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 مهمقد-1
با  معموالًو غیر طبیعی( طبیعی ) حوادثبا توجه به شرایط جغرافیایی و آسیب پذیری باالی کشور، وقوع   

ای و منطقههای ملی، منجر به بروز بحران باشد. از آنجا که حوادثات مالی همراه میتلفات جانی و خسار

مدیریت بحران  ممکن استو  می شوددثه دیده اح استانمنابع، امکانات و ظرفیت های  کاهشباعث استانی 

گیری از امکانات و نیازمند بهره ،حادثه دیده استانلذا  ،باشدامکان پذیر نمذکور استان با تکیه بر توان 

 خواهد بود.سایر استانها  های توانمندی

های ها و ظرفیتمندی از توانمندیبهره نحوه درخواست، مشارکت و ،حاضر دستورالعمل در این راستا

 است. نمودهمشخص را های معین و جانشین در مراحل آمادگی و مقابله استان

 

 اهداف-2
 هاهای جانی و مالی ناشی از بحرانکاهش خسارت -

 و بازگشت به شرایط عادی آب و برق اضطراری تاخدمارائه  تسریع در -

  مشارکت در مدیریت حادثه -

 های معین و جانشیناستان انسانی، مالی، تجهیزات و ...( در استفاده از منابع )هم افزایی  -

 مدیریت بحران ریزینحوه برنامهبهبود  -

 هماهنگی الزم برای بازیابی توان مدیریتی، اجرایی و عملیاتی -

 

 دامنه کاربرد-3
 باشد.االجرا می وزارت نیرو الزم در کلیه شرکت های تابعه و وابسته ضوابط این سند

 گردند.استان های یاری جو، معین و جانشین مطابق جدول پیوست تعیین می تبصره:

 

 مسئولیت-4
 های زیر مجموعه وزارت نیرو، بر عهده مدیران عامل بوده و مسئولیت در شرکت سندمسئولیت اجرای این 

و وزارت  نظارت بر حسن اجرای آن، بر عهده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی

 باشد. می نیرو
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 تعاريف-0
ای، آبفا، های زیرمجموعه ) آب منطقه در این دستورالعمل، منظور از استان، هر یک از شرکت استان:-0-1

 باشد. ای، توزیع نیروی برق و تولید برق( در هر استان می آبفار، برق منطقه

استانی که دچار حادثه شده و مدیریت بحران به دالیل مختلف، تنها با  (:ياري جو) حادثه ديدهاستان -0-2

پذیر نبوده و برای استمرار ارائه خدمات و بازگشت به شرایط عادی نیازمند  اده از توان آن استان امکاناستف

 باشد. ها می امکانات و توان مدیریتی، عملیاتی و تجهیزاتی سایر استان

مکانی و زمانی کوتاه یا فاصله که دارای مرز مشترک جغرافیایی و  یاستان استان معین )ياري رسان(: -0-4

شرکت مادر تخصصی یا دستور یا  جانشیناستان جو یا  درخواست استان یاری پیروو  یاری جو بوده نبا استا

انجام به اضطراری  شرایطرا تا پایان عملیاتی و  فنیهای اعزام و کمکدیده  حادثهبه استان  ستاد وزارت نیرو

 .رساند می

ه دید حادثهاستان  "حدی باشد که عمال دررده به یک استان واهرگاه میزان آسیب : استان جانشین-0-0

 شرکت مادر تخصصی یا ستاد وزارت نیروبه دستور استان جانشین  ،خود نباشدقادر به بازیابی توان مدیریتی 

 حادثهها و وظایف مدیریتی استان  دیده مستقر و تمامی مسئولیت حادثهدر استان اضطراری  شرایطتا پایان 

 بعهده خواهد گرفت.را های معین  استاناهنگی هم ودیده 

در صورتی که استان جانشین دارای چند شرکت در یک حوزه تخصصی باشد، تعیین نهایی استان  توضیح:

  باشد.ها با شرکت مادرتخصصی ذیربط می)شرکت( جانشین براساس توانمندی شرکت

 باشد.های معین و جانشین میریزی و هماهنگی استان: منظور کمیته برنامهکمیته-0-6

 باشد.: منظور مدیرعامل شرکت یاری جو یا مدیرعامل شرکت جانشین میفرمانده میدانی حادثه -0-7

