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-1مقدمه
با توجه به شرایط جغرافیایی و آسیب پذیری باالی کشور ،وقوع حوادث (طبیعی و غیر طبیعی) معموالً با
تلفات جانی و خسارات مالی همراه میباشد .از آنجا که حوادث منجر به بروز بحرانهای ملی ،منطقهای و
استانی باعث کاهش منابع ،امکانات و ظرفیت های استان حادثه دیده می شود و ممکن است مدیریت بحران
با تکیه بر توان استان مذکور امکان پذیر نباشد ،لذا استان حادثه دیده ،نیازمند بهرهگیری از امکانات و
توانمندی های سایر استانها خواهد بود.
در این راستا دستورالعمل حاضر ،نحوه درخواست ،مشارکت و بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیتهای
استانهای معین و جانشین در مراحل آمادگی و مقابله را مشخص نموده است.

-2اهداف
 کاهش خسارتهای جانی و مالی ناشی از بحرانها-

تسریع در ارائه خدمات اضطراری آب و برق و بازگشت به شرایط عادی
مشارکت در مدیریت حادثه
هم افزایی در استفاده از منابع ( انسانی ،مالی ،تجهیزات و  )...استانهای معین و جانشین
بهبود نحوه برنامهریزی مدیریت بحران
هماهنگی الزم برای بازیابی توان مدیریتی ،اجرایی و عملیاتی

-3دامنه کاربرد
ضوابط این سند در کلیه شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو الزم االجرا میباشد.
تبصره :استان های یاری جو ،معین و جانشین مطابق جدول پیوست تعیین میگردند.

-4مسئولیت
مسئولیت اجرای این سند در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو ،بر عهده مدیران عامل بوده و مسئولیت
نظارت بر حسن اجرای آن ،بر عهده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی و وزارت
نیرو میباشد.
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-0تعاريف
-1-0استان :در این دستورالعمل ،منظور از استان ،هر یک از شرکتهای زیرمجموعه ( آب منطقهای ،آبفا،
آبفار ،برق منطقهای ،توزیع نیروی برق و تولید برق) در هر استان میباشد.
-2-0استان حادثه ديده (ياري جو) :استانی که دچار حادثه شده و مدیریت بحران به دالیل مختلف ،تنها با
استفاده از توان آن استان امکانپذیر نبوده و برای استمرار ارائه خدمات و بازگشت به شرایط عادی نیازمند
امکانات و توان مدیریتی ،عملیاتی و تجهیزاتی سایر استانها میباشد.
 -4-0استان معین (ياري رسان) :استانی که دارای مرز مشترک جغرافیایی و یا فاصله کوتاه مکانی و زمانی
با استان یاری جو بوده و پیرو درخواست استان یاریجو یا استان جانشین یا دستور شرکت مادر تخصصی یا
ستاد وزارت نیرو به استان حادثه دیده اعزام و کمکهای فنی و عملیاتی را تا پایان شرایط اضطراری به انجام
میرساند.
-0-0استان جانشین :هرگاه میزان آسیب وارده به یک استان در حدی باشد که عمال" استان حادثه دیده
قادر به بازیابی توان مدیریتی خود نباشد ،استان جانشین به دستور شرکت مادر تخصصی یا ستاد وزارت نیرو
تا پایان شرایط اضطراری در استان حادثه دیده مستقر و تمامی مسئولیت ها و وظایف مدیریتی استان حادثه
دیده و هماهنگی استانهای معین را بعهده خواهد گرفت.
توضیح :در صورتی که استان جانشین دارای چند شرکت در یک حوزه تخصصی باشد ،تعیین نهایی استان
(شرکت) جانشین براساس توانمندی شرکتها با شرکت مادرتخصصی ذیربط میباشد.
-6-0کمیته :منظور کمیته برنامهریزی و هماهنگی استانهای معین و جانشین میباشد.
 -7-0فرمانده میدانی حادثه :منظور مدیرعامل شرکت یاری جو یا مدیرعامل شرکت جانشین میباشد.

 -6کمیته برنامه ريزي و هماهنگی استان هاي معین و جانشین
به منظور برنامهریزی و هماهنگی امور استانهای معین و جانشین ،نظارت بر عملکرد ،نحوه گردش
اطالعات ،نحوه درخواست کمک ،نیازسنجی حادثه و  ،...کمیته برنامهریزی و هماهنگی استانهای معین و
جانشین با مشخصات زیر تشکیل میگردد.
 -1-6مسئولیت کمیته با مدیرعامل شرکت یاریجو میباشد.
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 -2-6دبیر کمیته ،مدیر حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت یاریجو بوده و دبیرخانه کمیته
نیز در دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت یاریجو مستقر خواهد بود.
 -3-6شرکت یاریجو مکلف به تشکیل جلسات کمیته ،حداقل سالی یکبار در شرایط عادی (قبل از
حادثه) و به دفعات با تشخیص مسئول کمیته میباشد.
 -4-6استانهای معین و جانشین مکلف به شرکت فعال در جلسات کمیته و انجام مصوبات آن میباشند.

