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 مهمقدّ -1
حوزة مدیریت بحران و پدافند غيرعامل شرکت های زیرمجموعه  ییافزا هم و یهماهنگ جادیا منظور به

بهينه از منابع مادی و انسانی صنعت آب و برق در هر استان و همچنين ضرورت تبادل داده و استفاده 

های طبيعی و انسان ساخت،  ، مواجهه و بازیابی در حوادث و بحران، آمادگیموجود جهت پيشگيری

مدیریت بحران و پدافند غيرعامل بطور مستقل در هر استان با مشخصات زیر  مدیرانشورای هماهنگی 

 گردد.تشکيل می

 هدافا -2

های مدیریت بحران و پدافند غيرعامل شرکت مدیرانانسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه  -2-1

 .وزارت نيرو در  هر استان زیرمجموعه

 ها و موارد ابالغی. تبادل تجربيات موفق، اطالعات، دستورالعملایجاد بستر مناسب به منظور  -2-2

 تعاريف -3

ها، مجریان یران دفاتر، روسای ادارات و گروهکليه مد مديران مديريت بحران و پدافند غیرعامل:

های شرکت مدیریت بحران و پدافند غيرعامل دبيران کميته که در جایگاهکارشناسان مسئول طرح و 

 .باشندمی زیرمجموعه وزارت نيرو

 .و پدافند غيرعامل وزارت نيرو دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو:دفتر 

توانير،  های مادرتخصصیشرکتدر دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل  دفتر شرکت مادرتخصصی:

 .حرارتی برق توليدشرکت  غيرعامل پدافند مجریو  کشور آبفا مهندسی، ایران آب منابع مدیریت

 صنعت آب و برق استانی.شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غيرعامل  شورا:

 محدوده اجرا -4

آب و ، سازمان آب و برق خوزستانای و آب منطقهیرمجموعه وزارت نيرو در هر استان )های زشرکت

 (توليد نيروی برق حرارتی ،توزیع نيروی برق ای،برق منطقه، فاضالب شهری و روستایی
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 تمسئولیّ -0

ی هامدیریت بحران و پدافند غيرعامل شرکت مدیرانت اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئوليّ

 باشد.و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر وزارت نيرو می مجموعه وزارت نيروزیر

 ساختار -6

وزارت های زیرمجموعه مدیریت بحران و پدافند غيرعامل شرکتمدیران شامل  اعضای شورا -6-1

آبفای شهری و روستایی، برق ، و سازمان آب و برق خوزستان ایآب منطقهنيرو در  هر استان )

 باشد.می نيروی برق حرارتی( توليد ای، توزیع نيروی برق ومنطقه

-ه وزارت نيرو در هر استان نيز میها و موسسات زیرمجموعسایر شرکت ،ابا تصویب اعضای شور -6-2

 وزارت نيرو پيشنهاد گردند.دفتر توانند به عنوان عضو اصلی شورا به 

توسط دفتر و پيشنهاد  ،در آخرین جلسه هر سال اعضای اصلی شورا نظر بارئيس شورا  -6-3

. بدیهی است تا صدور حکم رئيس جدید، مسئوليت گرددمی منصوب به مدت یک سال نيرووزارت 

 رئيس قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.

ضمن تحویل و تحول ميزبان اولين جلسه هر سال بوده و در اولين جلسه  ،رئيس شورا -6-4

-می وزارت نيرو ارسالدفتر و صورتجلسه مربوطه به  و تاریخ جلسات آن سال تعيين مستندات، محل

 .گردد

هر شرکت باید حداقل یک بار برگزارکننده حداقل هر دو ماه یکبار جلسات شورا تشکيل و  -6-5

 .باشد در سال جلسه

های  در صورت لزوم و در جهت پيشگيری، آمادگی، مواجهه و بازیابی در حوادث و بحران -6-6

يد رئيس شورا، جلسه فوق العاده شورا طبيعی و انسان ساخت، به درخواست هر یک از اعضای شورا و تای

 تشکيل خواهد شد.

ل برای هر نفر جلسه در سا دوغيبت بيش از معرفی نماینده و جایگزین در جلسات و   -6-7

 و نتيجه در ارزیابی عملکرد لحاظ خواهد شد. هغيرموجه بود
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فند های اداری رئيس شورا در چارچوب نظام نامه مدیریت بحران و پدا مکاتبات و درخواست -6-8

غيرعامل وزارت نيرو، وظایف تعيين شده و محوله از طرف دفتر وزارت نيرو برای تمامی اعضای شورا 

 باشد. نافذ می

 شورا شرح وظايف -7

استان  حوزه صنعت آب و برق طبيعی و انسان ساخت مستمر تهدیداتشناسایی و پایش  -7-1

 .ذیربط

و  های مطالعاتیپروژه های مشترک همچونجهت انجام فعاليت هماهنگیریزی و برنامه -7-2

 .مدیریت بحران و پدافند غيرعامل های آموزشیها و کارگاهاجرایی، مانور، دوره

بانک جامع اطالعات تجهيزات، ادوات لجستيکی و منابع انسانی متخصص و کارآمد به  تهيه -7-3

 .های طبيعی و انسان ساختمنظور استفاده در مواقع بروز بحران

مدیریت بحران و  مدیرانارائه اقدامات انجام گرفته و به اشتراک گذاری تجربيات توسط  -7-4

 پدافند غيرعامل.