 

 کمیته برنامه ريزي و هماهنگی استان هاي معین و جانشین -6
های معین و جانشین، نظارت بر عملکرد، نحوه گردش ریزی و هماهنگی امور استانبرنامه به منظور  

های معین و ریزی و هماهنگی استان، کمیته برنامهو ... نیازسنجی حادثه ،درخواست کمک نحوهاطالعات، 

 گردد.تشکیل میمشخصات زیر جانشین با 

 باشد. جو می مسئولیت کمیته با مدیرعامل شرکت یاری -6-1
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دبیرخانه کمیته جو بوده و  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت یاری حوزهکمیته، مدیر  دبیر -6-2

 مستقر خواهد بود. جو شرکت یاریدر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز 

بار در شرایط عادی )قبل از شکیل جلسات کمیته، حداقل سالی یکجو مکلف به ت شرکت یاری -6-3

 باشد. میتشخیص مسئول کمیته  باحادثه( و به دفعات 

 باشند. های معین و جانشین مکلف به شرکت فعال در جلسات کمیته و انجام مصوبات آن می استان -6-4

 

 (وج ياري) ادثه ديدهحوظايف استان شرح  -7

 های معین و جانشین.ریزی و هماهنگی استانبرنامهتشکیل منظم جلسات کمیته  -7-1

 کمیته به شرکت مادر تخصصی.و گزارش عملکرد جلسات  ارسال صورت -7-2

ترین شرایط و منطبق با  ترین فاصله، سهل نزدیکهای معین بر اساس  استان عملکردحوزه  تعیین -7-3

 های معین. ظرفیت، تخصص و تجربه هر یک از استان

های معین در مدیریت مرکز استان نیز با توجه به شرایط بند قبل تعریف  مشارکت استان :1توضیح

بندی مرکز  های معین در مرکز استان )تقسیم استانحضور کلیه در این شرایط ممکن است  .دوشمی

 باشد.ای معین( ضروری نه استان برای همه استان

نا به شرایط استان و تصویب بدیهی است استان جانشین در مرکز استان مستقر شده و ب :2توضیح

 های دیگری نیز در نقاط مختلف استان سازماندهی نماید. تواند محل ، میکمیته

به  ها و تجربیات ، تبادل اطالعات، نقشهبازدیدهای میدانی، جلسات توجیهیاتی همچون اقدام انجام -7-4

 جو. ها در استان یاری های معین به حوزه مرتبط و متناظر آن تسلط هرچه بیشتر استان منظور

 شود. موارد فوق در ارتباط با استان جانشین، کل استان )حوزه عملکردی( را شامل میبدیهی است  توضیح:

 های معین و جانشین.استان مشترک باهای آموزشی و تخصصی کارگاهبرگزاری  ریزی وبرنامه -7-5

 های معین و جانشین.ریزی و اجرای مانورهای مشترک با استانبرنامه -7-6

 سازماندهی تیم های ارزیابی اولیه و ثانویه به منظور انجام ارزیابی سریع حادثه. -7-7

 شرایط حادثه بصورت روزانه به شرکت مادر تخصصی.های ارائه گزارش اقدامات و نیازمندی -7-8

 اعالم پایان مرحله مقابله توسط مسئول کمیته به استان های معین و شرکت مادرتخصصی. -7-9

 حادثه.برنامه ریزی و انجام مستند سازی  -7-11
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 )ياري رسان( استان معین شرح وظايف -8

 شده است.ها تعیین  عنوان معین آن  که بهی یهامخاطرات استانپایش مداوم  -8-1

و معرفی به  1گوش به زنگحادثه بصورت  های جانشینی )تا سه رده( برای مدیریت زمانِتعیین رده -8-2

 استان یاری جو.

