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  :خالصه گزارش رزمايش ها 

امـام  : صبح با حضور كليه مسئولين شهرستان بافت از جمله  9ساعت  15/8/97مانور بيوتروريسم تصفيه خانه سدبافت در تاريخ 

جمعه موقت ، فرماندار ، جناب آقاي دكتر سالجقه مدير كل محترم پدافند غيرعامل استانداري ، مديريت محترم عامل آب منطقه 

هرستان بافت برگزار اي كرمان ، آقاي مهندس سعيدي مديركل محترم بحران استانداري كرمان در محل تصفيه خانه آب شرب ش

در اين مراسم ابتدا پس از  تالوت كالم اهللا مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسالمي ايران ابتدا جناب آقاي مهنـدس  .گرديد

مقدم به كليه مدعوين محترم به بيان اهميت پدافنـد غيرعامـل در    خير عليزاده مديريت محترم عامل آب منطقه اي ضمن عرض

دستگاههاي اجرايي پرداخت و سپس به بيان فلسفه برگزاري رزمايش بيوتروريسم و اقدامات آب منطقه اي در يكسـال گذشـته   

توضيحاتي را ارائه اظهاراتي را مطرح نمودند،سپس جناب مهندس آيت الهي در خصوص روند برگزاري رزمايش نيز به حاضرين 

در خصوص پدافند غيرعامل در كشـور  ) ع(نمود ، در ادامه امام جمعه موقت بافت استناد به روايات و احاديث از ائمه معصومين 

اين زمينه شد در ادامه فرماندار محترم شهرستان بافت نيـز ضـمن    ر پرداخت و خواهان پيگيري مسئوالن دستگاههاي اجرايي د

شهرستان به ويژه مـديرعامل محتـرم آب منطقـه اي در خصـوص      اين برگزار كننده رزمايش بيوتروريسم در تشكر از مسئولين

در ادامه آقاي مهندس سعيدي مدير كل محترم بحـران  .تذكراتي را ارائه داده هاي مهم و حياتي كشور ژتهديدات دشمن و پرو

مراكز حياتي از جمله تاسيسات آب وبرق مطالبي را برشمرد  استانداري كرمان در خصوص مقابله با تهديدات بروز دشمن خصوصا

  هدف دشمن مختل نمودن تاسيسات مهم و حياتي از جمله صنعت آب و برق است كه بايستي تدابير الزم در جهت  : و اظهار داشت



  

ـ   تانداري كرمـان انـواع   مقابله با دشمن را انجام دهيم در پايان جناب آقاي دكتر سالجقه مديركل محترم پدافند غيرعامـل اس

كـه تهديـدات    : تهديدات دشمن را در زمينه پدافند غيرعامل برشمرد و ضمن استناد به فرمايش مقام معظم رهبري اظهار داشت

در .و بروز مورد رصد قرار گرفته تا آسيب پذيري را به صفر يا به حداقل برسـانيم نو شونده ، دشمن بايد به صورت دقيق و علمي 

آغاز مانور بيوتروريسم با دستور مديريت محترم عامل آغاز و سپس كليه مدعوين از مراحل فوق ديدن كردنـد و   10پايان ساعت 

 .خاتمه يافت 11سپس مانور فوق راس ساعت 

 

 
 

 


