروجی 
و همچنین فضایی امن اضطراری با رویکرد پدافند غیرعاملی را از مهمترین 
اهداف بازدیدها برشمرد.  این مسئول: استفاده از آهن االت بال پهن، نصب 
اتصاالت و باد بندها، بکار گیری بلوک دو جداره و دارای عایق در دیوارها ) 
بلوک عایق کامپوزیتی (، آرماتوربندی کل کف، بکارگیری بتن ضد سایش 
و بتن مسلح در کف و استفاده از پلی فون با روکش آلمینیوم اشتعال ناپذیر 
را از کارهای مفید مدیریت شرکت KoBoDen در راستای ایمنی سازه در 
این مرحله نامبرد. مدیرکل پدافند غیرعامل اظهار داشت: در این بازدید بحث 
استفاده از شیشه پلی کربنات، نصب میلگرد ضربدری 20 جهت مهارنمودن 
 FRP دیوارهای تحت وزن سازه، استفاده از پودر ضد فرسایش، الیه های
در کف و پیش بینی محل اسکان اضطراری )فضای امن( در برنامه مدیریت 
مجتمع مورد تاکید قرار گرفت. وی تصریح کرد: با انجام کامل برنامه های 
فنی در سازه توسط مدیریت شرکت، نتیجه این است که در همه اجزای طرح 
اعم از سقف، کف، اتصاالت، دیواره ها، مسیرهای ورود و خروج اضطراری و 

فضای امن، مسایل ایمنی منظور خواهد شد.

با  گفت وگو  در  امروز  مومن نسب  حمود 
یک  غیرعامل  پدافند  اینکه  بیان  با  خبرنگاران 
موضوع مستمر است، اظهار کرد: آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی، آموزش دستگاه ها و اقشار مختلف، 

مهمترین رویکرد و افق پدافند غیرعامل است.
وی عنوان کرد:  بیشتر کار ما در قالب آموزش، 
رزمایش، نظارت، مانور، سمینار و سیاست گذاری 
برگزار  اطالع رسانی  و  آگاهی بخشی  هدف  با  و 
می شود. مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و 
مدیران  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  بویراحمد 
مختلف،  بخش های  در  اجرایی  دستگاه های 
و  خصوصی  بخش های  شهرداران،  فرمانداران، 
آمادگی  انتظامی  و  نظامی  نهادهای  همچنین 
داشته باشند آماده برگزاری و اجرای برنامه های 
پدافند غیرعامل متناسب با وظایف، ماموریت و 
کارکردهای دستگاه ها هستیم. این مسئول تهیه 
و تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل کهگیلویه 
پدافند  مهم  برنامه های  از  را  بویراحمد  و 
غیرعامل دانست و افزود: تالیف کتاب آموزشی 
ما  برنامه های  جزو  غیرعامل  پدافند  تخصصی 
در سال جاری است. مومن نسب تصریح کرد: از 
نفر ساعت  تاکنون 39 هزار  ابتدای سال جاری 
شامل دوره، کالس آموزشی، کارگاه، همایش و 
این  برگزار شد و دستگاه هایی که در  رزمایش 
بهترین  به  آنها محول شد  به  ماموریتی  زمینه 

مدیرکل  دادند.  انجام  را  خود  وظیفه  شکل 
پدافند غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
زیستی  پدافند  استانی  همایش  برگزاری  به 
با  همایش  این  گفت:  گچساران  شهرستان  در 
محوریت فرمانداری با کیفیتی خوب و مناسب 
برگزار  شهرستان  این  مردم  گسترده  حضور  و 
تاثیر  با توجه به  می شود. وی خاطرنشان کرد: 
و اهمیت بسیار قابل توجه پدافند غیرعامل در 
زندگی شخصی  از  اعم  جامعه  بخش های  تمام 
به  اجرایی  دستگاه های  می رود  انتظار  اداری  و 
ویژه معاون عمرانی استاندار که بخشی اعظمی 
از امور زیربنای را به عهده دارد در جمع آوری 
و تدوین طرح پدافند غیرعامل از هیچ تالشی 
تنها  کرد:  تصریح  مسئول  این  نکند.  دریغ 
و  آب  کارگروه  رئیس  عنوان  به  که  دستگاهی 
تهیه  را  جامع  طرح  درصد   ۵0 توانسته  انرژی 
ریاست  به  انرژی  و  آب  کارگروه  تدوین کند  و 
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد است که طرح ارائه شده 
و  بررسی  پدافند غیرعامل   اداره کل  از طریق 

برای تکمیل نهایی به این کارگروه ارسال شد.
مناسب  پوشش  از  پایان  در  مومن نسب 
پدافند غیرعامل  استان در خصوص  رسانه های 
در قالب بهداشت، سالمت، ایمن سازی و صیانت 

از جان انسان ها تشکر کرد.

 مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه 
روزه  آموزشی یک  کارگاه  این  در  بویراحمد گفت:  و 
عالوه بر مباحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان 
حوزه  منزل،  در  غیرعامل  پدافند  مورد  در  مسایلی 
شرکت  بانوان  به  نیز  اطالعات  فناوری  و  سایبری 
کننده آموزش داده شد.  محمود مومن نسب افزود: دو 
مدرس جنگ نرم از کهگیلویه و بویراحمد کار آموزش 
به بانوان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی را بر 
عهده داشتند.  وی بیان کرد: مباحث حوزه جنگ نرم 
و مسایل مربوط به آن و حوزه سایبری و تهدیدهای 
این  در  اطالعات  فناوری  مزایای  و  مثبت  آثار  و  آن 
کارگاه آموزشی به بانوان شرکت کننده آموزش داده 
شد.  مومن نسب اظهار کرد: این کارگاه آموزشی به 
و  کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  دفتر  همت 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  همکاری  با  و  بویراحمد 
اهداف  مهمترین  وی  شد.  برگزار  استان  استانداری 
برگزاری این کارگاه آموزشی را سالم سازی و صیانت 
بویراحمد  و  کهگیلویه  های  خانواده  از  جانبه  همه 
اعالم  تهاجم فرهنگی دشمنان  و  نرم  برابر جنگ  در 
کرد.  مومن نسب عنوان کرد: حدود 1۵0 نفر از زنان 
شاغل در دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد 
و کارشناسان زن امور بانوان و خانواده نهادهای دولتی 
وی  کردند.   شرکت  آموزشی  کارگاه  این  در  استان 

ابراز داشت: بانوان از ارکان اصلی خانواده ها هستند 
و چنانچه دچار تزلزل شوند جامعه نیز مورد تهدید و 

آسیب قرار می گیرد. 
مومن نسب افزود: به همین دلیل باید تمام قشرهای 
با  بانوان برای مقابله هر چه مطلوبتر  جامعه به ویژه 
جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان آمادگی فرهنگی، 
داشته  را  الزم  مهارتی  و  اجتماعی  ذهنی،  فکری، 
باشند.  وی گفت: بانوان به عنوان تاثیرگذارترین فرد 
در خانواده نقش اساسی در تربیت نسل سالم، پویا و 
زمینه  این  در  آنان  رسالت  و  دارند  عهده  بر  بانشاط 
بیان کرد: جنگ  مهم و سنگین است.  مومن نسب 
تاثیر منفی و  نرم، تهاجم فرهنگی و فضای سایبری 
به  و  گذارند  می  ها  خانواده  مقدس  نهاد  بر  مخرب 
همین دلیل باید هوشیار و مراقب بود.  مدیرکل دفتر 
امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
نیز در این کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه آموزشی 
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل سال جاری که از 

چهار تا 10 آبان ادامه دارد برگزار شده است. 
فریبا رحمان پور افزود: پنجم آبان به عنوان دومین 
جامعه  نام  به  امسال  غیرعامل  پدافند  هفته  از  روز 

سالم، محور پایداری ملی نامگذاری شده است. 
اهمیت و  بیانگر نقش،  نامگذاری  این  بیان کرد:  وی 

جایگاه ارزنده خانواده ها در هر جامعه است. 

کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
پدافند  شورای  جلسه  سومین  در  بویراحمد  و 
غیرعامل که با محوریت بررسی وضعیت کارگروه 
پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی تشکیل گردید با 
بیان اینکه امنیت غذایی زیربنای سالمت و امنیت 
عمومی جامعه است، اظهار کرد: بخش کشاورزی 

اهمیت زیادی در بحث تامین غذایی کشور دارد.
کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
پدافند  شورای  جلسه  سومین  در  بویراحمد  و 
غیرعامل که با محوریت بررسی وضعیت کارگروه 
پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی تشکیل گردید با 
بیان اینکه امنیت غذایی زیربنای سالمت و امنیت 
عمومی جامعه است، اظهار کرد: بخش کشاورزی 

اهمیت زیادی در بحث تامین غذایی کشور دارد.
و  زیستی  تهدیدات  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
بیولوژیک، هدف پدافند زیستی را رصد، کنترل و 
خنثی سازی تهدید و کاهش آسیب پذیری برشمرد

حمله  گونه  هر  کرد:  عنوان  مؤمن نسب  محمود 
زیستی از طریق دشمن و یا ورود هرنوع آلودگی و 
آفت به وسیله دام بیمار، آذوقه، محصول کشاورزی 
و گیاه که ممکن است از طریق دشمن و یا گردشگر 
و یا مسافر خارحی منجر به تهدیدات زیستی شود، 
حمله و آلودگی زیستی گفته می شود. وی با بیان 

کشور  یک  ملی  امنیت  با  غذایی  امنیت  اینکه 
یک  داروی  و  غذا  اگر  افزود:  است،  خورده  گره 
انسان های سالمی  از  کشور سالم باشد آن جامعه 
برخوردار خواهد بود. این مسئول با بیان اینکه همه 
در  باید  استان  کشاورزی  جهاد  مجموعه  مدیران 
تأمین مواد غذایی برنامه ریزی کنند، گفت: یکی از 
مشکالت موجود در بحث پدافند غیرعامل ضعف 

در کنترل محصوالت کشاورزی وارداتی است.
مؤمن نسب ضمن تأکید بر ایجاد سامانه اطالعات 
هوشمند و به روز در بخش کشاورزی، ایجاد گروه 
های واکنش سریع و پشتیبان در قالب حوزه های 
باغات  و  گیاهان  و  نباتات  آبزیان،  و  طیور  و  دام 
موضوعی  را  غذایی  مواد  و همچنین ذخیره سازی 
راستای  در  کشاورزی  جهاد  مدیران  برای  مهم 

عملیاتی شدن بحث پدافند غیرعامل دانست.
کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
استان  جهادکشاورزی  کرد:  عنوان  بویراحمد  و 
کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عملکرد خوبی که 
در راستای پدافند غیرعامل در سال گذشته داشت 
به عنوان دستگاه  برتر در این خصوص انتخاب شد 
جاری  سال  در  سازمان  این  که  می رود  انتظار  و 
هم توجه بیشتری به بحث پدافند غیرعامل داشته 

باشند. 

محمود مو من  نسب پیش از ظهر امروز در نخستین 
کوهستان  پایدار  توسعه  و  حفاظت  برنامه  جلسه 
در  زیست  محیط  کل  اداره  همت  به  که  زاگرس 
و  برنامه ریزی کهگیلویه  و  محل سازمان مدیریت 
بویراحمد برگزار شد، ضمن تقدیر از گزارش فنی 
کوهستان  پایدار  حفاظت  برنامه  مختلف  ابعاد  و 
تنوع  کرد:  اظهار  این طرح  معاون  توسط  زاگرس 
تغییر  جدی  تهدید  دو  با  زاگرس  منطقه  زیستی 
برخوردار  زیستی  تنوع  از  که  زمین های  کاربری 
مواجه  زیستی  تنوع  از  ناپایدار  برداشت  و  بوده 
است که نیاز است در این خصوص اقدام سازنده ای 
صورت گیرد. مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اجرای 
زاگرس  کوهستان  پایدار  توسعه  و  حفاظت  طرح 
از  هکتار  هزار   100 و  میلیون   3 در  مرکزی 
جنگل های زاگرس مرکزی و 420 هزار هکتار از 
جنگل های بویراحمد و دنا افزود: گرچه زاگرس به 
عنوان پروژه نمونه و ارتقاء یافته جایگاه ویژه دارد، 
گذشته  ادوار  از  ناشی  تلخ  تجارب  جهت  به  ولی 
سند  نظیر  طرح های  ماندن  بی نتیجه  به  راجع 
سرزمین،  آمایش  و  اشتغال  سند  استانی،  توسعه 
باید ابعاد فنی و عملکردی این طرح دقیقاً روشن 
شود که این طرح تا چه اندازه می تواند به توسعه 
برنامه  کرد:  عنوان  وی  کند.  کمک  استان  پایدار 
که  زاگرس  کوهستان  پایدار  توسعه  و  حفاظت 

مستلزم  ابتدا  می شود،  موضوع  طرح  نخستین بار 
اجرایی در  فعال سازی ساختار مدیریت، دبیرخانه 
فرعی  کمیته های  ایجاد  و  استان  کشور،  سطح 
نیز  و  زاگرس  محدوده  فرمانداری های  سطح  در 
منابع  زیستی،  داده های  بروز  و  دقیق  شناسایی 
این  می باشد.  موثر  انسانی  نیروی  و  اعتباری 
مسئول تصریح کرد: با این شرح و گزارش معاون 
طرح، چنین به نظر می رسد هیچکدام از الزامات و 
برنامه هنوز عملیاتی نشده و  اولیه  نیازمندی های 
از سال 84 تاکنون فقط بر روی کاغذ مانده است.

حاشیه  در  همچنین  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
مدیریت  رئیس سازمان  نوروزی  به  جلسه خطاب 
طرح  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  برنامه ریزی  و 
جامع پدافند غیرعامل به عنوان یک موضوع خاص 
سرعت  به  شایانی  کمک  می تواند  که  فرابخشی 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  مدیریت  برنامه  تحقق 
نشده  اعتبار  تامین  هنوز  باشد  داشته  زاگرس 
طریق  از  طرح  این  اعتبارات  است  الزم  که  است 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شود. نوروزی 
کهگیلویه  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
جامع  طرح  اعتبارات  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
است،  اقدام  و  بررسی  دست  در  غیرعامل  پدافند 
طرح  اعتبارات  تأمین  با  می کنیم  تالش  افزود: 
جامع پدافند غیرعامل هرچه سریع تر شاهد تهیه و 

اجرای این طرح باشیم.

تهیه و تدوین طرح جامع شهری پدافند غیرعامل استان

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل و خانواده

تأمین غذای سالم زیربنای سالمت جامعه است

جلسه برنامه ریزی برای حفاظت و توسعه کوهستان زاگرس

اجرای 110 برنامه پدافند غیرعاملی 
در استان کهگیلویه و بویر احمد 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
بالغ  پدافند غیرعامل، گفت:  بودن هفته  به در پیش  اشاره  با 
بر110 برنامه مختلف در مرکز استان و سایر شهرستان ها برای 
دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است. محمود مؤمن نسب 
با اشاره به اینکه دستگاه ها باید در تمام زمینه ها آمادگی الزم 
را داشته باشند، تصریح کرد: یکی از راههای حصول آمادگی و 
توان سنجی، تمرین رزمایش های مستمر است. وی در ادامه 
یگان ها،  عملیاتی  توان  و  دفاعی  قابلیت  رزمایش ها  افزود:در 
پدافند  شورای  دبیر  خورد.  می  محک  دستگاه ها  و  واحدها 
فعال دستگاهها  و مشارکت  پرشور  از حضور  استان  غیرعامل 
در برنامه ها و جلسات شورا و کارگروه های پدافند غیرعامل 
های  برنامه  برگزاری  از  هدف  نسب؛  مومن  کرد.  قدردانی 
و  مدیریتی  مجموعه  دانش  افزایش  را  تخصصی  و  آموزشی 
کارشناسی به منظور باالبردن سرعت واکنش مناسب و بموقع 

در مقابل حوادث و تهدیدات احتمالی برشمرد.