 مراکز و تاسیسات فنی و پشتیبانی با استان یاری جو. ها،توانمندی ی ازتهیه و تبادل بانک اطالعات -8-3

در استان  الزمرد او سایر مورافیایی جغهای مردم شناختی، مدیران شرکت از ویژگی ارتقای آگاهی -8-4

 جو. یاری

 .های ارزیابی اولیه و ثانویه به منظور انجام ارزیابی سریع حادثهسازماندهی تیم -8-5

های عملیاتی با امکانات و تجهیزات مورد نیاز بدون اتکا به امکانات استان حادثه اعزام و استقرار تیم -8-6

 .دیده پس از ابالغ ماموریت

 .رسانی تحت فرماندهی فرمانده میدانی حادثهخدمتالزم به منظورتداوم  تجام اقداماان -8-7

 برنامه ریزی و انجام مستند سازی حادثه. -8-8

 

 استان جانشینشرح وظايف  -6

ضمن اشراف کامل به حوزه  جو بوده و الزم است عملکرد استان جانشین منطبق با استان یاری

و در های معین حضور داشته  جو با استان های هماهنگی استان یاری ، در کلیه برنامهعملکردی مربوطه

 قرار گیرد.ها  ها و برنامه مندیجریان توان

 

 پیوست-15

 

 تعداد کل صفحات عنوان پیوست رديف

 صفحه1 صنعت آب و برق های معین و استان جانشین استانلیست  1

 

                                           
1
 ON CALL 
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 کنندگان تصويب-11
 "برق و انرژي"و  "آب و آبفا"هاي تخصصی  کارگروه

 سمت نام خانوادگی نام     ردیف

 مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو میثم جعفرزاده 1

 معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو جالل جهان بخشی 2

 کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو زاده حیدری محمد 3

 توانیر شرکت نظارت بر توزیع  دفتر مدیرکل سید اعتضاد مقیمی 4

 ایران آب منابع مدیریت شرکت غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیرکل سیف اهلل آقابیگی 5

 کشور آبفا مهندسی شرکت غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیر فرهام کرکانی 6

 حرارتی برق تولید شرکت غیرعامل پدافند مجری و مدیرعامل مشاور فرد مهدی شریفی 7

 نماینده دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو نژاد سیدرضا نیک 8

 نماینده  معاونت آب و آبفا وزارت نیرو سیدمحمدمهدی نوربخش 9

 بسیج وزارت نیرونماینده مرکز  سجاد محمدی 11

 نماینده دفتر روابط عمومی وزارت نیرو محمدجواد جره 11

 

 کمیته تخصصی
 سمت نام خانوادگی نام     ردیف

 معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو جالل جهان بخشی 1

 وزارت نیروکارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  زاده حیدری محمد 2

 کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو مهدی نخست 3

 ایران آب منابع مدیریت شرکت غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر نماینده علیرضا رضاپور 4

 توانیر شرکت غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر نماینده محمد رحیمی جم 5

 کشور آبفا مهندسی شرکت غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر نماینده طوبی بنایی 6

 حرارتی برق تولید شرکت غیرعامل پدافنددفتر  نماینده مصطفی غضنفری 7

 نماینده مرکز بسیج وزارت نیرو سیدعلی خاتمی 8
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 صنعت آب و برق هاي معین و استان جانشین استانلیست 

 هاي معین استان استان جانشین ديده استان حادثه رديف

 اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و گیالن تهران آذربایجان شرقی 1

 کردستان، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی آذربایجان غربی 2

 گیالن، زنجان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی آذربایجان شرقی اردبیل 3

 چهارمحال و بختیاری، یزد، فارس، مرکزی، قم، سمنان و لرستان تهران اصفهان 4

 قزوین، مازندران، مرکزی، گیالن و تهران اصفهان البرز 0

 خوزستان، کرمانشاه و لرستان کرمانشاه ایالم 6

 خوزستان، فارس و هرمزگانکهگیلویه و بویراحمد،  فارس بوشهر 7

 مرکزی، سمنان، گیالن، قم، قزوین، البرز و مازندران اصفهان تهران 8

 خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان لرستان چهارمحال و بختیاری 6

 سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان رضوی و کرمان خراسان رضوی خراسان جنوبی 15

 سمنان، مازندران، یزد، گلستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تهران خراسان رضوی 11

 مازندران، گلستان، خراسان رضوی و سمنان خراسان رضوی خراسان شمالی 12

 لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد فارس خوزستان 13
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