 -7شرح وظايف استان حادثه ديده (ياريجو)
 -1-7تشکیل منظم جلسات کمیته برنامهریزی و هماهنگی استانهای معین و جانشین.
 -2-7ارسال صورتجلسات و گزارش عملکرد کمیته به شرکت مادر تخصصی.
 -3-7تعیین حوزه عملکرد استانهای معین بر اساس نزدیکترین فاصله ،سهلترین شرایط و منطبق با
ظرفیت ،تخصص و تجربه هر یک از استانهای معین.
توضیح :1مشارکت استانهای معین در مدیریت مرکز استان نیز با توجه به شرایط بند قبل تعریف
میشود .در این شرایط ممکن است حضور کلیه استانهای معین در مرکز استان (تقسیمبندی مرکز
استان برای همه استانهای معین) ضروری نباشد.
توضیح :2بدیهی است استان جانشین در مرکز استان مستقر شده و بنا به شرایط استان و تصویب
کمیته ،میتواند محلهای دیگری نیز در نقاط مختلف استان سازماندهی نماید.
 -4-7انجام اقداماتی همچون بازدیدهای میدانی ،جلسات توجیهی ،تبادل اطالعات ،نقشهها و تجربیات به
منظور تسلط هرچه بیشتر استانهای معین به حوزه مرتبط و متناظر آنها در استان یاریجو.
توضیح :بدیهی است موارد فوق در ارتباط با استان جانشین ،کل استان (حوزه عملکردی) را شامل میشود.
 -5-7برنامهریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی مشترک با استانهای معین و جانشین.
 -6-7برنامهریزی و اجرای مانورهای مشترک با استانهای معین و جانشین.
 -7-7سازماندهی تیم های ارزیابی اولیه و ثانویه به منظور انجام ارزیابی سریع حادثه.
 -8-7ارائه گزارش اقدامات و نیازمندیهای شرایط حادثه بصورت روزانه به شرکت مادر تخصصی.
 -9-7اعالم پایان مرحله مقابله توسط مسئول کمیته به استان های معین و شرکت مادرتخصصی.
 -11-7برنامه ریزی و انجام مستند سازی حادثه.
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 -8شرح وظايف استان معین (ياري رسان)
 -1-8پایش مداوم مخاطرات استانهایی که به عنوان معین آنها تعیین شده است.
 -2-8تعیین ردههای جانشینی (تا سه رده) برای مدیریت زمانِ حادثه بصورت گوش به زنگ 1و معرفی به
استان یاری جو.
 -3-8تهیه و تبادل بانک اطالعاتی از توانمندیها ،مراکز و تاسیسات فنی و پشتیبانی با استان یاری جو.
 -4-8ارتقای آگاهی مدیران شرکت از ویژگیهای مردم شناختی ،جغرافیایی و سایر موارد الزم در استان
یاریجو.
 -5-8سازماندهی تیمهای ارزیابی اولیه و ثانویه به منظور انجام ارزیابی سریع حادثه.
 -6-8اعزام و استقرار تیمهای عملیاتی با امکانات و تجهیزات مورد نیاز بدون اتکا به امکانات استان حادثه
دیده پس از ابالغ ماموریت.
 -7-8انجام اقدامات الزم به منظورتداوم خدمترسانی تحت فرماندهی فرمانده میدانی حادثه.
 -8-8برنامه ریزی و انجام مستند سازی حادثه.

 -6شرح وظايف استان جانشین
عملکرد استان جانشین منطبق با استان یاریجو بوده و الزم است ضمن اشراف کامل به حوزه
عملکردی مربوطه ،در کلیه برنامههای هماهنگی استان یاریجو با استانهای معین حضور داشته و در
جریان توانمندیها و برنامهها قرار گیرد.