اجرای رزمایش پدافند غیر عامل 
در شرکت نفت شهرستان گچساران

رزمایش بزرگ پدافند غیر عامل با مشارکت ۶00 نفر از نیروهای 
امدادی ، عملیاتی ، اجرایی و پشتیبانی در قالب دو گردان و 
اطفا   ، ، حمل مصدوم  ارتفاع  از  نجات  انجام عملیات های  با 
حریق ، ارزیابی بحران ، برپایی بیمارستان صحرایی ، اسکان 
پاکسازی  و  اخاللگران  با  برخورد  و  دستگیری   ، بازماندگان 
محیطی در گچساران برگزارشد. در این رزمایش عملیات های 
اطفاء حریق، مبارزه با اراذل و اوباش و اخالگران، پایین آمدن 
از ساختمان سه طبقه با ادوات و تجهیزات مخصوص، کمک 
برابر هجوم  در  دفاعی  زنجیره  حادثه دیدگان،  و  به مصدومان 
شد  برگزار  گچساران  در  حادثه  دیدگان  به  کمک  برای  مردم 
های  ارگان  و  عامل  غیر  پدافند  های  گردان  رزمایش  این  در 
امداد رسان از جمله هالل احمر ، شبکه بهداشت و درمان ، 
ستاد بحران بهداشت و درمان نفت و گاز ، نیروی انتظامی ، 
راهنمایی ورانندگی ، آتش نشانی ، اورژانس ، امداد گاز ، امداد 
برق توانمندی و هماهنگی خود در مواجهه با بمباران و حمله 

هوایی احتمالی دشمن فرضی به نمایش گذاشتند.
در  گچساران  ناحیه  سپاه  فرمانده  انصاری  جهانگیر  سرهنگ 
رزمایش  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  رزمایش  این  حاشیه 
منظور  به  عامل  غیر  پدافند  بحث  در  نیروها  آمادگی  افزایش 
و  طبیعی  بالیای  با  برخورد  در  کارآمد  و  سریع  مواجهه 
مدیران دستگاه  با همکاری  که  بود  احتمالی دشمن  حمالت 
افزود  انجام رسید. وی  به  با موفقیت  اجرایی شهرستان  های 
: این رزمایش جمعا با مشارکت ۶00 نفر از نیروهای امدادی 
، عملیاتی ، اجرایی و پشتیبانی در قالب دو گردان و با انجام 
 ، اطفا حریق   ، ، حمل مصدوم  ارتفاع  از  نجات  عملیات های 
ارزیابی بحران ، برپایی بیمارستان صحرایی ، اسکان بازماندگان 
، دستگیری و برخورد با اخاللگران و پاکسازی محیطی به پایان 
رسید. در پایان این رزمایش جلسه جمع بندی رزمایش برگزار 

و عملکرد دستگاه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت

آمادگی های کافی و الزم در 
کارگروه های 12 گانه برای اجرای 

طرح صورت گرفته است
پدافند  جامع  وضعیت طرح  در خصوص  نسب  مومن  محمود 
غیر عامل اظهارداشت: آمادگی های کافی و الزم در کارگروه 
های 12 گانه برای اجرای طرح صورت گرفته است. مدیرکل 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  دفتر 
در  امن  های  سازه  و  شهرسازی  معماری،  استانی  همایش 
راستای  در  گفت:  گچساران،  شهرستان  در  شهری  مدیریت 
بحث فرهنگ سازی از ابتدای سال 94 تا کنون 70 هزار نفر 
ساعت کنفرانس، همایش، کارگاه، دوره، کالس آموزش عمومی 
مسئوالن  و  کارشناسان  مربیان،  مدیران،  برای  تخصصی  و 
وی  است.  شده  برگزار  استان  در  غیرعامل  پدافند  با  مرتبط 
و  عامل  غیر  پدافند  منظر  از  شهرسازی  حوزه  از  تعریفی  با 
همچنین ماهیت پدافند از منظر اسناد باالدستی، گفت یکی 
از رویکردهای 8 گانه و مهم پدافند غیر عامل پدافند کالبدی 
است که در تقویت و توسعه شهر های امن و ایمن نقش قابل 
توجه و اثر بخش دارد. محمود مومن نسب در خصوص وضعیت 
طرح جامع پدافند غیر عامل اظهارداشت: آمادگی های کافی و 
الزم در کارگروه های 12 گانه برای اجرای طرح صورت گرفته 
است. مدیرکل پدافند غیر عامل با تاکید بر اینکه جهت اجرای 
فاز اول طرح 3 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: به رغم 
مکاتبات و پیگیری های فراوان ولی هنوز اعتبار مورد نیاز در 
اختیار قرار نگرفته است. دبیر شورای پدافند غیر عامل استان، 
گفت: در هفته پدافند غیر عامل با مشارکت فعال دستگاهها 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مرکز  در  پدافندی  برنامه   120

به اجرا در آمد 

مسابقه کتابخوانی 
با موضوع پدافند غیرعامل

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های کهگیلویه و 

بویراحمد، خیام نریمان کارشناس فرهنگی اداره کل از برگزاری 
مسابقه مکتوب با موضوع »نقش پدافند غیرعامل« به مناسبت 
هفته پدافند غیرعامل در کتابخانه های عمومی استان خبر داد.

تقویت  در  غیرعامل  پدافند  اهمیت  به  توجه  با  نریمان گفت: 
با  انسانی  منابع  و  نیروها  آشنایی  لزوم  و  کشور  دفاعی  بنیه 
مشارکت  با  مسابقه  این  مختلف  ابعاد  در  بحران  مدیریت 
استانداری  غیرعامل  پدافند  و  استان  کتابخانه های  اداره کل 
کهگیلویه وبویراحمد برگزار می شود همکاران عالقمند جهت 
شهرستانهای  کتابخانه های  ادارات  به  مسابقه  این  در  شرکت 

تابعه مراجعه نمایند.

همایش پیاده روی کارکنان 
آموزش و پرورش عشایر استان 
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

  همایش پیاده روی کارکنان آموزش و پرورش عشایری استان 
به مناسبت هفته تربیت بدنی و آغاز هفته پدافند غیرعامل از 
این شهر  نور الشهداء  تپه  تا  یاسوج  )ع( شهر  عبداهلل  امامزاده 
برگزار شد. در این همایش رئیس آموزش و پرورش عشایری 
کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته 
پدافند غیرعامل بر آموزش این امر مهم به دانش آموزان تأکید 
کرد و اظهار داشت: در گذشته کوه ها و غارها به عنوان پناه گاه 
امنی در مقابل تهدیدات به شمار می آمد اما امروزه توجه به 
پدافند غیرعامل و تالش برای مقابله با بحران ها احتمالی باید 
دنبال  به  همواره  دشمن  کرد:  عنوان  وی  باشد.  توجه  مورد 
به  توجه  با  که  است  به جامعه  رساندن  آسیب   برای  روزنه ای 
اهمیت این موضوع باید آموزش های الزم از دوران ابتدایی به 
دانش آموزان داده شود تا دانش آموزان با این موضوع مهم به 

خوبی آشنا شوند.

خبرخبر

گفت:  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
این نهاد مقدس با ارائه آموزش های فرهنگی، دینی و 
از  مذهبی در میان خانواده های مددجو و جلوگیری 
آسیب های اجتماعی موجب باال رفتن امنیت اجتماعی 
می شود. به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان، مدیرکل کمیته 

امداد امام خمینی)ره( استان در جلسه پدافند غیرعامل 
خود  عملکرد  با  امداد  کمیته  گفت:  امداد  کمیته  در 
اجتماعی،  های  آسیب  از  جلوگیری  در  بسزایی  نقش 
اقتصادی و فرهنگی در خانواده ها دارد.  سیدغالمرضا 
متقی افزود: این نهاد با فراهم نمودن زمینه تحصیل، 
ازدواج، اشتغال و آموزش های الزم در خانواده ها می 

مذهبی  و  دینی  اجتماعی،  باورهای  تقویت  در  تواند 
تأثیر گذار باشد.  وی همچنین به تأمین مسکن مقاوم 
برای مددجویان در این خصوص اشاره کرد و گفت: این 
نهاد با ایجاد مسکن مقاوم به روش های فنی و مؤثر در 
این راستا برمی  مقابل حوادث طبیعی گام موثری در 
دارد. وي اظهار داشت: این نهاد مقدس با ارائه آموزش 

میان خانواده های  و مذهبی در  فرهنگی، دینی  های 
موجب  اجتماعی  های  آسیب  از  جلوگیری  و  مددجو 
باال رفتن امنیت اجتماعی می شود. الزم به ذکر است 
و  پیامک  ارسال  تبلیغات محیطی،  با  امداد  که کمیته 
برگزاری جلسات آموزشی در شهرستان ها در راستای 

هفته پدافند غیرعامل اقدامات موثری انجام داد.

رئیس کل دادگستری استان در نهمین جلسه شورای 
پدافند غیرعامل با قرائت بخشی از خطبه امام حسین 
)ع(، نهضت عاشورا و قیام آن حضرت را عین پدافند 
های  فعالیت  عمده   : کرد  عنوان  و  دانست  غیرعامل 
از  نهی  و  معروف  به  امر  قالب  در  غیرعامل  پدافند 
غیرعامل  پدافند  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  منکر 
از  قبل  مختلف  ابعاد  در  جامعه  سازی  ایمن  وظیفه 
بخواهیم  اگر  افزود:  دارد،  عهده  بر  را  تهدید  هرگونه 
شقوق مختلفی از امنیت را به عنوان بستر حیات بشر 
اسم ببریم، باید بگوییم همین پدافند غیرعامل است. 

حجت االسالم و المسلمین مزارعی هجرت پیامبر اکرم 
از پدافند غیرعامل در صدر اسالم  را نمونه ای  )ص( 
دانست و خاطر نشان کرد : امروزه فرهنگ به عنوان 
رکن اصلی امنیت در تمامی اجزای زندگی بشر نقش 
دارد و مبارزه با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم یکی 
از وظایف اصلی پدافند غیرعامل است. رئیس شورای 
قضایی استان ضمن تبریک هفته پدافند غیرعامل، کار 
دانست  عبادت  را  غیرعامل  پدافند  در حوزه  تالش  و 
با  نمود  توصیه  غیرعامل  پدافند  شورای  اعضای  به  و 
نگاه عبادی و تفکر دینی در این عرصه حضور داشته 

باشند و از خدمت به مردم در این حوزه خسته نشوند. 
از  المسلمین مزارعی ، ضمن تشکر  حجت االسالم و 
فعالیت ها و تالش دلسوزانه آقای مومن نسب، گفت 
ویژه  همکاری  آماده  وجود  تمام  با  قضایی  دستگاه   :
جهت پیشبرد اهداف و ماموریت های پدافند غیرعامل 
این  در  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل  است.  
جلسه با تشریح روند برنامه های هفته پدافند غیرعامل 
از عملکرد مدیران، کارشناسان، مسئولین پدافند غیر 
قدردانی  سیما  و  صدا  و  ها  رسانه  ها،  دستگاه  عامل 
بعمل آورد. وی ضمن تشریح جایگاه پدافند غیرعامل 

از  باالدستی  های  دستورالعمل  و  قوانین  منظر  از 
رئیس کل دادگستری استان درخواست نمود قوانین 
و مقررات مربوط به حوزه پدافند غیرعامل در طرح ها 
توسط  زیرساختی  و  زیربنایی  اجرایی،  های  برنامه  و 
مؤمن  محمود  گردد.   عملیاتی  استانی  های  دستگاه 
رئیس کل  از  و قدردانی  ادامه ضمن تشکر  نسب در 
دادگستری استان و همکاران ایشان به خاطر فرصتی 
دادند،  قرار  غیرعامل  پدافند  شورای  اختیار  در  که 
غیرعامل  پدافند  استانی  سرود  از  تا  خواست  وی  از 

رونمایی نمایند.

جلسه ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان

دستگاه قضایی آماده همکاری ویژه جهت پیشبرد اهداف و ماموریت های پدافند غیرعامل است

پدافندغیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد در یک نگاه2

استانداری کهگیلویه  پدافند غیرعامل  مدیرکل 
معماری،  استانی  همایش  در  بویراحمد  و 
شهرسازی و سازه های امن در مدیریت شهری 
در شهرستان گچساران، گفت: در راستای بحث 
فرهنگ سازی از ابتدای سال 94 تا کنون 70 
کارگاه،  همایش،  کنفرانس،  ساعت  نفر  هزار 
برای  آموزش عمومی و تخصصی  دوره، کالس 
مدیران، مربیان، کارشناسان و مسئوالن مرتبط 
با پدافند غیرعامل در استان برگزار شده است.. 
وی با تعریفی از حوزه شهرسازی از منظر پدافند 
از رویکردهای 8 گانه و  غیر عامل، گفت یکی 
مهم پدافند غیر عامل پدافند کالبدی است که 
در تقویت و توسعه شهر های امن و ایمن نقش 

قابل توجه و اثر بخش دارد محمود مومن نسب 
غیر  پدافند  جامع  طرح  وضعیت  خصوص  در 
عامل اظهارداشت: آمادگی های کافی و الزم در 
کارگروه های 12 گانه برای اجرای طرح صورت 
گرفته است. مدیرکل پدافند غیر عامل با تاکید 
اینکه جهت اجرای فاز اول طرح 3 میلیارد  بر 
ریال اعتبار نیاز است، افزود: به رغم مکاتبات و 
پیگیری های فراوان ولی هنوز اعتبار مورد نیاز 
در اختیار قرار نگرفته است.  دبیر شورای پدافند 
غیر  پدافند  هفته  در  گفت:  استان،  عامل  غیر 
برنامه  فعال دستگاهها 120  با مشارکت  عامل 
پدافندی در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 

به اجرا در آمد

آموزشی  کارگاه  و  تخصصی  همایش  دومین 
پدافند غیرعامل)کارگروه آب و انرژی( و مدیریت 
با  و  گذشته  روز  بویراحمد،  و  کهگیلویه  بحران 
عضو  دستگاههای  کارشناسان  و  مدیران  حضور 
یاسوج  پزشکی  علوم  جرجانی  حکیم  سالن  در 

برگزار شد.
آموزشی  کارگاه  قالب  در  که  همایش  این  در 
تخصصی و با همکاری شش شرکت خدمات رسان 
از جمله شرکت آب منطقه ای، آبفای شهری و 
روستایی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت گاز، 
شرکت پخش فراورده های نفتی، شرکت نفت و 
گاز گچساران و دفتر پدافند غیرعامل استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، معاون سیاسی 

غیرعامل  پدافند  مدیرکل  استانداری،  امنیتی 
کارشناسان  از  زیادی  تعداد  و  مدیران  و  استان 

دستگاههای عضو حضور داشتند.
ای  منطقه  آب  شرکت  کارکنان  و  مدیران 
کهگیلویه و بویراحمد، حضوری فعال و موثر در 
این همایش داشتند که در همین راستا، مهندس 
شرکت  غیرعامل  پدافند  کارگروه  دبیر  احسانی، 
تحت  ای  مقاله  ارایه  با  استان،  ای  منطقه  آب 
عنوان«وضعیت آب در کشور و استان با رویکرد 
پدافند غیرعامل« به تشریح زوایای این موضوع 
و همچنین ارایه تحلیلها و راهکارهای مرتبط با 
بحران آب و چگونگی اعمال مدیریت آینده نگر 

پرداخت.

