عملکرد تشریحی اداره کل پدافند غیر عامل در سه ساله دولت تدبیر و امید
 -1پیگیری وراه اندازی پورتال استانی پدافند غیر عامل
 -2فعال سازی شورای پدافند غیرعامل و تمامی کارگروهها و قرارگاهها
 – 3فعال سازی کمیتههای پدافند غیرعامل در تمامی دستگاههای اجرایی استان
 - 4انتخاب اداره کل پدافند غیر عامل استان به عنوان دستگاه برتر در زمینه قرارگاه زیستی در کشور در سال 1331
 - 1انتخاب اداره کل پدافند غیر عامل استان جزء پنج دستگاه برتر کشوری در بین ادارات کل پدافند غیرعامل
کشوردر سالهای 1332و1333
 - 6تدوین کتاب پدافندغیرعامل به همت مدیرکل تحت عنوان پدافند غیر عامل و پدافند غیر عامل در مدارس
 -7تدوین سرود ملی با مضامین پدافند غیرعامل در استان
 - 8انجام طی طریق شناسایی و و جذب شرکتهای مشاور و تصویب صالحیت دو شرکت مشاور استانی در حوزههای
طراحی  ،ابنیه  ،مسکن  ،راه و ساختمان  ،شهرسازی ،تاسیسات و اعالم به سازمان پدافندغیرعامل کشور جهت صدور
صالحیت نهایی
 - 3پیگیری و پخش انیمیشن و کروماکیهای آگاه سازی و فیلم های کوتاه و مستند در فضای سایبری و همچنین
پخش هشدارهای الزم در قالب زیرنویس از طریق صدا و سیمای استان به منظور آگاهی بخشی به جامعه و پیشگیری از
تهدیدات و خطرات سایبری
 -11تصویب رئوس کلی طرح جامع و راهبردی پدافندغیرعامل استان در شورای پدافندغیرعامل
 - 11ابالغ دستورالعمل اجرایی ماده  211در خصوص ضرورت پیوستهای پ غ ع
 -12ابالغ دستورالعمل هزینهکرد نیم تا دو درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای موضوع قانون بودجه
 - 13پاسخ به استعالمات طرحهای نیازمند مجوز کمیسیون ماده 211
 -14تهیه اولویت ها ،محورها و برنامههای کاری اداره کل پدافند غیرعامل
 -11برگزاری دوره تربیت مربی به مدت 7روز در استان به میزان  61ساعت

 -16انجام بازدیدهای مکرر از پروژههای نیازمند رعایت الزامات پ غ ع
 -17الزام تمام دستگاههای اجرایی به تأمین و نصب ،راه اندازی و آماده بکار نمودن مولد برق اضطراری جهت تأمین
انرژی در شرایط ضروری
 - 18شناسایی طرح ها و پروژههای پدافندی بر اساس اهمیت و سطح آنها
 - 13پیشنهاد استان جهت قرارگیری در ردیف استانهای حیاتی کشور
 -21پیگیری تهیه طرح ذخیره سازی مواد حیاتی از جمله مواد غذایی ،دارو و ..
 -21تهیه بانک اطالعاتی جدول سوات برای هر شهرستان و شناسایی تهدیدات مترتب بر شهرستانها