-15پیوست
رديف

عنوان پیوست

تعداد کل صفحات

1

لیست استانهای معین و استان جانشین صنعت آب و برق

1صفحه

ON CALL
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-11تصويب کنندگان
کارگروههاي تخصصی "آب و آبفا" و "برق و انرژي"
ردیف

نام

سمت

نام خانوادگی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

1

میثم جعفرزاده

2

جالل جهان بخشی

معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

3

محمد حیدریزاده

کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

4

سید اعتضاد مقیمی

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر

5

سیف اهلل آقابیگی

6

فرهام کرکانی

7

مهدی شریفیفرد

مشاور مدیرعامل و مجری پدافند غیرعامل شرکت تولید برق حرارتی

8

سیدرضا نیکنژاد

نماینده دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو

9

سیدمحمدمهدی نوربخش

11

سجاد محمدی

نماینده مرکز بسیج وزارت نیرو

11

محمدجواد جره

نماینده دفتر روابط عمومی وزارت نیرو

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور

نماینده معاونت آب و آبفا وزارت نیرو

کمیته تخصصی
ردیف

نام

سمت

نام خانوادگی

1

جالل جهان بخشی

معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

2

محمد حیدریزاده

کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

3

مهدی نخست

کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

4

علیرضا رضاپور

نماینده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

5

محمد رحیمی جم

6

طوبی بنایی

7

مصطفی غضنفری

نماینده دفتر پدافند غیرعامل شرکت تولید برق حرارتی

8

سیدعلی خاتمی

نماینده مرکز بسیج وزارت نیرو

نماینده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر
نماینده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور
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دستورالعمل اجرايي استانهاي معين و جانشين

لیست استانهاي معین و استان جانشین صنعت آب و برق
رديف

استان حادثهديده

استانهاي معین

استان جانشین

1

آذربایجان شرقی

تهران

اردبیل ،زنجان ،آذربایجان غربی و گیالن

2

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

کردستان ،اردبیل ،زنجان و آذربایجان شرقی

3

اردبیل

آذربایجان شرقی

گیالن ،زنجان ،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی

4

اصفهان

تهران

چهارمحال و بختیاری ،یزد ،فارس ،مرکزی ،قم ،سمنان و لرستان

0

البرز

اصفهان

قزوین ،مازندران ،مرکزی ،گیالن و تهران

6

ایالم

کرمانشاه

خوزستان ،کرمانشاه و لرستان

7

بوشهر

فارس

کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،فارس و هرمزگان

8

تهران

اصفهان

مرکزی ،سمنان ،گیالن ،قم ،قزوین ،البرز و مازندران

6

چهارمحال و بختیاری

لرستان

خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان

15

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

سیستان و بلوچستان ،یزد ،خراسان رضوی و کرمان

11

خراسان رضوی

تهران

سمنان ،مازندران ،یزد ،گلستان ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی

12

خراسان شمالی

خراسان رضوی

مازندران ،گلستان ،خراسان رضوی و سمنان

13

خوزستان

فارس

لرستان ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

14

زنجان

قزوین

کردستان ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،قزوین و گیالن

10

سمنان

تهران

خراسان شمالی ،تهران ،گلستان ،مازندران ،اصفهان و خراسان رضوی

16

سیستان و بلوچستان

کرمان

هرمزگان ،خراسان جنوبی ،کرمان و خراسان رضوی

17

فارس

اصفهان

بوشهر ،یزد ،اصفهان ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان

18

قزوین

زنجان

مرکزی ،همدان ،البرز ،زنجان ،مازندران و گیالن

16

قم

مرکزی

تهران ،اصفهان و مرکزی

25

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان غربی ،همدان ،زنجان و کرمانشاه

21

کرمان

یزد

فارس ،خراسان جنوبی ،هرمزگان ،یزد و سیستان و بلوچستان

22

کرمانشاه

همدان

کردستان ،لرستان ،همدان و ایالم

23

کهگیلویه و بویراحمد

فارس

بوشهر ،اصفهان ،خوزستان ،فارس و چهارمحال و بختیاری

24

گلستان

مازندران

خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،مازندران و سمنان

20

گیالن

مازندران

اردبیل ،زنجان ،آذربایجان شرقی ،مازندران و قزوین

26

لرستان

مرکزی

خوزستان ،اصفهان ،ایالم ،همدان ،مرکزی و کرمانشاه

27

مازندران

گیالن

سمنان ،تهران ،گلستان ،گیالن و البرز

28

مرکزی

قم

اصفهان ،تهران ،لرستان ،همدان ،قزوین و البرز

26

هرمزگان

کرمان

فارس ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان و کرمان

35

همدان

مرکزی

کرمانشاه ،زنجان ،لرستان ،کردستان ،مرکزی و قزوین

31

یزد

کرمان

اصفهان ،فارس ،کرمان و خراسان جنوبی
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