پدافند کالبدی در تقویت و توسعه شهر های ایمن 
نقش اثر بخش دارد 

دومین همایش آموزشی / تخصصی
 پدافند غیرعامل



گفت:  بویراحمد  ناحیه  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
برابر  در  بازدارنده  عامل  نظامی  نیروهای  آمادگی 
تهدیدات دشمن است و در این رزمایش، آمادگی 
از  پیشگیری  برای  مردمی  و  نظامی  نیروهای 
بورن،  هلی  شبانه،  های  رزم  اجرای  با  تهدیدات 
به  پیاده  های  رزم  اجرای  و  برزن  کوی  از  دفاع 

نمایش در خواهد آمد.
نشست  در  مثنوی  داریوش  پاسدار   سرهنگ 
حزن  پر  ایام  تسلیت  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
رزمایش  برگزاری  به  الحرام  و  محرم  اندوه  و 
گروههای رزم و پدافندی گردانهای بیت المقدس 
اساس  گفت:بر  و  کرد  اشاره  یاسوج  در  کوثر  و 
یک  عنوان  به  مستضعفین  بسیج  اساسی،  قانون 
نهاد انقالبی عهده دار پاسداری از انقالب اسالمی 
است که بر پایه منویات امام راحل )ره(در سال۵7 

تاسیس شد
مقابل  در  انقالب  علمدار  عنوان  به  بسیج   

هرگونه تنشی ایستاده است
وی ادامه داد: : سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین 
به عنوان نیروهای مردمی و استفاده وافر از خود 
در  خود  از  درخشانی  کارنامه  امروز  به  تا  مردم 
حراست از انقالب و تمامیت ارضی کشور و مقابله 
با تنش های گوناگون داشته است. فرمانده ناحیه 
های  مأموریت  به  بویراحمد  شهرستان  مقاومت 
بعد از دوران دفاع مقدس بسیج در حوزه مختلف 
مقدس،  دفاع  دوران  از  بعد  گفت:  و  پرداخت 
جنگ  با  مقابله  سازندگی،  عرصه های  در  بسیج 
که  داشته  بسزایی  نقش  امنیتی  تهدیدات  و  نرم 
در راستای مسیرهای مشخص شده توسط رهبر 

معظم انقالب حرکت کرده است.
 نقش بسیج مردمی در طول دوران انقالب بر 

کسی پوشیده نیست
مثنوی با بیان اینکه نقش بسیج مردمی در نابودی 
فتنه های دشمنان داخلی و خارجی در سالهای 
امروز  کرد:  ابراز  نیـست،  پوشیده  78و88برکسی 
ایران اسالمی ام القرای جهان اسالم بوده و فرقه 
از  خارج  در  هم  و  داخل  در  هم  گوناگونی  های 
این  اصلی  ماهیت  به  زدن  دنبال ضربه  به  کشور 

نظام و اقتدار آن هستند.
 وی به اجرای رزمایش پدافند غیرعامل و اجرای 
عملیات های رزم گردانهای بیت المقدس و کوثر 
در این رزمایش اشاره کرد و گفت: هدف اصلی از 
اجرای این رزمایش  آموزش شناسایی تهدیدها و 

برنامه ریزی برای خنثی کردن آنها است.
 آمادگی نیروهای نظامی عامل بازدارنده در 

برابر تهدیدات دشمن
فرمانده ناحیه مقاومت ناحیه بویراحمد خاطر نشان 
کرد : آمادگی نیروهای نظامی عامل بازدارنده در 
رزمایش،  این  در  و  است  دشمن  تهدیدات  برابر 
آمادگی نیروهای نظامی و مردمی برای پیشگیری 
از تهدیدات با اجرای رزم های شبانه، هلی بورن، 
به  پیاده  های  رزم  اجرای  و  برزن  کوی  از  دفاع 

این  اینکه  بیان  با  نمایش در خواهد آمد. مثنوی 
رزمایش به مدت دو روز در پایگاه آموزشی دفاعی 
امام جعفرصادق)ع( یاسوج اجرا خواهد شد، ابراز 
مسئوالن  و  مربیان  رزمایش  این  اول  در  کرد: 
و  تئوری،معرفتی  کالسهای  اجرای  به  ها  دسته 
به  وی   . پرداخت  خواهند  رزمایش  این  سیاسی 
اشاره کرد و  این رزمایش  برنامه روز دوم  اجرای 
اقتدار   صبحگاه  رزمایش  این  دوم  روز  در  گفت: 
 . شد  خواهد  برگزار  استانی  مسئوالن  حضور  با 
فرمانده ناحیه مقاومت به اجرای برنامه های رزم 
این رزمایش اشاره کرد و گفت: سعی شده در این 
رزمایش از سالح های سازمانی و واقعی استفاده 
افراد  نبرد به گونه باشد که   شود و صحنه های 
حضور داشته در این رزمایش با نزدیک در جریان 

اینگونه صحنه ها قرار گیرند.
 حضور چهار گردان بیت المقدس و کوثر در 

این رزمایش
چهار  رزمایش  این  در  اینکه  بیان  با  مثنوی 
حضور  کوثر  گردان  یک  و  المقدس  بیت  گردان 
ر  د  که  افرادی  عمده  کرد:  ابراز  داشت،  خواهند 
این رزمایش حضور دارند بسیجیان حضور د اشته 
درحلقات صالحین ناحیه های مقاومت شهرستان 
و  نهادها  دیگر  حضور  به  وی  هستند.  بویراحمد 

و  داشت  اشاره  غیرعامل  پدافند  با  مرتبط  ادرات 
گفت: در این رزمایش ادارت و سازمانهای اعم از 
هالل احمر، شرکت برق، ستاد بحران استانداری 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  داشت.  خواهند  حضور 
بسیبج شهرستان بویراحمد ا در تشریح کلی این 
رزمایش، افزود: رزمایش گردان های بیت المقدس 
با  مقابله  و عملیات های  تاکتیک ها  و کوثر شامل 
تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم می باشد و برای 
پیشگیری از بالیای طبیعی نیز آمادگی های الزم 

کسب خواهد شد.
 رزمایش های داخلی نمایش قدرت و اقتدار 

ایران است 
مثنوی با بیان اینکه برگزاری رزمایش های داخلی 
به نوعی نمایش قدرت و اقتدار نظامی کشور ایران 
قوی  انسان  است،گفت:اگر  جهان  و  منطقه  در 
نباشد قطعا از جهات مختلف ضربه خواهد خورد. 
الزم به ذکر است روزششم هفته پدافند غیرعامل 
محورتحقق  مردمی  های  مشارکت  بسیج  نام  به 
به  توجه  با  و  نامگذاریشده   رهبری  فرامین 
غیرعامل،رزمایش  پدافند  در  بسیج  مأموریت 
گردان های بیت المقدس و کوثر در استان برگزار 

خواهد شد.

صبح امروز رزمایش پدافند غیرعامل با حضور 140نفر 
شهر  باهنر  شهید  دبیرستان  در  بسیجی  آموز  دانش 
پدافند  رزمایش  امروز  صبح  شد.   برگزار  مارگون 
معاونت  و  فرماندهی  جانشین  حضور  با  غیرعامل 
عملیات ناحیه عشایری و فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
آموز  نفردانش   140 همراه  به  مارگون  حسن)ع(  امام 
برگزار  مارگون  شهر  باهنر  شهید  مدرسه  در  بسیجی 

عشایری  ناحیه  جانشین  مدنیان«  »سرگرد  گردید. 
سطح  ارتقاء  را  رزمایش  این  اهداف  مهمترین  استان 
روانی،  عملیات  رسانی،  اطالع  سازی،  آگاه  آمادگی، 
بمباران  هنگام  در  پذیری  آسیب  کاهش  بازدارندگی، 
های هوایی و توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل دانست.

دانش  به  را  عملی  و  تئوری  مباحث  مربیان  ادامه  در 
آموزان آموزش دادند.

برگزاری همایش یک روزه پدافندغیرعامل برای فرماندهان حوزه ها 
و پایگاههای مقاومت و گردانهای بیت المقدس و کوثر بسیج

رزمايش بسيج دانش آموزي
 پدافند غيرعامل )عشاير(

روز  بویراحمد  شهرستان  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
رزمایش  این  گفت:  رزمایش،  این  در  پنجشنبه 
امام  دفاعی  آموزشی،  پایگاه  در  روز  دو  مدت  به 
جعفرصادق )ع( یاسوج اجرا می شود و مربیان و 
مسئوالن دسته ها به اجرای کالس های تئوری، 
خواهند  رزمایش  این  در  سیاسی  و  معرفتی 
روز  برنامه  اجرای  به  مثنوی  داریوش  پرداخت. 
دوم این رزمایش اشاره کرد و افزود: در روز دوم 
از  جمعی  حضور  با  اقتدار  صبحگاه  رزمایش  این 
با اشاره  مسئوالن استانی برگزار خواهد شد. وی 
به اجرای برنامه های رزم این رزمایش، بیان کرد: 
سعی شده در این رزمایش از سالح های سازمانی 
نیز  نبرد  های  صحنه  و  شود  استفاده  واقعی  و 
از  رزمایش  در  حاضر  افراد  که  باشد  ای  گونه  به 
نزدیک در جریان این صحنه ها قرار گیرند. مثنوی 
بیت  گردان  چهار  رزمایش  این  در  اینکه  بیان  با 
اظهار  دارند،  کوثر حضور  گردان  یک  و  المقدس 
کرده  رزمایش شرکت  در  که  افرادی  عمده  کرد: 
های  ناحیه  صالحین  های  حلقه  بسیجیان  را  اند 
دهند.  می  تشکیل  بویراحمد  شهرستان  مقاومت 
وی عنوان کرد: رزمایش گردان های بیت المقدس 
و کوثر شامل تاکتیک ها و عملیات های مقابله با 

تهدیدهای نظامی و نرم بوده و برای پیشگیری از 
بالیای طبیعی نیز آمادگی های الزم کسب خواهد 
شد. مثنوی ابراز داشت: آمادگی نیروهای نظامی 
عامل بازدارنده در برابر تهدیدهای دشمن است و 
در این رزمایش آمادگی نیروهای نظامی و مردمی 
های  رزم  اجرای  با  تهدیدها  از  پیشگیری  برای 
شبانه، هلی برن، دفاع از کوی و برزن و پیاده به 

نمایش درمی آید. 
مرتبط  اجرایی  های  دستگاه  دیگر  حضور  به  وی 
و  کرد  اشاره  رزمایش  این  در  غیرعامل  پدافند  با 
افزود: در این رزمایش جمعیت هالل احمر، شرکت 
برق و ستاد مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و 

بویراحمد نیز حضور دارند.
بسیج  نام  به  غیرعامل  پدافند  هفته  ششم  روز 
فرامین  تحقق  محور  مردمی،  های  مشارکت 
مأموریت  به  توجه  با  و  شده  نامگذاری  رهبری 
های  گردان  رزمایش  غیرعامل،  پدافند  در  بسیج 

بیت المقدس و کوثر در استان برگزار شده است.
دهم  تا  چهارم  از  امسال  غیرعامل  پدافند  هفته 
غیرعامل،  پدافند  نیز  آن  شعار  و  دارد  ادامه  آبان 
مصونیت سازی با همدلی و همزبانی دولت و ملت 

است.

همایش پدافند غیرعامل با شرکت 200 نفرا ز فرهنگیان 
در یاسوج برگزار شد.

آموزش  مطهری  شهید  سالن  در  که  همایش  دراین 
وپرورش برگزار شد، معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: 
مراکز حیاتی-حفظ  بحران-ایمن سازی  مدیریت  تسهیل 
استقالل حاکمیت-حفظ منابع موجود وامنیت ازمهمترین 

اهداف پدافند غیرهامل است.
فتاح محمدی گفت: فکر و اراده انسان ها مهمترین عامل 

در موفقیت پدافند غیرعامل است.
وی گفت:مصون سازی کشور با همدلی و همزبانی مستلزم 

همگانی و برنامه ریزی اصولی است.
یک  قدرتمندی  گفت:  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
کاهش  را  دشمن  حمله  تفکر  غیرعامل  پدافند  با  کشور 

خواهد داد.
مهمترین  انسانی  وتهدیدهای  طبیعی  عوامل  گفت:  وی 

ضرورت پدافند غیرعامل است.
همچنین در این همایش مدیرکل آموزش وپرورش استان 
به  غیرعامل  پدافند  سایت  بار  نخستین  برای  گفت:  هم 
پرورش  و  آموزش  در   padafand.kb.medu.ir:آدرس

برای استفاده دانش آموزان و فرهنگیان ایجاد شد.
فرهنگی-هنری-مقاله  مسابقات  برگزاری  گفت:  زارع پور 
آموزش  های  برنامه  ازمهمترین  دیواری  روزنامه  نویسی 

وپرورش است.
شهرستانها  در  ها  کمیته  مختلف  گروه های  گفت:  وی 
در  مدارس  بین  وکتابچه  بروشور  و  شده  توزیع  ومناطق 

این زمینه توزیع شد.

و  مصالح  ملی  کنفرانس  چهارمین  اختتامیه  آیین 
سازه های نوین در مهندسی عمران که با حضور تعداد 
کثیری از اساتید دانشگاهی، دانشجویان و مسئوالن 
دانشگاه  چمران  شهید  سالن  محل  در  استانی 
از  اساتیدی  که  مراسم  این  در  شد..  برگزار  یاسوج 
از جمله دانشگاه صنعتی  دانشگاه های معتبر کشور 
طوسی،  نصیرالدین  خواجه   دانشگاه  امیرکبیر، 
حضور  یاسوج  دانشگاه  و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 
آیین  این  در  شدند.  معرفی  برتر  مقاالت  داشتند 
هیئت  عضو  و  کنفرانس  علمی  دبیر  زارع  عبدالرضا 
علمی دانشگاه یاسوج با قدردانی از حضور مسئوالن 
کشوری و استان در این کنفرانس ملی اظهار کرد: 
تعداد 4۵0 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارائه شد.

این  برگزاری  از 8 ماه تالش همکاران خود در  وی 
کنفرانس ملی خبر داد و گفت: سطح این کنفرانس 
و  کنندگان  اذعان همه شرکت  به  و  بود  باال  بسیار 
به خصوص اساتید بزرگ دانشگاه های کشور یکی از 
بهترین دوره ها در کل چهار دوره برگزاری به شمار 
استاندار  و  علوم  وزیر  معاون  حضور  زارع،  می رفت. 
و  اجرایی  مسئوالن  سایر  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مهم ترین  از  را  مرتبط  تولیدی  شرکت های  حمایت 

شاخصه های برگزاری این کنفرانس ملی برشمرد.
در  نوین  سازه های  و  مصالح  کنفرانس  علمی  دبیر 
خوبی  دستاوردهای  کرد:  بیان  عمران  مهندسی 
با آخرین  استان شد و دانشجویان عمران  نیز عاید 
آشنا  خوبی  به  حوزه  این  در  علمی  دستاوردهای 
شدند. دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس ملی مصالح 
ملی  کنفرانس  باکیفیت  برگزاری  گفت:  سازه ها  و 
با تالش 8 ماهه  مصالح و سازه ها در یاسوج همراه 
مایه مباهات برای جامعه علمی استان کهگیلویه و 
بویراحمد است. محمد غالمی پس از پایان چهارمین 
کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی 
در  که  کسانی  همه  به  باید  کرد:  اظهار  عمران 
کهگیلویه  استان  در  کنفرانس  شایسته   برگزاری 
دبیر  کنیم.  قدردانی  کردند  یاری  را  ما  بویراحمد  و 
در  نوین  سازه های  و  مصالح  ملی  کنفرانس  اجرایی 
این مدت 8  بیان کرد: کسانی در  مهندسی عمران 
بودند و ما  به صورت خوب و مطلوبی پای کار  ماه 
را در راه برگزاری کنفرانس بزرگ علمی در استان 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این  نگذاشتند.  تنها 
امر  از همراهان اصلی ما در  یاسوج بیان کرد: یکی 

برگزاری این برنامه خوب علمی رسانه ها بودند که از 
اولین روزهای برنامه ریزی برای اجرای این کنفرانس 
علمی همه تالش خود را برای معرفی کنفرانس به 
کار گرفتند. غالمی بیان کرد: البته باید از واحدها و 
شرکت های تولیدی که حامی مالی کار بزرگ علمی 
در استان بودند به صورت ویژه تقدیر کرد زیرا نشان 
دادند برای همراهی علم و صنعت در استان زمینه ها 

فراهم است و در عمل به کمک یکدیگر می آیند.
وی گفت: کنفرانس از سطح علمی باالیی برخوردار 
این  دبیرخانه  به  نیز  کیفیتی  با  مقاالت  و  بود 
کنفرانس ارائه شد که سطح آن ها بسیار به همدیگر 
کنفرانس  چهارمین  اجرایی  دبیر  بود.  نزدیک 
جمله  از  کرد:  خاطرنشان  نوین  سازه های  و  مصالح 
ویژگی های مهم دیگر کنفرانس ملی، حضور اساتید 
آن ها در  بود که حضور  استان  در  این حوزه  بزرگ 
نویدبخش  ما  استان  اساتید  و  دانشجویان  جمع 
تعامل خوب با دانشگاه های بزرگ کشور و استفاده 
از تجربه اساتید بزرگ بود. این استاد دانشگاه افزود: 
دانشگاه یاسوج با برگزاری چنین کنفرانسی در این 
کنفرانس های  برگزاری  برای  را  آمادگی خود  سطح 
مشابه نشان داد و ظرفیت ها بزرگ دانشگاه یاسوج 
در عرصه علمی بار دیگر برای اصحاب علم و دانش 
استانی که  در  آشکار گردید. وی گفت:  و  مشخص 
و  صنعت  حوزه  تعامل  به  دیگر  زمان  هر  از  بیش 
دانشگاه نیاز داریم این کنفرانس ملی فتح بابی برای 
برقراری ارتباطات بیشتر میان این دو بخش شد تا 
حوزه صنعت و تولید بتواند با استفاده از توان باالی 
تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه و مراکز آموزش عالی 

در راه تولید بیشتر و باکیفیت تر قدم بردارد.
به گزارش کبنا، در این کنفرانس دو روزه کارگاه هایی 
نیز در کنار کنفرانس برگزار شد و در پایان مقاالت 

برتر و صاحبان آن ها تجلیل شدند.
معرفی  در  ملی  کنفرانس  این  در  داوران  هیئت 
برتر به دلیل نزدیکی نمره های کسب شده  مقاالت 
مقاله  و سه  نداد  تشخیص  اول  مقام  حائز  را  کسی 
توانستند بدون کسب رتبه های اول و دوم و سوم به 
نام های اسماعیل محمدیان، سوده اکبرپور و علیرضا 

مظفر تنها به عنوان نفرات برتر شناخته شوند.
همچنین در این کنفرانس از برخی اساتید و اعضای 
به  تقدیر  کشور  مختلف  دانشگاه های  علمی  هیئت 

عمل آمد.

