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  سمت کمیته مسئول  کمیته

  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان  آقاي شهرکی  و تجارت ، خدمات کمیته صنعت ، معدن  1

  استانمدیر کل جهاد کشاورزي   آقاي ولی پور مطلق  کمیته کشاورزي ، منابع طبیعی و غذا  2

    

  : کمیته صنعت ، معدن و تجارت شرح وظایف

  شناسایی، طبقه بندي، اولویت بندي مراکز مهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان  - 1

  طراحی و پیش بینی چگونگی تداوم چرخه خدمات ضروري و مورد نیاز مردم در بخش هاي صنایع، معادن و بازرگانی در سطح استان - 2

تدوین دستورالعمل هاي مورد نیاز براي تامین نیازمندي هاي ضروري مردم در بخش غذا، نان و صنایع مرتبط با آن در شرایط اضطراري در  - 3

  سطح استان

زرگانی و ذخیره سازي اقالم مورد نیاز براي حوزه غذا و نان و صنایع مربوط به خدمات و نیازمندي هاي ضروري مردم و سامانه هاي تجاري ، با -  4

  معدنی

  ساماندهی و حفظ ارتقا توانمندي هاي تیم هاي اضطراري مورد نیاز براي تامین مواد غذایی و اقالم مربوط به صنایع مرتبط - 5

  پیش بینی و ذخیره سازي مواد و اقالم غذاي اضطراري براي مردم براي مدت معین در سطح استان -  6

  حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان براي مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن ایجاد هماهنگی بین سازمانهاي مختلف - 7

  بررسی و پیش بینی آسیب پذیري هاي صنایع و مراکز تجاري و بازرگانی مرتبط با امور مردم با طبقه بندي مهم در سطح استان – 8

  اقدامات نظامی دشمن در سطح استان. مقابله با تهدیدات  نظارت بر اجراي دستورالعمل و ایجاد آمادگی هاي الزم براي – 9

  .تبیین مفاهیم نظري و عملی اقتصاد مقاومتی و نقش پدافندغیرعامل در تعمیق، توسعه و تحقق آن – 10

  ...و  -  11

   



  :کشاورزي منابع طبیعی و غذاکمیته  شرح وظایف 

  تاسیسات مهم در حوزه جهاد کشاورزيشناسایی و طبقه بندي و اولویت بندي مراکز مهم، ) 1

  .در سطح استان بخصوص استانهاي مرزي کنترل و کاهش تهدیدات تخصصی حوزه بیماریهاي مشترك دام و انسان) 2

  .تهیه طرح جامع مقابله با تهدیدات تخصصی حوزه جهاد کشاورزي در سطح استان بخصوص استانهاي مرزي) 3

  .عامل در حوزه جهاد و کشاورزي در سطح استانطراحی آموزشهاي تخصصی پدافندغیر) 4

  .به منظور حفظ و ارتقاي آمادگی در سطح استان) ستادي و اجرایی(اجراي تمرینات و رزمایشهاي مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن) 5

  .ز تهدیدات و اقدامات نظامی دشمنتهیه طرح چگونگی تداوم خدمات ضروري و سازمانهاي تابعه در سطح استان براي شرایط اضطراري ناشی ا) 6

تهیه دستورالعمل چگونگی تامین نیازمندیهاي ضروري مورد نیاز مردم در حوزه جهاد و کشاورزي در شرایط اضطراري ناشی از تهدیدات و ) 7

  اقدامات نظامی دشمن در سطح استان

  .اساسی و حیاتی مردم براي شرایط اضطراري پیش بینی ذخیره سازي مواد اولیه و ضروري مورد نیاز نیازمندیهاي کاالي) 8

  .تهیه طرح تامین و نگهداري و توزیع کاالي اساسی در سطح استان در نقاط امن براي مقابله با اقدامات و تهدیدات دشمن) 9

  ...و) 10

 