پذیری و تسهيل مدیریت بحران افزایی به منظور کاهش آسيبهای همبررسی الگوها و روش -7-5

 ها و پيشنهاد نتایج به عنوان مصوبه جلسات.در سطح شرکت

 جاع شده از سطوح باالدستی و ارائه نتایج مربوطه.های تخصصی و کارشناسی ار بررسی -7-6

ميدانی از اماکن و تاسيسات به منظور آشنایی، شناسایی و سنجش ميزان آمادگی بازدید  -7-7

 .های طبيعی و انسان ساختبحران شرایط اضطراری وها در  شرکت

 های حوادث فرابخشی )بيش از یک شرکتآوری و جمع بندی اطالعات و تهيه گزارش جمع -7-8

 روز به دفتر وزارت نيرو ارسال گردد. 5صنعت آب و برق( به عهده شورا بوده و الزم است حداکثر ظرف 

کليه اعضا مکلف به ارایه اطالعات و اخبار بهنگام به  فرابخشیدر زمان بروز هر نوع بحران  -7-9

صصی ذیربط مادرتخ رسانی به شرکعالوه بر اطالعرئيس شورا جهت اطالع رسانی به دفتر وزارت نيرو 

 باشند. می

اعضای شورا الزم است صورتجلسات و گردش اطالعات مرتبط با شورا را به شرکت  -7-11

 مادرتخصصی ذیربط منعکس نمایند.
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 شرح وظايف رئیس شورا -8

 .وزارت نيرودفتر مورد نظر  بازدیدهای استانیمسئول هماهنگی  -8-1

 .حفظ و نگهداری اسناد و مکاتبات مرتبط با شورا مسئول -8-2

به  روز پس از هر جلسه 3گزارش مصوبات جلسات براساس فرمت پيوست حداکثر تا ارسال  -8-3

 .دفتر وزارت نيرو

تنظيم و ارسال گزارش حضور اعضا در جلسات و ميزان پيگيری و تحقق مصوبات توسط  -8-4

 مجریان در پایان هر سال به دفتر وزارت نيرو.

 

 پیوست -6

 تعداد کل صفحات عنوان پیوست رديف

 صفحه1 صورتجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غير عامل استان...فرم  1
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  :تهیّه کنندگان-15

 "برق و انرژي"و  "آب و آبفا"هاي تخصصی  کارگروه

 سمت نام خانوادگی نام     ردیف

 مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو ميثم جعفرزاده 1

 معاون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو جهان بخشیجالل  2

 کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو زاده محمد حيدری 3

 توانير شرکت نظارت بر توزیع  دفتر مدیرکل سيد اعتضاد مقيمی 4

 ایران آب منابع مدیریت شرکت غيرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیرکل سيف اهلل آقابيگی 5

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

 حرارتی برق توليد شرکت غيرعامل پدافند مجری و مدیرعامل مشاور فرد مهدی شریفی 7

 توانير شرکت غيرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر مدیرکل نژاد محمد ابراهيم 8

 وزارت نيرو برق و انرژینماینده  معاونت  مجتبی شاهميرزایی 9

 نماینده مرکز بسيج وزارت نيرو سجاد محمدی 11

 نماینده دفتر روابط عمومی وزارت نيرو محمدجواد جره 11

 

 کمیته تخصصی
 سمت نام     نام خانوادگی ردیف

 بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرومعاون مدیرکل دفتر مدیریت  جالل جهان بخشی 1

 کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو زاده محمد حيدری 2

 کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو مهدی نخست 3

 ایران آب منابع مدیریت شرکت غيرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر نماینده عليرضا رضاپور 4

 توانير شرکت غيرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر نماینده محمد رحيمی جم 5

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

 حرارتی برق توليد شرکت غيرعامل پدافندنماینده دفتر  مصطفی غضنفری 7

 وزارت نيرو نماینده مرکز بسيج سيدعلی خاتمی 8
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عدم در ستون مالحظات توضیحات مختصر از عناوين اقدامات در راستاي تحقق و اجراي مصوبه و در صورت *

 گردد.تحقق داليل ايجاد وقفه قید 
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