رزمايش پدافند غيرعامل 
با حضور پنج گردان بسيجی در ياسوج 

همايش پدافند غيرعامل با حضور فرهنگيان

چهارمين کنفرانس ملی مصالح و سازه های 
نوين در ياسوج

برگزاري 24 رزمایش عملیاتي مدرسه اي 
به همت سپاه فتح استان 

قریب  برگزاري  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداري  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
پدافند  مدیرکل  داد.  خبر  استان  سراسر  در  ساعته   2 عملیاتي  به 24رزمایش 
24رزمایش  به  قریب  برگزاري  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداري  غیرعامل 
که  ها  رزمایش  این  افزود:  وي  داد.  خبر  استان  سراسر  در  ساعته   2 عملیاتي 
به همت معاونت عملیات سپاه فتح استان و فرماندهان سپاه پاسداران نواحي 
پزشکي،  علوم  دانشگاه  مناطق،  پرورش  و  آموزش  فرمانداران،  شهرستانها، 
جمعیت هالل احمر، شهرداران و بسیج دانش آموزی آقایان و خانم ها د دیگر 
دستگاههاي ذیربط برگزار میشود  دبیر شوراي پدافند غیرعامل استان اظهار 
کرد: امروزه بیشترین تهدیدات علیه کشور ما توسط برخي کشور هاي بیگانه 
طراحي مي شود ولي با بصیرت و آمادگي که ملت رشید ایران و نیروهاي مسلح 
دارند به فضل الهي تالش آنها در این راستا بي فایده است. محمود مومن نسب 
افزود: در عین حال باید برای ایستادگی در برابر هر تهدیدی، تمام دستگاهها 
توجه  پدافند غیرعامل  به موضوع  امنیتي  و  انتظامي  نظامي،  یگانهاي  خصوصا 
و  اصول  بکارگیری  نشان کرد:  استاني خاطر  این مسئول  باشند.  داشته  جدی 
معیارهای پدافندغیرعامل عالوه بر تسهیل امور در بخش هاي طبیعي و انسان 
و  امنیتي  هاي  حوزه  زیربنایي،  روستایي،  و  شهري  مدیریت  بحران،  ساخت، 
نظامي، می تواند به تکمیل زنجیره آمادگي و دفاعی در ابعاد مختلف بر مراکز 
ثقل کمک موثر و قابل توجه نماید. وي در خصوص تعریف رزمایش تصریح کرد: 
رزمایش در اصل نوعي شبیه سازی یک شرایط جنگی یا طبیعي نظیر بمباران و 
حمله هوایي و وقوع حادثه است که هدف اصلي در رزمایش آزمودن و همچنین 
آموختن شگردهای مانند نحوه دفاع، مقابه، استقرار و پناه گیري است.  مدیرکل 
پدافند غیرعامل استانداري گفت: ما از عزیزان سپاه رزمایش هاي نتیجه محور 
انتظار داریم به گونه اي که بازخورد آن را مردم عمال مشاهده و یا لمس کنند. 
وي در همین ارتباط یادآوري نمود: رزمایش در صورت دادن نتیجه نزدیک به 
واقعیت مي تواند یک حرکت بزرگ و اثربخش در ارتقای آمادگی واقعی، توان 
رزمی، آشکارسازی نقاط ضعف و تهدید و کاهش آسیپ پذیري را فراهم نماید. 

برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 
ویژه بانوان کارکنان ادارات

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل کارگاه آموزشی یک روزه ویژه بانوان شاغل در 
ادارات شهرستان بویراحمد درسالن شماره یک استانداری کهگیلویه وبویراحمد 
کهگیلویه  استانداری  وامورخانواده  بانوان  رحمانپورمدیرکل  فریبا  شد.  برگزار 
وبویراحمددراین کارگاه  با بیان اینکه هفته پدافند غیرعامل از چهارم آبان ماه 
آغاز وتادهم این ماه ادامه دارد گفت:دومین روز این هفته به عنوان جامعه سالم 
محور پایداری ملی نامگذاری شده است و ما میدانیم اساس وپایه جامعه سالم 
به خانواده ها بر می گرددچراکه جامعه سالم نیازمند خانواده های سالم است 
ونقش اصلی درهرخانواده هم به عهده زنان است . وی افزود امیدواریم بتوانیم 
اثربخش  نتیجه  شاهد  که  کنیم  پیاده  هایمان  درخانواده  راطوری  رسالت  این 
بانوان  راآشنایی  کارگاه  این  برگزاری  از  رحمانپورهدف  باشیم.  درجامعه  آن 
تهدیدات  با  بانوان  بخشی   آگاهی  وافزود:  دانست  عامل  غیر  پدافند  بااهداف  
اهداف  ازدیگر  کند  راتهدیدمی  خانواده  اصلی  نقش  و  بانوان  که   ، نرم  جنگ 
این کارگاه یک روزه می باشد. مومن نسب مدیرکل پدافند غیرعامل استان در 
این کارگاه گفت:بانوان یکی از ارکان مهم جامعه هستند وچنانچه این جایگاه 
دچار نامالیمات شود یقینا کانون گرم خانواده مورد تهدید قرار می گیرد . وی 
بابیان اینکه نیمی ازافراد جامعه را بانوان تشکیل می دهند،گفت:کشور ایران به 
دلیل یک سری مناسبات اعتقادی وموفقیت های استراتژیکی  درافزایش توان 
علمی ودفاعی وپیشرفت های نیروی انسانی  در مرکز سقل تهاجمات دشمنان 
می  افزود:تدبیر حکم  وی   . است  گرفته  قرار  وخارجی  داخلی  مختلف  درابعاد 
کند که عالوه بر افزایش پایداری  در زیر ساختهاکه یکی از اهداف پدافند غیر 
عامل است ،ارتقاءپایداری در سرمایه ها ،حوزه ها ونیروی انسانی وآمادگی در 
حوزه های فکری ،فرهنگی واجتماعی ایجاد شودتا افراد بتوانندبا آگاهی ودانش 
بیشتر در مقابل تهدیدات وحورزه های مختلف با توانمندی کامل حضور داشته 
باشند. مومنی نسب گفت:امروزه همه ما شاهد هستیم که جنگ نرم به صورت 
می  فعالیت  ها  خانواده  فروپاشی  برای  وزیستی  ،بیوتروریسم  ،ویروسی  نامرئی 
کند بنابراین نمی توان دریک صفحه مانیتور یا تلوزیون جنگ نرم را به وضوح 
به واسطه وظیفه  تاثیرگذارترین حوزه  به عنوان  آشکار کرد،لذا کانون خانواده 
وماموریت بانوان در حوزه تربیتی وفرهنگی نقش به سزایی درمبارزه با تهدیدات 

احتمالی خواهند داشت

برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی 
در شرایط اضطراری و اطفای حریق

زلزله ,مانور مقابله با آتش ,اطفای حریق و امداد و نجات در انبار نفت یاسوج 
اعضای  و  شهرکرد  و  فارس  همجوار  مناطق   HSE واحد  روسای  حضور  با 
کارگروههای تامین سوخت و فرآورده های نفتی و آب و انرزی استان و ادارات 
برگزار  منطقه  عملیاتی  و  و همکاران ستادی  ,مدیریت  مرتبط  و سازمان های 
گردید. اسداله طاهری مدیر منطقه هدف از برگزاری این مانور را,سنجش میزان 
آمادگی کارکنان در برابر شرایط اضطرار و مقابله با حوادث احتمالی عنوان کرد 
و گفت: این مانور با به صدا در آمدن آزیر خطر و عملیات حمل مصدوم و انتقال 
بیمارستان و سپس عملیات اطفاء حریق در محل تخلیه و بارگیری انبار نفت 
صورت پذیرفت که نیروهای ایمنی و آتش نشانی و عملیات انبار نفت منطقه 
با استفاده از ادوات اقدام به اطفاء حریق یک دستگاه تانکر نفتکش نمودند و 
همچنین با خاموش نمودن آتش فرضی و بستن تجهیزات عملیاتی اطفاء حریق 
رزمایش به نقطه پایانی رسید. مهندس طاهری افزود: از اینکه با تمهیدات کلیه 
همکاران ستادی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه در 
گذاشته  سر  پشت  یاسوج  نفت  انبار  در  را  حادثه  بدون  سالی  گذشته  یکسال 
ایم خرسند و راضی هستیم و اگر حادثه ای در انبار نفت رخ نداده گویای این 

موضوع است که مسائل ایمنی و آتش نشانی بطور کامل رعایت شده است.

برگزاری مسابقات تکواندو 
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در دهدشت

دوره  یک  ماه،  آبان  دوم  جمعه  روز  بدنی  تربیت  و  ورزش  هفته  مناسبت  به   
مسابقات تکواندو به میزبانی دهدشت برگزار شد. در این مسابقات که در سطح 
استانی و در سالن فرهنگیان دهدشت برگزار می شد ، 90 تکواندو کار در رده 
پرداختند. گفتنی  رقابت  به  با هم  نوجوانان  و  نونهاالن  های سنی خردساالن، 
است در این دوره از مسابقات برای اولین بار در سطح استان، پس ازگذشت ده 
سال، از سیستم امتیاز دهی الکترونیکی استفاده شد. در پایان این مسابقات به 
نفرات برتر لوح تقدیر اهدا شد. شایان ذکر است که هیئت تکواندو شهرستان 
کهگیلویه، از همکاری ارزشمند فرمانده سپاه و فرماندار کهگیلویه در برگزاری 

این مسابقات تقدیر و تشکر کرد.

برگزاری مانور دورمیزی با موضوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

در  غیرعامل  پدافند  هفته  گرامیداشت  هدف  با  کرد:  اظهار  بهمنش  عبداهلل 
و  استان  دامپزشکی  اداره کل  توسط  برنامه هایی  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
شهرستان ها در هفته پدافند غیرعامل برگزار می شود. مدیرکل دامپزشکی استان 
موضوع  با  غیرعامل  پدافند  دورمیزی  مانور  برگزاری  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در روز سه شنبه پنجم 
آبان ماه جاری در این اداره  کل خبر داد و گفت: به منظور باال بردن ضریب امنیت 
غذایی با منشاء دامی و همچنین پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر در 
حوزه دام و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و بروز خسارت و نیز مقابله 
با تهدیدات دشمنان در حوزه اقتصادی این مانور با حضور دستگاه های اجرایی 
همکار در سطح استان برگزار خواهد شد. بهمنش گفت: با توجه به اتفاقاتی که 
در حوزه مبارزه با بیماری های دام طی سالیان قبل رخ داده است و بنا به تجربه 
نوپدید  و  نوظهور  بیماری های  برخی  بروز  همچنین  و  حوادث  از  شده  کسب 
محوریت  با  مانور  این  افزود:  وی  است.  الزامی  مانورهایی  چنین  این  برگزاری 
اداره کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد و با حضور مدیریت بحران استانداری، 
کشاورزی،  جهاد  انتظامی،  نیروی  بهداشت،  مرکز  غیرعامل،  پدافند  مدیریت 

محیط زیست و... پنجم آبان ماه در محل این اداره  کل برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش پدافند غیرعامل 
انرژی و آب در یاسوج 

عبدالحسین صالحی در جمع خبرنگاران به اشاره به برگزاری 
برنامه های مختلف در هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: یکی 
از برنامه های استانی که در این هفته انجام خواهد شد همایش 
و کارگاه آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل با محوریت انرژی 
و آب  انرژی  پدافند غیرعامل  دبیر کارگروه  بود.  و آب خواهد 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این همایش از ساعت هفت 
اجتماعات  سالن  جاریدر  ماه  آبان  ششم  چهارشنبه  روز  صبح 
این  در  کرد:  تصریح  می شود،  برگزار  یاسوج  جرجانی  حکیم 
و  آب  جمله  از  استان  خدمات رسان  شرکت  شش  همایش 
شرکت  گاز،  شرکت  منطقه ای،  آب  آبفار،  شهری،  فاضالب 
نفتی و شرکت  فرآورده های  برق، شرکت پخش  نیروی  توزیع 
نفت و گاز گچساران حضور خواهند داشت. رئیس اداره پدافند 
غیرعامل آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری 
این همایش را نهادینه کردن مبحث پدافند غیرعامل و آکاهی 
به  بیشتر دستگاه های حاضر در همایش نسبت  بخشی هرچه 
و  مدیران  نفراز   300 حدود  گفت:  و  دانست  غیرعامل  پدافند 
این همایش شرکت  کارشناسان دستگاه های خدمات رسان در 
خواهند کرد. وی تصریح کرد: در این همایش عالوه بر سخنرانی 
پدافند  آموزشی  کارگاه های  استانی،  مسئوالن  از  چند  تنی 
پافند غیرعامل  دبیر کارگروه  برگزار خواهد شد.  نیز  غیرعامل 
دستگاه های  از  تقدیر  با  بویراحمد  و  کهگیلویه   آب  و  انرژی 
متولی برگزاری این همایش اظهار کرد: هزینه های برگزاری این 
متقبل  همایش  این  در  شرکت کننده  دستگاه های  را  همایش 
شده اند که جا دارد از همه شرکت های عضو پدافند غیرعامل 
انرژی و آب استان به دلیل همکاری بی شائبه در این زمینه 
کارگروه  عضو  دستگاه های  اینکه  بیان  با  صالحی  کرد.  تقدیر 
پدافند غیرعامل انرژی و آب استان همکاری همه جانبه با هم 
این  برنامه های  پیشبرد  عامل  اصلی ترین  کرد:  تصریح  دارند، 

کارگروه همین همکاری و هم افزایی ها خواهد بود.

همایش پدافند غیر عامل ویژه 
فرماندهان بسیج در شهرستان چرام

با  برنامه  این  برگزاری  حاشیه  در  دهقان  علی  سرگرد 
اصول  یادگیری  و  آموزش  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره 
اقدامات پدافند  صحیح پدافند غیرعامل، اظهار داشت: 
سرمایه  حفظ  و  پذیری  آسیب  کاهش  موجب  غیرعامل 
های کالن موجود در یک کشور در شرایط وقوع جنگ یا 

بالهای غیرطبیعی می گردد.
این  اجرای  از  هدف  چرام  ناحیه  سپاه  عملیات  معاون   
در  بسیجیان  و  فرماندهان  دانش  سطح  ارتقاء  را  برنامه 
این  در  افزود:   و  عنوان  غیرعامل  پدافند  اصول  زمینه 
غیرعامل،  پدافند  ومبانی  اصول  با  فرماندهان  همایش 
مدیریت بحران، نقش بسیج در پدافند غیرعامل، نقش 
پدافند غیرعامل در تهدیدات نرم و تهدیدات سایبری و 

راهکارهای دفاعی آن آشنا می شوند.

پدافند سایبری به دنبال محدود 
نمودن فضای مجازی نیست 

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد در 
شبکه  امنیت  و  اطالعات  فناوری  کارشناسان  و  مدیران  جمع 
آموزشی  همایش  در  حاضر  استان  های  دستگاه  و  ادارات 
تخصصی امنیت شبکه و پدافند سایبری یکی از رویکرد های 
شبکه(  )امنیت  سایبری  پدافند  را  عامل  غیر  پدافند  گانه   8
مبانی  بخاطر  ما  کشور   : افزود  نسب  مومن  محمود  برشمرد. 
مرکز  در  دفاعی  علمی،  توان  و  استراتژیک  موقعیت  اعتقادی، 
به  اشاره  با  وی  است.  گرفته  قرار  جهانی  جامعه  توجه  ثقل 
تهدیدات  امروزه   : افزود  تهدیدات  ماهیت  اساسی در  تغییرات 
به صورت جنگ نرم، جنگ نامرئی، جنگ میکروبی است که در 
قالب صفحه مانیتور قابل آشکار شدن نیست. این مقام مسئول 
استانداری با بیان اینکه پدافند سایبری به دنبال فیلترینگ و 
محدود نمودن فضای مجازی در جامعه نیست، بلکه به دنبال 
افزایش  ها،  سرمایه  اجتماعی،  منابع  از  صیانت  ریزی  برنامه 
پدافند   : افزود  است  جامعه  در  ها  آمادگی  ارتقای  و  آگاهی 
سایبری دنبال این است که سطح آگاهی عمومی آنچنان باال 
رود که جامعه خود مرز ایجاد کند. دبیر شورای پدافند غیرعامل 
همایش  این  ثمره  که  نمود  امیدواری  اظهار  پایان  در  استان 

منجر به برنامه های ایجابی و عملیاتی گردد.

پدافند غیرعامل برای مقابله با حوادث 
در طرح های عمرانی لحاظ شود 

معماری،  استانی  همایش  اولین  در  رحیمی  عبدالرحیم   
و  برابر میکروبی  امن در  استحکامات و سازه های  شهرسازی، 
با رویکرد پدافند  از سازه  انفجارهای خارج  گازه های سمی و 
غیرعامل افزود: مقاوم سازی سازه ها و الزامات پدافند غیرعامل 
در پروژه های عمرانی این شهرستان از سوی متولیان امر رعایت 
شود. وی بیان کرد: پدافند غیرعامل مربوط به کار مهندسی، 
های  زیرساخت  احداث  در  سازه  مسائل  و  معماری  عمرانی، 
جامعه است. رحیمی ابراز کرد: یکی از وظایف کارگروه پدافند 
غیرعامل در سطح شهرستان شناسایی مشکالت و پیش بینی 
های الزم برای مقابله با حوادث و وقایع در کوتاه ترین زمان 
است. وی گفت: تمامی طرح های عمرانی در سطح شهرستان 
قبل از شروع فعالیت، الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کنند.

فرماندار گچساران گفت: تهدیدهای دشمنان در نوع و شکل، 
تغییرات بسیاری داشته که الزم است در ایجاد زیرساخت ها 
این موارد در نظر گرفته شود. رحیمی تصریح کرد: در مکان 
هایی که از سازه های مقاومی برخوردار است خسارات جانی و 
مالی ناشی از حوادث به حداقل می رسد که این امر باید بیشتر 
مورد توجه قرارگیرد. وی انجام برخی از اعمال پیشگیرانه را از 
مصادیق پدافند غیرعامل دانست و گفت: امکانات و زیرساخت 
برابر  در  بتوان  تا  تامین،  مسئوالن  سوی  از  نیاز  مورد  های 
این  در  دوگنبدان  شهردار  کرد.  ایستادگی  دشمنان  تهدیدات 
همایش گفت: طرح های عمرانی شهرداری دوگنبدان با رعایت 
زاده  زینل  اردالن  شوند.  می  احداث  غیرعامل  پدافند  الزامات 
افزود: هر ساخت و سازی در شهر دوگنبدان با استعالم و تایید 
نظام مهندسی ساختمان اجرایی می شود. زینل زاده هدف از 
برگزای این همایش را توجه به ایجاد سازه های امن با رویکرد 
پدافند غیرعامل  و معماری در  اعمال ضوابط شهرسازی  تاثیر 
امنیت  در  هایی  همایش  چنین  برگزاری  گفت:  و  کرد  اعالم 

شهروندان در هنگام بروز حوادث طبیعی نقش مهمی دارد.

راه اندازی پورتال اداره کل 
پدافند غیرعامل استانداری

به همت کارشناسان دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت 
در  استانداری  غیرعامل  پدافند  کل  اداره  پورتال  استانداری  

هفته دولت راه اندازی و رونمایی گردید.

کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
رو  در  رو  تلویزیونی  زنده  برنامه  در  بویراحمد  و 
شبکه دنا صدا و سیمای مرکز یاسوج با موضوع 
مومن  محمود  یافت.  حضور  عامل  غیر  پدافند 
نسب در ابتدای این برنامه با تشریح تاریخچه و 
چگونگی شکل گیری پدافند غیرعامل، فلسفه و 
چرایی این حوزه را برای بینندگان برنامه تبیین 
نمود. وی در ادامه با تشریح ساختار و تشکیالت 
کارگروه  عملکرد  از  گزارشی  غیرعامل،  پدافند 

های 12گانه، قرارگاههای سایبری و برنامه های 
هفته پدافند غیرعامل در سطح استان ارائه نمود. 
به  اشاره  با  پایان  در  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
غیرعاملی  پدافند  برنامه   120 از  بیش  برگزاری 
در مرکز استان، از مشارکت فعال تمامی مدیران 
دستگاه های استانی، فرمانداران، شهرداران، ائمه 
جمعه، مدیران شهرستانی و بخشی، رسانه های 
نوشتاری و مجازی بخصوص صدا و سیمای مرکز 

استان تقدیر و تشکر نمود.

رزمایش پدافند غیر عامل در دبیرستان نمونه عالمه 
طباطبائی و با حضور فرماندار ، مدیرآموزش و پروش 
شد.  برگزار  شهرستان  نهادهای  و  ادارات  رؤسای  و 
سید ظهیرالدین پورالحسینی در این رزمایش گفت: 
طباطبائی  عالمه  پسرانه  دبیرستان  در  رزمایش  این 
اجرا شد که هدف از برگزاری آن، ارتقای توانمندی 
با  اموزان  دانش  وآشنائی  امدادی  نیروهای  های 
بالهای طبیعی است. وی افزود: این مانور در بخشهای 
امداد و نجات،  ، مرحله اطالع رسانی،  انفجار فرضی 
مهار و خاموش کردن آتش و مرمت انتقال مجروحان 
و نحو پوشش مناطق آسیب دیده را برگزارشد. وی 

اقدامات  مجموعه  غیرعامل  پدافند   : داشت  اظهار 
بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  است  غیرمسلحانه 
کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل 
نظامی  تهدیدهای  برابر  در  بحران  مدیریت  امر  در 
دشمن می شود. فرماندار در این رزمایش عنوان کرد: 
تجهیزات  و  سالح  بکارگیری  مستلزم  عامل  پدافند 
پر  عامل  غیر  پدافند  به  نسبت  و  باشد  می  نظامی 
به  مقرون  عامل  غیر  پدافند  اما  باشد،  می  تر  هزینه 
رعایت  با  که  باشد  می  اصولی  دارای  و  است  صرفه 
آن در زمان تهدید و بحران می توان تلفات انسانی و 

خسارات را به حداقل برسانیم

پدافند  رزمایش  برگزاری  از  مومن نسب،  محمود 
فرآورده های  شرکت  کارکنان  ویژه  غیرعامل 
غذایی و قند یاسوج با همکاری پایگاه بسیج شهید 
پدافند  مدیرکل  داد.  خبر  شرکت  این  میثمی 
افزود:  بویراحمد  و  استانداری کهگیلویه  غیرعامل 
این رزمایش به مدت ۶ ساعت تئوری و عملیاتی 
با حضور بیش از 1۵0 نفر از پرسنل و بسیجیان 
شهرستان  ناحیه  سپاه  مشارکت  با  قند  کارخانه 
گاز،  شرکت  هالل احمر،  جمعیت  بویراحمد، 
سازمان  یاسوج،  شهرداری  شهری،  آبفای  شرکت 
نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  و  آتش نشانی 
برگزار می شود. وی گفت: در این رزمایش جایگاه 

و  تئوری  آموزش های  غیرعامل،  پدافند  عملی 
عملی پدافند غیرعامل در جامعه و نقش برگزاری 
افزایش  و  آمادگی  ارتقای  در  رزمایش ها  این 
اظهار  مسئول  این  می شود.  تبیین  بازدارندگی 
همایش  دو  تاکنون   94 سال  ابتدای  از  داشت: 
و  ستادی  رزمایش  تخصصی، 2۵  آموزشی  بزرگ 
عملیاتی و یک دوره آموزشی امنیت فضای مجازی 
و شبکه با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی 
در قالب 4۶00 نفر و 27100 نفر ساعت در سطح 
استان برگزار شده است. وی اضافه کرد: در پایان 
این رزمایش 10 نفر از کارکنان بسیجی کارخانه 

قند استان تجلیل می شوند.

پدافند  برنامه ریزی  جلسه  و  تعامل  نشست 
حضور  با  و  امروز  ظهر  دانش آموزی  غیرعامل 
جمعی از مسئوالن ادارت شهرستان و فرماندهان 
حوزه های مقاومت دانش آموزی در سالن جلسات 
سپاه ناحیه گچساران برگزار شد.  جهانگیر انصاری 
غیرعامل  پدافند  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در 
و  تلفات  از  جلوگیری  جهت  اقدام  مهم ترین 
آسیب ها در حمالت دشمن و همچنین در بالیای 
طبیعی است، اظهار کرد: با توجه به آیات قرآن و 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آمادگی 
ایجاد  جلسات  این  برگزاری  از  ما  هدف  دفاع،  و 
تعامل و هماهنگی میان سایر دستگاه های اجرایی 
با  وی  است.  غیرعامل  پدافند  عملیات  به  مامور 
دانش  غیرعامل  پدافند  رزمایش  بحث  به  اشاره 
آموزی، تصریح کرد: این رزمایش در راستای حفظ 
فرهنگ سازی  همچنین  و  جوان  نسل  آمادگی 

پدافند غیرعامل در شهرستان برگزار می شود. 
لزوم  بر  تاکید  با  گچساران  ناحیه  سپاه  فرمانده 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی جهت برگزاری 
پدافند  کرد:  عنوان  رزمایش،  این  بهتر  هرچه 
و  حوادث  برای  سرمایه گذاری  نوعی  به  غیرعامل 
برای  آینده  در  است  ممکن  که  احتمالی  اتفاقات 
با  ادامه  در  انصاری  است.  بیفتد،  اتفاق  ما  کشور 
در  روش ها  و  تاکتیک ها  مختلف  انواع  توضیح 
کرد:  بیان  پاورپوینت،  طریق  از  غیرعامل  پدافند 

پرورش  و  آموزش  ویژه  به  و  ادارات  مسئوالن 
ارائه  به  نسبت  سریع تر  هرچه  باید  شهرستان 
برگزاری  به  نسبت  خود  نظرات  و  پیشنهادات 
بر  تاکید  با  این مسئول  اقدام کنند.  رزمایش  این 
سایر  کنار  در  غیرعامل  پدافند  آموزش  ضرورت 
قرار  سرلوحه  با  کرد:  اذعان  علمی،  آموزش های 
دادن آموزش پدافند غیرعامل در سایر دستگاه های 
در  و  پرورش  و  آموزش  نهاد  در  ویژه  به  اجرایی 
بین نسل جوان در واقع به نوعی خود را در برابر 
تهدید سایر کشورها آماده کرده ایم. فرمانده سپاه 
این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  گچساران  ناحیه 
دانش آموزان  آشنایی  گفت:  مدارس،  در  رزمایش 
دانش  و  آگاهی  ارتقای سطح  غیرعامل،  پدافند  با 
از  احتمالی  حمله های  با  مقابله  راستای  در  آن ها 
وقوع  مواقع  و  دشمنان  هوایی  بمباران های  جمله 
رزمایش  این  اهداف  جمله  از  طبیعی  بحران های 
است. انصاری بر برگزاری مداوم چنین برنامه هایی 
در فواصل زمانی مشخص، تاکید کرد و افزود: در 
از  استفاده  فرهنگ  ترویج  با  باید  رزمایش ها  این 
پیشبرد  در  بهترین عمل  ارائه  و  امکانات  کم ترین 
اهداف نظام و انقالب پرداخت. وی در پایان یادآور 
شد: رزمایش پدافند غیرعامل دانش آموزی به مدت 
دو روز در اردیبهشت ماه امسال در یکی از مدارس 
گچساران توسط ناحیه مقاومت بسیج  شهرستان و 
با همکاری برخی ادارات شهرستان برگزار می شود.

حضور مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد
 در برنامه زنده تلویزیونی 

رزمایش پدافند غیرعامل در گچساران برگزار شد

رزمایش پدافند غیرعامل بسیج کارگری در کارخانه قند یاسوج رزمایش پدافند غیرعامل دانش اموزی – گچساران
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3 پدافندغیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد در یک نگاه



مدیرکل پدافند غیرعامل استان تاکید نمود: مدیران 
این دستگاهها هرچه سریعتر نسبت به رفع کاستی 
حوزه  در  غیرعامل  پدافند  واحدهای  مشکالت  و  ها 
کاری اهتمام ورزند و شرایط را برای عملیاتی نمودن 

برنامه های پدافندی فراهم نمایند. 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
با  گفت:  غیرعامل،  پدافند  شورای  جلسه  ششمین 
وجود یکسری کمبودها، ولی اکثر دستگاه های عضو 

برنامه ها و جلسات  اثر بخش و فعال در  به صورت 
پدافند غیرعامل شرکت دارند. 

یا  کل  اداره  سازمان،  در  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
شرکتی کمبود نیروی انسانی و از طرفی مشغله زیاد 
ایجاد  عث  با  دستگاه  آن  غیرعامل  پدافند  مسئول 
وقفه و مشکالتی در روند امور مورد انتظار شده است.  
نمود:  تاکید  استان  غیرعامل  پدافند  شورای  دبیر 
مدیران این دستگاهها هرچه سریعتر نسبت به رفع 

کاستی ها و مشکالت واحدهای پدافند غیرعامل در 
حوزه کاری اهتمام ورزند و شرایط را برای عملیاتی 

نمودن برنامه های پدافندی فراهم نمایند. 
کارگروه  انرژی،  و  آب  کارگروه  نسب  مومن  محمود 
امور زیربنایی و کارگروه امور شهری، کارگروه فناوری 
اطالعات و کارگروه جهاکشاورزی را فعال ترین و با 
 12 های  کارگروه  میان  از  ها  کارگروه  ترین  برنامه 

گانه پدافند غیرعامل در سطح استان برشمرد.

رهبری  وقتی  گفت:  غیرعامل،  پدافند  مدیرکل   
»همه  فرمایند  می  تاکید  صراحت  به  انقالب 
یک  عنوان  به  را  آمادگی  حفظ  باید  دستگاهها 
افزایش  روز  به  روز  را  آن  و  بشناسند  دستورالعمل 
دهند« آیا این بیان رسا تکلیف همه ما را مشخص 

نکرده است؟ 
وی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار نمود: همه 
قضایی،  اجرایی،  از  اعم  حاکمیت  بدنه  دستگاههای 
نظامی و انتظامی موظفند در طول سال و خصوصاً 
تا  بیایند  کار  پای  مسئوالنه  غیرعامل  پدافند  هفته 
برنامه های در خور دغدغه ها، تاکیدات و کارخواسته 

های مسئوالن نظام محقق گردد. 

اظهار  آئین  این  در  کهگیلویه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
داشت: اجرای این مانورها تلنگری است برای اینکه در همه زمینه ها بتوانیم 
مشکالت را مدیریت کنیم.  لطف اهلل فروزان با بیان اینکه پدافند غیرعامل 
یک نوع پیشگیری است، بیان کرد: این مانورها سبب می شود جامعه در 
برابر اتفاقات ناخواسته از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادثی مانند 
جنگ و حمالت سایبری آماده و پیش بینی های الزم را انجام دهد. وی 
با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل نوعی آمادگی برای جنگ نرم نیز تعبیر 
می شود، تصریح کرد:  انجام مستمر مانورهای پدافند غیرعامل سبب کاهش 

تلفات نیروی انسانی در موقع حوادث می شود. 
مهمترین اهداف پدافند غیرعامل به حداقل رساندن آسیب ها است

اظهار  مراسم  نیز در  پدافند غیرعامل شهرستان کهگیلویه  مسئول کمیته 
به  آسیب ها  رساندن  حداقل  به  غیرعامل  پدافند  اهداف  مهمترین  داشت: 
داشت:  اظهار  است. سرتیپ خادمی  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  تاسیسات، 
راستای  در  که  غیرنظامی  پتانسیل  هر  از  استفاده  یعنی  غیرعامل  پدافند 
اقتصادی و نظامی  امنیتی در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی،  ارتقاء 
با  کهگیلویه  شهرستان  غیرعامل  پدافند  کمیته  مسئول  است.  کشور  یک 
اشاره به اینکه پدافند غیرعامل یعنی دفاع در برابر تهدیدات که یک دفاع 
غیرنظامی است،عنوان کرد: پدافند غیرعامل در گذشته نیز وجود داشته و 
امروزه با توجه به پیشرفت در همه زمینه ها این امر نیز مهمتر و حیاتی تر 
اینکه  بیان  با  کهگیلویه  شهرستان  بحران  مدیریت  مسئول  است.  شده 
تهدیدات آینده بسیار متفاوت تر از تهدیدات گذشته و حال است، بیان کرد: 
باید با آمادگی کامل در بعد نظامی و غیر نظامی و تقویت پدافند غیرعامل 
در سطح ملی و همچنین نهادهای دفاعی کشور از نیروی انسانی تا منابع و 

تاسیسات کشور را در مقابل خطرات تقویت کرد.

پدافند  بدانند،  ها  رسانه  اصحاب  و  کارشناسان  نسب:مسئولین،  مومن 
بر مبناي  راهبردي آن  غیرعامل یک تشکیالت حاکمیتي است که اصول 
سیاست گذاري، نظارت، آینده نگري، آینده پژوهي و تسهیل مدیریت ها در 
بخش هاي مختلف بنا شده و مانند حوزه ها نظیر راه و شهرسازي، جهاد 
کشاورزي، بنیاد مسکن ، شهرداري ها و ...... شان و رویکر اجرایي و مدیریت 

درصحنه و عملیات را ندارد.
بویراحمد در دومین نشست  و  استان کهگیلویه  پدافندغیرعامل   مدیرکل 
مشترک قرار گاه زیستي و کارگاه آموزشي و مجازي یک روزه که با رویکرد 
پدافندغیرعامل در سالن اجتماعات محیط زیست برگزار شد، گفت:آموزش 
آگاهي،  ارتقاي  و  بهسازي  بروزرساني،  افزایي،  مهارت  جنس  واسطه  به 
یکي از مؤلفه هاي مهم و اثرگذار در میزان آمادگي، پیش گیري و قدرت 
تصمیم گیري درست است.  وي افزود:تحقق و توسعه پایدار، زماني ممکن 
کاربردي  بصورت  را  مفاهیم  سازي  فرهنگ  و  آموزش  با  بتوانیم  که  است 
نسب  مومن  محمود  کنیم.  وارد  مردم  زندگي  و  جامعه  هاي  واقعیت  در 
اظهارداشت: توجه پدافند غیر عامل در حوزه هاي محیط زیست به اندازه 
اي است که عالوه بر تنظیم تفاهم نامه في مابین سازمان پدافند غیرعامل 
و سازمان محیط زیست کشور، تعداد 3 قرارگاه زیستي، شیمیایي و پرتویي 
در راستاي اهداف و مأموریت هاي زیست محیطي و ذخایر طبیعي کشور 
شکل گرفته است. دبیر شوراي پدافند غیرعامل استان در ادامه خطاب به 
به  توجه  کرد:با  نشان  خاطر  زیست  محیط  کاران  اندر  دست  و  مسئولین 
نقش و مأموریت هاي تأثیر گذار محیط زیست در حفظ، احیا و بهسازي 
ذخایر طبیعي، ضوابط و مقررات آمایش سرزمیني و مدیریت بحران هاي 
از پیش  این حوزه بیش  زیستي، ضروري است مقوله پدافند غیرعامل در 

مورد توجه قرار گیرد.

اسناد  از  حفاظت  غیر عامل ،  پدافند  بحث  در  داشت:  اظهار  محوری  سعید 
و   است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  ثبتی  پرونده های  و  رسمی  مدارک  و 
حفاظت از اسناد وامالک حفاظت از حیثیت و آبروی مردم است. مدیر کل 
ثبت اسناد و امالک کهگیلویه وبویراحمد گفت: از بین رفتن هر یک از اسناد 
و مدارک رسمی موجب هرج و مرج و سوء استفاده افراد سودجو شده و در 
اشاره به حساسیت  با  نابسامانی های حقوقی  را در پی دارد. محوری  نتیجه 
ثبت اسناد و امالک در پدافند غیر عامل تصریح کرد: با توجه به جایگاه خاص 
اداره کل ثبت اسناد و امالک برای ثبت امالک ، قراردادها و معامالت رسمی 
حساسیت  و  اهمیت  از  رسمی  اسناد  دفاتر  در  امالک  وضعیت  چگونگی  و 
وبویراحمد  کهگیلویه  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیر کل  است .  برخوردار  باالیی 
با اشاره به مشکالت پیش روی ثبت اسناد و ناکافی بودن اعتبارات، عنوان 
کرد: این سازمان باید از حیث بودجه و برنامه ریزی در بحث پدافند غیر عامل 
مورد توجه و حمایت ویژه مسئوالن قرار   گیرد . وی بیان کرد: این سازمان 
متناسب با حجم فراینده مطالبات که با روند رو به رشد جمعیت و توسعه 
شهرها به وجود آمده، توسعه پیدا نکرده و امروز علی رغم افزایش مراجعات 
و ارائه خدمات مهم حاکمیتی همچنان با امکانات و ساختار و نیروی انسانی 
گذشته فعالیت می کند. محوری ابراز کرد: با  نگاه ویژه دولت و تقویت ادارات 
ثبت اسناد و امالک در کهگیلویه وبویراحمد  بدون شک بسیاری از مشکالت 
اجتماعی، اقتصادی و حقوقی حل می شود و خدماتی مطلوب و در خور شأن 
به این مردم ارائه می شود. مدیر کل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه وبویراحمد 
خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل به عنوان یکی از اساسی ترین استراتژی های 
دفاعی کشور در حال حاضر شناخته می شود که به دلیل ویژگیی های خاص 
خود، به ویژه کاهش تلفات مادی ، معنوی ، انسانی و اقدامات پیشگیرانه ، هر 

روز اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا می کند.

مانور پدافند غیرعامل در حراست غیر صنعتی نفت
شرکت  در  پدافندغیرعامل  و  بحران  مدیریت  مانور 
حراست  در  گچساران  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
رییس  شد.  برگزار  شرکت  این  صنعتی  غیر 
بحران  مدیریت  مانور   : گفت  شرکت  این  حراست 
و  نفت  برداری  بهره  شرکت  در  پدافندغیرعامل  و 
برگزار شده  گاز گچساران در حراست غیر صنعتی 
براساس  مانور  این   : افزود  اکبر صالحی  علی  است. 
دستور حراست شرکت ملی نفت ایران و با هماهنگی 
حراست مناطق نفتخیز جنوب به منظور آمادگی هر 
و  آموزش  جهت  و  حراست  کارکنان  بیشتر  چه 

و  مختلف  مواقع  در  حراستی  نیروهای  هوشیاری 
چگونگی عکس العمل آنها برگزار شد. صالحی اظهار 
داشت: ارزیابی توانمندی و آمادگی کارکنان بخش 
های مختلف حراست وشناسایی نقاط قوت و ضعف 
در مواقع اضطراری و مقابله با بحران از اهداف این 
روسای  مانور  این  در  است.  شده  برشمرده  مانور 
عملیات حراست ، نواحی ۶ گانه حراست و حفاظت 
این مانور صبح چهارشنبه  پرسنلی حضور داشتند. 
بهره  روابط عمومی شرکت  با مشارکت  آبان  ششم 
برداری نفت و گاز گچساران و بسیج نفت در محل 

نیروگاه برق ناحیه غیر صنعتی به اجرا درآمد.

از ابتدای سال جاری تاکنون هشت عملیات و رزمایش در سطح مدارس 
استان با هدف آشنایی دانش آموزان با پدافند غیرعامل برگزار شد.

پدافند غیرعامل موضوع مهم و حیاتی است که الزم است دانش آموزان 
با این امر مهم آشنا شوند، در طول سال رزمایش پدافند غیرعامل با 
همکاری اداره کل پدافند غیرعامل و آموزش و پرورش استان برگزار 
خواهد شد. آشنایی با استراتژیک حمالت هوایی، شیمیایی، سایبری، 
آشنایی با حوادث طبیعی غیر مترقبه و تهدیدات پیش رو برای کاهش 
میزان آسیب پذیری از دیگر اهداف برگزاری رزمایش در مدارس استان 
مدرسه  دختر  دانش آموز   300 از  بیش  حضور  با  رزمایش  این  است. 
با همکاری هالل احمر، سپاه فتح، اداره کل آب، برق، گاز و  زینبیه و 
بهداری امام جعفر صادق)ع( برگزار شد. برگزاری رزمایش های مختلف 
مهم  موضوع  با  دانش آموزان  بیشتر  آشنایی  باعث  استان  مدارس  در 
پدافند غیرعامل شد که نیاز است مسئوالن توجه بیشتری به برگزاری 

این امر مهم در مدارس داشته باشند.

عملیات  شامل  مرحله  چهار  در  مانور  این 
سازی  آگاه  کارخانه،  به  نفوذ  و  خرابکاری 
واحدها، خروج اضطراری کارکنان و خروج 
نان  و  آرد  حمل  های  کامیون  اضطراری 

برگزار شد.
این مانور با مشارکت واحد پدافند غیرعامل 
سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
و بویراحمد، آتش نشانی یاسوج،اورژانس و 

هالل احمر برگزار شد.
کارکنان  مدیران،  بر  عالوه  مانور  این  در 
سیاسی  معاون  کارخانه،  این  کارگران  و 

وبویراحمد،  کهگیلویه  استاندار  امنیتی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
حضور  استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل  و 

داشتند.
آرد  تولید  کارخانه  بزرگترین  کارخانه،  این 
استان و نان های صنعتی است که پروژ ه 
راستای  و در  برای شرایط اضطراری  هایی 

پدافند غیرعامل اجرا کرده است.
پروانه های  براساس  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بهره بردای صادر شده هم اکنون 700 واحد 

صنعتی و 12 شهرک صنعتی دارد.

مهدی محمدی رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان باشت در 
پایگاه خبری گفت:  این  با خبرنگار  این مانور در گفتگو  حاشیه 
هدف از برگزاری مانور تخلیه اضطراری در مواقع بحران، کسب 
مهارت های شیوه صحیح پناه گیری، شناسایی نقاط امن و خروج 
امدادگران  فرضی  مانور  این  در  افزود:  وی  باشد.  می  اضطراری 
دانش  اضطراری  تخلیه  کنار  در  باشت  هالل احمر  جمعیت 
امن  نقاط  به  را  فرضی  مجروحان  روزی،  شبانه  مدرسه  آموزان 
برده و سپس نسبت به انتقال آنها توسط آمبوالنس های جمعیت 
هالل  رئیس جمعیت  کردند.  اقدام  درمانی  مراکز  به  هالل احمر 
احمر باشت با ذکر این مسئله که بالیای طبیعی خبر نمی کند و 
باید همه پیش از وقوع آن آماده باشیم تصریح کرد: برای آمادگی 
در برابر بالیای طبیعی باید تمرین کرد و با تمرین و برنامه ریزی 
در راستای آماده کردن خود و جامعه خود می توان گام برداشت.

 

جمع  در  مانور  این  حاشیه  در  امروز  صبح  مومن نسب  محمود 
ایام  تسلیت  و  غیرعامل  پدافند  هفته  گرامیداشت  با  خبرنگاران 
سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل حسین)ع( اظهار 
کرد: این مانور آزمایشی جهت محک زدن دو دستگاه اجرایی در 
حوزه سایبری پیرامون قطع ارتباط تلفن و برق در مرکز فرماندهی 

مدیریت استان، استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این 
مانور شرکت مخابرات و شرکت برق استان بدون اطالع از مانور و 
پس از قطع تلفن و برق خود را در کمترین زمان ممکن به محل 
اورژانسی وضعیت  این مانور  اینکه در  بیان  با  حادثه رساندند. وی 
آمادگی ادارات در شرایط سخت تهدید مورد سنجش قرار گرفت، 
گفت: ژنراتور سیار شرکت برق GSM قابلیت 2 هزار شماره برای 

2 هزار مشترک را در شرایط سخت تهدید دارد.
در  اگر  که  است  گونه ای  به  ژنراتور  این  کرد:  تصریح  مسئول  این 
شرایط تهدید تمام زیرساخت ها ما با مشکل مواجه شدند، می تواند 

با 2 هزار شماره به 2 هزار نفر خدمت رسانی کند.

مدیرکل  ملی،  پایداری  گزارش  به 
کهگیلویه  استانداری  غیرعامل  پدافند 
و بویراحمد در اولین روز هفته پدافند 
در  غیرعامل  پدافند  تاریخچه  بیان  با 
 82 سال  از  ما  کشور  در  افزود:  دنیا، 
دستور  به  غیرعامل  پدافند  سازمان 
با  و  گرفت  شکل  رهبری  معظم  مقام 
رویکرد کشوری و لشکری فعالیت خود 

را آغاز نموده است.
چرایی  تبیین  ضمن  ادامه  در  وی 
انکار  غیرعامل،  پدافند  گیری  شکل 
در  اساسی  تغییر  جنگ،  بودن  ناپذیر 
کاهش  ضرورت  و  تهدیدات  منشاء 
آسیب پذیری زیرساخت ها، تاسیسات، 
مهمترین  را  کالن  منابع  و  تجهیزات 
عامل  غیر  پدافند  گیری  شکل  فلسفه 

برشمردند. 
پدافند  ادامه  در  نسب  مومن  محمود 

غیرعامل را مجموعه تدابیر غیرمسلحانه 
آسیب  باعث مصون سازی، کاهش  که 
و  تهدیدات  اثر  کردن  اثر  بی  پذیری، 
تسهیل مدیریت دانست که هدف اصلی 
آن را حفاظت و صیانت از جان انسان 

ها و سرمایه های ملی است.
ضمن  غیرعامل  پدافند  شورای  دبیر 
معظم  مقام  بیانات  برخی  به  اشاره 
به  غیرعامل،  پدافند  باب  در  رهبری 
تبیین تفاوت مدیریت بحران و پدافند 

غیرعامل پرداخت.
مومن نسب در خاتمه ضمن برشمردن 
جایگاه  غیرعامل،  پدافند  کالن  اهداف 
انتظامی  و  نظامی  های  نیرو  نقش  و 
حیاتی  را  غیرعامل  پدافند  موضوع  در 
ریزترین  باید  پلیس  افزود  و  دانست 
در  را  غیرعامل  پدافند  های  ماموریت 

برنامه های خود لحاظ نماید.

مناسبت  به  که  غیرعامل  پدافند  ویژه  مراسم  در  محمدی  فتاح 
معاون  حضور  با  که  غیرعامل  پدافند  آموزش  و  فرهنگ  روز 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  تربیت بدنی 
فرماندار گچساران، رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسئوالن در 
مدرسه سمپاد ) تیزهوشان ( این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: 
اجرای چنین همایش ها و برنامه ها ایجاد آموزش فرصت امداد و 
نجات در بین دانش آموزان است. وی با بیان اینکه دانش آموزان و 
افزود:  کودکان سرمایه های هر ملت و آینده سازان نظام هستند، 
آموزش پدافند غیرعامل در راستای مقابله با اهداف دشمن و آنچه 
امروز در قالب جنگ نرم فرزندان ما را مورد هدف قرار داده، باید 
استاندار  امنیتی  معاون سیاسی  اجرایی شود.  آموزشی  مراکز  در 
کهگیلویه و بویراحمد مهم ترین راه و روش تخریب هر جامعه ای 
را ازبین بردن و گرفتن دانش آموزان آن به طرق مختلف خواند و 
گفت: دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و باید جهت حفظ 
و جلوگیری از تخریب آن ها چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ 
روحی و فکری تالش کرد. محمدی با اشاره به نقش مهم آموزش 
غیرعامل،  پدافند  زمینه  در  اطالع رسانی  راستای  در  پرورش  و 
و  دانشجویان  دانش آموزان،  آشنایی  و  آموزش  با  کرد:  تصریح 
خانواده ها در زمینه پدافند غیرعامل می توان از وقوع بسیاری از 
حوادث و آسیب ها جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه همه نهادها، 

نیروها، صنایع و مردم عادی می توانند در اجرای پدافند غیرعامل 
افزایش میزان آگاهی  با  باشند، عنوان کرد:  نقش مؤثری داشته 
مردم از طریق اجرای همایش های مختلف می توان میزان خطرات 
احتمالی را در جامعه کاهش داد. معاون سیاسی امنیتی استاندار 
زمینه  در  فرهنگ سازی  لزوم  بر  تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مختلف  زمینه های  در  اطالع رسانی  کرد:  اذعان  پدافندغیرعامل، 
برای  آن  با  مبارزه  راهکارهای  و  غیرنظامی  و  احتمالی  خطرات 
بیمه شدن  راستای  در  الزم  و  موثر  عامل  جوانان  نسل  و  مردم 
دشمنان  غیرنظامی  و  نظامی  مقابله  و  هجوم  برابر  در  کشور 
از پدافند غیرعامل برای دانش  ارائه مصادیقی  با  است. محمدی 
مسئوالن  کرد:  خاطرنشان  مسئله،  و  داستان  قالب  در  آموزان 
با  بیشتری  ارتباط  که  نهادهایی  ویژه  به  اجرایی  دستگاه های  و 
به مردم و فرهنگ سازی  ارائه آموزش های الزم  باید  مردم دارند 
دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  غیرعامل  پدافند  در خصوص 
است،  غیرنظامی  دفاع  نوعی  غیرعامل  پدافند  اینکه  بیان  با  وی 
زمان  در  آسیب پذیری  کاهش  معنای  به  غیرعامل  پدافند  گفت: 
بحران و بدون استفاده از اقدامات نظامی با استفاده از فعالیت های 
غیرنظامی از جمله اقدامات فنی و مدیریتی است.  در این مراسم 
اجرای  به  این شهرستان  نجات  و  امداد  حوزه  برتر  دانش آموزان 

نمادین پدافند غیرعامل پرداختند.

فضای  امنیت  آموزشي  کارگا  در  فتا  پلیس  سرپرست 
مجازی ویژه کارکنان استانداری با تشریح وظایف پلیس 
فتا، توسعه ی روزافزون زیرساخت های فّناوری اّطالعات و 
ارتباطات، افزایش کاربران اینترنت را از جمله ی ضرورت 
ها و دالیل ایجاد پلیس فتا برشمرد. میزایي در خصوص 
الزامات و مسائل امنیتی کاربران در محیط هاي مجازي، 
و  مجازی  فضاي  در  اینترنتی  جرایم  و  گذاران  کامنت 
با پلیس  ارتباط  همچنین شبکه هاي اجتماعي و نحوه 
مدیرکل  کردند.  صحبت  کنندگان  شرکت  براي  فتا 
حراست استانداري در این کارگاه آموزشي در خصوص 
ضرورت و اهداف نشست و و همچنین آثار و پیامدهاي 
استفاده از نرم افزارهاي پیام رسان خارجي نظیر وایبر، 
اداري  ارتباطات  و  مکاتبات  در  تانگو  و  الین  واتساپ، 
کاربراني که کامنت  پیرامومن  پور  صحبت کردند. علي 
توهین آمیز میگذارند توصیه کرد این کار را نکنند و اگر 
تمایل دارند کامنت بزنند، بجایي گذاشتن کامنت هاي 
بحث  موضوعي  و  علمي  تحلیل  به  غیراخالقي  و  منفي 
خادمان  تقویت  و  استان  توسعه  راستاي  در  نظر  مورد 

همه  گفت  استانداري  حراست  مدیرکل  بپردازند.  خود 
تحرکات در فضاي مجازي قابل کنترل و پیگیري است 
و در این رابطه به برخي کاربران تذکرات الزم داده شد. 
آنالین،  فتا: جعل هویت، کالهبرداری  کارشناس پلیس 
گسترش مفاسد اخالقی، وابستگی و اعتیاد به ابزار های 
کاربران  تهدید  عوامل  ترین  مهم  عنوان  به  را  سایبری 
اینترنتی برشمرد. وي با ذکر نمونه از پرونده های تخلف 
رایج  از  یکی  را  گزاری  طعمه  اینترنتی،  کالهبرداری  و 
ترین روش های کالهبرداری دانست و خاطر نشان کرد 
 https هنگام خرید و پرداخت اینترنتی حتما از پروتکل
 ENAMAD و آرم فروشگاه یا نماد اعتماد الکترونیکي
مورد توجه قرار گیرد. عمران زاده نصب دوربین و ثبت 
کننده کلید بر روی دستگاه های عابر بانک ها را نوعی 
صورت  در  افزود  و  دانست  سایبری  جرایم  از  دیگر  از 
مشاهده موارد مشکوک بالفاصله رئیس شعبه مربوط را 
اطالع دهید. این کارشناس پلیس: گذاشتن کامنت هاي 
حاوی مطالب توهین آمیز را نوعی جرم سایبری دانست 
و خطاب به کاربران تاکید کرد به دلیل امکان ردیابي و 

از  وارده  شکایت  پیگیري  به  فتا  پلیس  الزام  ازطرفي 
گذاشتن چنین کامنت هایی خودداری کنند. کارشناس 
It اداره کل حراست استانداري با تشریح مباني و اصول 
کلي مترتب بر دوره گفت: اطالع از قوانین فضاي مجازي 
حق تمامی افراد جامعه و شهروندان است. گلستاني در 
خواست نمود براي استفاده درست از این حوزه کاربران 
و  مجازي  رشته  و  اطالعات  فناوري  مقررات  و  قوانین 
امنیت شبکه را بخوبي مطالعه کنند. وي در ادامه افزود: 
که  کشورهایی  در  خصوصاً  رایانه ای،  جرایم  گسترش 
می شوند،  محسوب  رایانه  کنندگان  استفاده  بیشترین 
باعث شده تا این کشورها به فکر ایجاد سازوکار قانونی 
و حقوقی رسیدگی با این گونه جرایم بیافتند که جدیدا 
قوانین قابل توجه و مفیدي تدوین شده است. گلستاني 
اظهار نمود: براي اینکه بتوان سرویس های الزم خدمت 
در فضاي مجازي را بر بستر شبکه در حد انتظار طراحی 
و پیاده سازی کرد، مستلزم همکاری همه احاد جامعه 
خصوصا جامعه علمي و کارشناسي است  وي در بخش 
و  تدابیر  اجرای  با  گفت:  خود،  هاي  صحبت  از  دیگر 

امن  ارتباطی  زیرساخت  خوشبختانه  الزم  تمهیدات 
در فضای مجازی ایجاد شده است. گلستاني در خاتمه 
خاطر نشان کرد: الیته فراهم نمودن امکانات به آن معنا 
نیست که از زیرساخت فراهم شده استفاده غیر صحیح 
و غیر قانوني نمود. مدیرکل پدافند غیرعامل استانداري 
از  هدف  گفت:  خبرنگاران،  به  نشست  این  حاشیه  در 
برگزاري این کارگاهها و دوره هاي آموزشي براي فاصله 
گرفتن با دنیایي مدرن و الکترونیکي نیست، بلکه هدف 
ارتقاي آگاهي، یادآوري جهت استفاده بهینه و کیفي از 
فضاي مجازي و آشنایي با الزامات، قوانین و رعایت نکات 
این کارگاه تحت عنوان  امنیتي است.  وي اظهار کرد: 
» امنیت در فضای مجازی ویژه کارکنان استانداری« به 
همت اداره کل حراست استانداری و همکاری پلیس فتا 
استانداري در سالن حلسات  و پژوهش  و دفتر آموزش 
مدیران  و  کارشناسان  از  نفر   2۵0 از  بیش  حضور  با 
در  گفت:  نسب،  مومن  شد.  برگزار  استانداري  ستادي 
پایان این کارگاه اساتید ضمن پاسخ گویي به سئوالت 
افراد، استندها و بنرهاي آگاه سازي در دید کارکنان قرار 
گرفت و کروماکي و انیمیشن هاي پلیس براي شرکت 

کنندگان به نمایش گذاشته شد.

ششمین جلسه شورای پدافند غیرعامل؛

مدیران نسبت به رفع مشکالت واحدهای پدافند اهتمام ورزند

مانور پدافند غیر عامل در مدارس 
شهرستان کهگیلویه برگزار شد

کارگاه آموزشی یک روزه پدافند غیرعامل

 در اداره کل حفاظت محیط زیست

ستاد پدافند غیرعامل در ثبت اسناد 

کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می شود 

مانور پدافند غیرعامل در حراست غیر صنعتی نفت

مانور پدافند غیرعامل
 در مدارس یاسوج

مانور پدافند غیرعامل در کارخانه آرد یاسوج

مانور تخلیه اضطراری در دبیرستان حضرت 
رقیه باشت

مانور قطع برق استانداری

مراسم صبحگاه نیروهای نظامی 
استان به مناسبت بزرگداشت 

هفته پدافند غیرعامل 

مراسم ویژه پدافند غیرعامل که به مناسبت روز 
فرهنگ و آموزش پدافند غیرعامل  در گچساران

کارگاه آموزشی امنیت فضای مجازی با همکاری پلیس فتا

رونمایی از سرود استانی پدافند غیرعامل
نهمین  در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  عامل  غیر  پدافند  مدیرکل 
جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور اعضای شورای پدافند غیرعامل، 
و  نظامی  فرماندهان  امنیتی،  و  معاون سیاسی  دادگستری،  رئیس کل  استاندار، 
پدافند غیرعامل  استانی  از سرود  برگزار گردید،  و مدیران کل  و روسا  انتظامی 
کهگیلویه  استانداری  عامل  غیر  پدافند  مدیرکل  شد.  رونمایی  کشوری  نگاه  با 
و بویراحمد گفت: در نهمین جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور 
اعضای شورای پدافند غیرعامل، استاندار، رئیس کل دادگستری، معاون سیاسی و 
امنیتی، فرماندهان نظامی و انتظامی و روسا و مدیران کل برگزار گردید، از سرود 
استانی پدافند غیرعامل با نگاه کشوری رونمایی شد. وی، افزود: تمامی مراحل 
و  توانمندی، ظرفیت  میزان  قالب  در  و صداگذاری سرود  تدوین  تهیه، ساخت، 
امکانات محدود استان با رویکر ملی تدوین شده است محمود مومن نسب اظهار 
و  کشور  وزارت  برای   Cdقالب در  عامل  غیر  پدافند  سرود  از  نسخه  یک  نمود: 
سازمان پدافند غیرعامل کشور به منظور بررسی و اظهار نظر کارشناسی بیشتر 
ارسال گردید است. استان کهگیلویه و بویراحمد اولین استانی است که از سرود 
های  از طریق شبکه  و  کرده  رونمایی  ملی  د  رویکر  با  غیرعامل  پدافند  استانی 

تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما برای مردم شریف استان پخش شده است. 

رونمایی از نرم افزار اندرویدی نفوذ
طراح و برنامه نویس این نرم افزار اندروید گفت: نرم افزاراندرویدی »نفوذ«  برای 
مقابله  جهت  مردم  عموم  به  بخشی  آگاهی  راستای  در  کشور  در  بار  نخستین 
است..   شده  نویسی  وبرنامه  طراحی   برجام  پسا  در  دشمن  نفوذ  های  پروژه  با 
مصطفی گلستانی فر با بیان اینکه طراحی و برنامه نویسی این نرم افزار به مدت 
یک هفته انجام شده است، افزود: این نرم افزار در 9 بخش شامل بررسی نفوذ 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نرم، نفوذ از منظر امام خامنه ای، کلیپ صوتی نفوذ، 
کاریکاتور های نفوذ، گام های راهبردی آمریکا برای نفوذ به ایران، کلیپ های 
صوتی نفوذ در حوزه های مختلف و در بحث دشمن شناسی است. فعال رسانه 
ارسال مطالب در  قابلیت های  افزار  نرم  این  وبویراحمد گفت: در  ای کهگیلویه 
شبکه های اجتماعی، بزرگ وکوچک کردن اندازه مطالب وقابلیت نصب بر روی 
دجال  اندرویدی  افزارهای  نرم  دارد.  وجود  اندرویدی  های  وتبلت  گوشی  انواع 
کهگیلویه  دانشجویی  شهدای  دی،    9 حماسه  بصیر،  رسانه  نور،  راهیان  واره، 
شاخص  شهدای   ، )ره(  حسینی  ملک  اهلل  آیت  شخصیتی  ابعاد  بویراحمد،   و 
دانشجویی استان )شهید طیب و شهید دهراب پور(،  شهید شاخص رسانه استان 
)شهید عبدیان(، پد خندق، خبر خوان آنالین کهگیلویه و بویراحمد تاکنون از 

سوی این فعال رسانه ای کهگیلویه و بویراحمدی طراحی و منتشر شده است.
  نرم افزار های دجال واره، راهیان نور، رسانه بصیر، حماسه 9 دی و نفوذ از جمله 
نرم افزارهای اندرویدی است که برای نخستین بار در کشور از سوی گلستانی فر 

طراحی، برنامه نویسی و منتشر شده است.

ستاد پدافند غیرعامل در 50 مدرسه گچساران 
تشکیل شد 

باب  افزود: 200  غیرعامل گچساران  پدافند  در جلسه  الحسینی  پور  ظهرالدین 
پدافند  ستاد  تاکنون  آن  باب  در۵0  که  دارد  وجود  شهرستان  این  در  مدرسه 
و  آموزش  سوی  از  برنامه   13 کرد:  بیان  وی  است.  شده  تشکیل  غیرعامل 
پرورش در هفته پدافند غیرعامل در مدارس این شهرستان برگزار خواهد شد. 
پدافند  موضوع  با  رهبری  معظم  مقام  منویات  درج  داشت:  اظهار  پورالحسینی 
غیرعامل، تشکیل ستاد پدافند غیرعامل در مدارس، نصب بنر با موضوع پدافند 
غیرعامل، برگزاری کالس های ضمن خدمت با موضع پدافند غیرعامل و برگزاری 
مانور از مهمترین این برنامه هاست. فرمانده سپاه ناحیه گچساران در این نشست 
دنیاست.  ممتاز  کشورهای  جزو  نظامی  و  عامل  پدافند  بحث  در  کشور  گفت: 
سرهنگ جهانگیر انصاری افزود: دشمنان نظام و انقالب همیشه به دنبال ضربه 
زدن به کشور هستند و تاکنون راه های زیادی را امتحان کردند. وی با بیان اینکه 
هنگام حادثه و هر تهدید دیگر ،مهمترین نیاز مردم آب و برق است افزود: دستگاه 
های خدماتی بویژه فاضالب شهری و روستایی و اداره برق نسبت به تجهیز منابع 
پدافند  ترین مراحل  از مهم  ابراز کرد: یکی  انصاری  اقدام کنند.  ژنراتور  به  آبی 
غیر عامل نهادینه کردن فرهنگ آن در بین اقشار مختلف مردم است زیرا رفتار 
ناحیه  فرمانده سپاه  باشد.  تاثیر گذار  پدافند غیر عامل  بر روی  تواند  مردم می 
گچساران گفت: با اجرای پدافند غیر عامل، می توان از وارد شدن خسارات مالی 
به تجهیزات و تاسیسات نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری و یا میزان 
این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. معاون فرماندار گچساران 
گفت: مسووالن عضو ستاد پدافند غیر عامل در هر زمان، برای مقابله با بحران 
اینکه  بیان  با  سجادپور  مرتضی  باشند.  آماده  آن  از  ناشی  های  آسیب  وکاهش 
وجود پدافند غیرعامل در جامعه امری ضروری است افزود: متولیان امر باید در 
تمام شرایط آمادگی الزم را برای مقابله با تهدیدات دشمن و حوادث و بالیای 
طبیعی داشته باشند. درج شعار هفته پدافند غیرعامل بر سربرگ مکاتبات اداری، 
درج پیام هایی با موضوع پدافند غیر عامل در قبض های آب، برق، گاز و تلفن از 

مهمترین مصوبات این نشست بود. 

ضرورت بررسی کمیت و کیفیت آب 
از منظر پدافند زیستی

جانبه  همه  مشارکت  ضرورت  استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بررسی  پروپزال  تدوین  و  تهیه  جهت  آب  توزیع  و  تامین  متولی  دستگاههای 
خواستار  را  دانشگاه  محوریت  با  زیستی  پدافند  منظر  از  آب  کیفیت  و  کمیت 
شد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان در ششمین جلسه شورای 
جانبه  استان، ضرورت مشارکت همه  آبی  تهدیدات  تشریح  با  غیرعامل،  پدافند 
دستگاههای متولی تامین و توزیع آب جهت تهیه و تدوین پروپزال بررسی کمیت 
و کیفیت آب از منظر پدافند زیستی با محوریت دانشگاه را خواستار شد.  وی 
خاطر نشان کرد: همه می بینیم با وجود منابع سرشار آب، ولی در مقاطعی از 
سال استان چگونه در مرحله تنش و چالش آبی قرار می گیرد.   سید علی لدنی 
نژاد در پایان تصریح نمود: برای این چالش مهم و فرآرو، باید فکر اساسی و جمعی 

با محوریت مراکز علمی و پدافند غیرعامل صورت گیرد. 

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل با موضوع دفاع 
بیولوژیک شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه

و  با حضور مدیران  بیولوزیک(  )دفاع  زیستی  عامل  غیر  پدافند  آموزشی  کارگاه 
کارشناسان ادرات و پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه در محل 
برگزار شد.  سرپرست  امام خمینی )ره( دهدشت  بیمارستان  تئاتر  سالن آمفی 
و  آموزش  بر ضرورت  تاکید  ودرمان شهرستان کهگیلویه ضمن  بهداشت  شبکه 
بیان تعاریف و مبانی پدافند غیر عامل، اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه 
آموزشی، آشنایی و توانمند سازی نیروی انسانی، فرهنگ سازی و ارتقای سطح 
علمی کارکنان و مدیران ادارات شهرستان کهگیلویه در راستای پدافند غیر عامل 
دفاع بیولوژیک است. دکتر سید غفار شفایی ادامه داد: با ایجاد زیرساخت های 
الزم در حوزه پدافند غیر عامل در بخش سالمت و بهداشت می توان از تلفات 
احتمالی جلوگیری کرد و همچنین از این زیرساخت ها می توان در دوران صلح  
نیز به خوبی در راستای توسعه سالمت استفاده کرد. سرپرست شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان کهگیلویه در پایان اظهار داشت: راه اندازی بخش های عفونی 
برای  دارو  دارویی)مصرف  پیشگیری  کهگیلویه،  درمانی  مراکز  و  بیمارستان  در 
جلوگیری از بیماری(، اجرای برنامه های واکسیناسیون، نظارت بر تهیه کنندگان 
و توزیع کنندگان مواد غذایی، انجام پژوهش های میکروبیولوژیکی و مهندسی 
تاثیر سالح های  از  پیشگیری  برای  اقدامات الزم  از جمله  توان  را می  ژنتیکی 
بیوتروریسم دانست. شایان ذکر است مدیر فوریت های پزشکی استان در پایان 
به  عنوان مدرس اصلی کارگاه به تشریح موضوع پدافند غیر عامل در حوزه دفاع 
های  زیرساخت  ایجاد  با  داد:  ادامه  شفایی  غفار  سید  دکتر  پرداخت.  بیولوژیک 
الزم در حوزه پدافند غیر عامل در بخش سالمت و بهداشت می توان از تلفات 
احتمالی جلوگیری کرد و همچنین از این زیرساخت ها می توان در دوران صلح  
نیز به خوبی در راستای توسعه سالمت استفاده کرد. سرپرست شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان کهگیلویه در پایان اظهار داشت: راه اندازی بخش های عفونی 
برای  دارو  دارویی)مصرف  پیشگیری  کهگیلویه،  درمانی  مراکز  و  بیمارستان  در 
جلوگیری از بیماری(، اجرای برنامه های واکسیناسیون، نظارت بر تهیه کنندگان 
و توزیع کنندگان مواد غذایی، انجام پژوهش های میکروبیولوژیکی و مهندسی 
تاثیر سالح های  از  پیشگیری  برای  اقدامات الزم  از جمله  توان  را می  ژنتیکی 
بیوتروریسم دانست. شایان ذکر است مدیر فوریت های پزشکی استان در پایان 
حوزه  در  عامل  غیر  پدافند  موضوع  تشریح  به  کارگاه  اصلی  مدرس  عنوان  به  
دفاع بیولوژیک پرداخت. سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کهگیلویه 
ضمن تاکید بر ضرورت آموزش و بیان تعاریف و مبانی پدافند غیر عامل، اظهار 
نیروی  توانمند سازی  و  آشنایی  آموزشی،  کارگاه  این  برگزاری  از  داشت: هدف 
انسانی، فرهنگ سازی و ارتقای سطح علمی کارکنان و مدیران ادارات شهرستان 

کهگیلویه در راستای پدافند غیر عامل دفاع بیولوژیک است.

کارگاه تخصصی پدافند غیرعامل نفت
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
پایه  بر  و  استان  نفتی  های  فرآوره  پخش  شرکت  همکاری  با 
روزه  آموزشی تخصصی یک  آموزشی ساالنه، کارگاه  برنامه های 
آن  کارکنان  و  شهرستانی  ستادی،  مدیران  ویژه  پدافندغیرعامل 
شرکت روز شنبه 31مرداد 94 ساعت 9 صبح در سالن جلسات 
این شرکت جنب آب منطقه ای استان برگزار می شود. وی افزود: 
در این کارگاه یک روزه مدرسین به ارایه مطلب برای گروههای 
تهدیدات  و  غیرعامل  پدافند  مبانی  و  اصول  خصوص  در  هدف 
مترتب بر حوزه پخش، ایمنی و بهداشت کار و نیز امنیت شبکه در 
فضای سایبری خواهند پرداخت. محمود مومن نسب اظهارداشت: 
این کارگاه با هدف ارتقا سطح آگاهی، مهارتی و آمادگی مدیران 
و پرسنل شرکت پخش فرآورده های نفتی نسبت به حوزه های 
پدافند غیرعامل در مواجهه با تهدیدات و حوادث احتمالی تشکیل 

می گردد.

مانور اطفای حریق جنگل های زاگرس
و  کهگیلویه  بحران  ستاد  عضو  1۶دستگاه  با حضور  مانور  این    
بید«  »سرآب  منطقه  در  محیطی  زیست  تشکلهای  و  بویراحمد 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استاندار  است.  انجام  حال  در  یاسوج 
معاونین استاندار، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم از دیگر 
مسئولین شرکت کننده در این مانور هستند. استاندار در حاشیه 
در  اثر گذاری  و  مهم  نقش  مانور  این  برگزاری  گفت:  مانور  این 
جلوگیری از وقوع آتش سوزی در استان دارد. سیدموسی خادمی 
افزود: ارزیابی مهارت نیروها در استفاده از امکانات موجود و خرید 
تجهیزات مورد نیاز برای مواجه با حریق جنگلها از دیگر اهداف 
برگزاری مانور اطفای حریق است. خادمی بیان کرد: برگزاری این 
مدیریت  ستاد  های  دستگاه  آمادگی  سنجش  نوعی  را  رزمایش 
بحران در مقابله با حوادث و همچنین ایجاد هماهنگی و انسجام 
سوانح  بروز  موقع  در  خدمات  به  دادن  شتاب  برای  بخشی  بین 
طبیعی بویژه آتش سوزی است. وی به آتش سوزی مکرر جنگلها 
در بهار و تابستان اشاره کرد و گفت: با برگزاری این مانور تا حد 
زیادی ضعف ها و کمبودها شناسایی و در راستای جلوگیری و رفع 
این مشکالت و موانع تالش خواهیم کرد. خادمی تاکید کرد: حفظ 
است  همگانی  وظیفه  یک  جنگل ها  از  حراست  و  زیست  محیط 
آتش   ، فرهنگ سازی شود.  جامعه  افراد  تک تک  میان  در  باید  و 
سوزی یکی از تهدیدهای اصلی جنگلهای زاگرس است که ساالنه 
خسارتهای زیادی به محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد وارد می 
کند. درسال جاری تاکنون بیش از 300هکتار از جنگلها ومراتع 

این استان دچارآتش سوزی شده است.
از  درصد  هشت  و  زاگرس  جنگلهای  از  20درصد  استان  این 

جنگلهای کشور را در خود دارد.

مانور اطفای حریق شهرک های صنعتی
این  صنعتی  واحدهای  مدیران  و  صنعتگران  حضور  با  مانور  این 
شهرک صنعتی و دستگاههای امدادرسان برگزار شد. مدیرعامل 
حاشیه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
برگزاری این مانور گفت: مانور ایمنی و آتش نشانی با مشارکت 
سازمان آتش نشانی، مرکز اورژانس و جمعیت هالل احمر استان 
برگزار شد. سهراب بنام افزود: این مانور به مناسبت هفته ایمنی 
و آتش نشانی و آشنایی صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی 
کاهش  و  کار  و  کسب  فضای  امنیت  کرد:  بیان  وی  شد.  برگزار 
عوامل تهدیدزا یکی از وظایف مهم مدیران واحدهای صنعتی است 
پیش  در  آموزشی  های  برنامه  راستا  این  در  صنعتی  شهرک  و 
گرفته است. بنام بیان داشت: هم اکنون 700 واحد صنعتی در 12 
شهرک صنعتی فعالیت دارند. مدیر عمران و محیط زیست شرکت 
شهرکهای صنعتی استان هم در حاشیه این مانور گفت: آموزش 
نگهداری  و  حفاظت  برای  استان  صنعتگران  به  گوناگونی  های 
دور  افزود:  پور  علی  است. جمشید  داده شده  ملی  های  سرمایه 
های آموزش آتش نشانی، توزیع کتابچه ها و بروشورهای آموزشی 
از دیگر فعالیت های این شرکت برای آمادگی در مقابل حوادث 
نشانی  آتش  واحد  سه  تاکنون  داشت:  اظهار  وی  است.  ناگهانی 
در شهرک های صنعتی یاسوج سه، دهدشت و گچساران احداث 
شده است. علی پور بیان کرد: سه دستگاه خودرو آتش نشانی نیز 
خریداری و در اختیار این سه شهرک صنعتی قرار داده شده است.

مانور ایمنی و بهداشت شرکت پخش 
فرآورده های نفتی

طاهری مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی گفت: از اینکه با 
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  همکاران  کلیه  تمهیدات 
منطقه توانستیم یکسال گذشته را بدون حادثه ای در انبار نفت 
یاسوج پشت سر بگذاریم خرسند و راضی هستیم و پرسنل ایمنی 
و آتش نشانی منطقه افرادی شجاع آشنا به مسائل ایمنی روز و 
رخ  نفت  انبار  در  ای  حادثه  اگر  و  باشند  می  و مجرب  انگیزه  با 
نداده گویای این موضوع است که مسائل ایمنی بطور کامل رعایت 
این  در  استانداری  بحران  کل  مدیر  وفایی  مهندس  است.  شده 
فرآورده  ملی پخش  کارکنان شرکت  و  از تالش مدیریت  مراسم 
های نفتی استان جهت آموزش و بکارگیری امور فنی ایمنی تقدیر 
و تشکر نمودند. گفتنی است این رزمایش با اهدای جوایز به نفرات 
ایمنی و آتش نشانی ,کارکنان برتر منطقه،پیمانکاران،رانندگان و 

جایگاهداران برتر در سالن آموزش منطقه به پایان رسید.

مانور برق اضطراری و خطوط gsm  با 
همکاری شرکت برق و شرکت مخابرات

مدیرکل پدافند غیرعامل کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این 
بدون  استان  برق  نیروي  توزیع  و شرکت  مخابرات  مانور شرکت 
غیرعامل  پدافند  کل  اداره  انتظار  و  خواسته  نوع  از  قبلي  اطالع 
در کمترین زمان ممکن با تجهیزات کامل در محل حادثه حضور 
یافتند و با برقراري ارتباطات تلفني سیار، زمینه استمرار خدمات 
را  بحران  و  تهدید  حوزه  در  ربط  ذي  مسئولین  اتصال  و  رساني 
بویراحمد  و  کهگیلویه  پدافندغیرعامل  مدیر کل  کردند.  فراهم 
هفته  شده  تعیین  هاي  مامورت  و  ها  برنامه  خالل  گفت:در 
پدافند غیرعامل و در راستاي محک زدن میزان آمادگی، کارکرد 
استان  مخابرات  GSMشرکت  سیار  تلفن  سامانه  پاسخگویي  و 
براي ارایه خدمات تلفني سیار در شرایط تهدید و اضطرار، مانور 
اورژانسی به منظور بررسي کارایي مرکز GSM تلفن سیار پدافند 
بویراحمد  و  استانداری کهگیلویه  غیرعامل در ساختمان مرکزي 
مانور  این  در حاشیه  امروز  مومن نسب صبح  برگزار شد. محمود 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اینگونه مانورها جهت محک توان 
عملیاتي دستگاههاي اجرایی خصوصا در این مانور پیرامون قطع 
تست  و  همراه  و  ثابت  هاي  تلفن  ازجمله  زیرساخت  ارتباطات 
همکاری  با  استان  مخابرات  شرکت   GSM سیار  تلفن  سیستم 
در  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  استانداری  فناوری  دفتر 

محوطه استانداري برگزار شد. 

استان کهگیلویه و بویراحمد 
           در یک نگاه

تهیه و تدوین: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کهگیلویه و بویراحمد


