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 پدافندغیرعامل و بحران مدیریتحوزه 
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  ي عملیاتی و دور میزيانورهاپیگیري برگزاري م

درصد   اقدامات انجام شده  اقدامات انجام شده  ردیف
  پیشرفت کار

1  
 خط اسیساتت در کلر گاز نشت رزمایش

 شرایط وقوع و رود زرینه آبرسانی اول
  اضطراري

 جمع آوري اسناد و سوابق سناریوهاي مشابه- 1
جمع آوري اطالعات کلی طرح و شناسایی تهدیدات و - 2

  مخاطرات مرکز
  تدوین سناریوي اولیه- 3

55%  

 مدیریت و سد شکست مانور برگزاري  2
  علویان سد محل در صحنه

با دفتر بهره برداري تاسیسات آبی  برگزاري جلسه مشترك- 1
  و برق آبی و مدیر بهر ه برداري سد علویان

برنامه ریزي استقرار دستورالعمل واکنش در شرایط  - 2
  اضطراري سدها

  جمع آوري کلیه اطالعات مورد نیاز تدوین سناریو- 3
  اولیه 

60%  

امور و اداره تابعه  7ه در طبق برنامه ریزي بعمل آمد  مانور اطفاء حریق در ستاد و شهرستانها  3
  %100  )پیوست(.شرکت برگزار گردیده است

رزمایش قطع برق و تست عملکرد دیزل   4
  ژنراتورهاي اضطراري

عملکرد  و ارزیابی تستبا توجه به سناریوي تدوین شده،  
دیزل ژنراتورهاي اضطراري در ایستگاههاي زرینه رود ، 

  .انجام شد عجب شیر و سردرود
100%  

  )1(شماره  جدول
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  :دومفصل 
  زه مدیریت بحران و پدافند غیرعاملبرگزار شده در حو جلسات
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  مربوطه عامل غیر پدافند و بحران مدیریت تخصصی کارگروهاي جلسات

تعداد   مهمترین مصوبات اجرایی شده
 /کارگروه/کمیته  تاریخ جلسات  دستور جلسات  مصوبات

 ردیف  قرارگاه

تکمیل نواقضات ستاد مدیرت بحران 
و  UPSپیگیري خرید یک دستگاه (

  ...) باطري و
  06/02/95  مدیریت شرایط اضطراري  6

کمیته مدیریت بحران 
و پدافندغیرعامل 

  شرکت
1 

مقرر گردید کلیات برنامه عملیاتی 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 

  .تصویب و اجرایی گردد 1395در سال 
4  

بررسی و تصویب برنامه 
 ،94،تشریح عملکرد95عملیاتی

هاي  دستورالعمل استفاده از تلفن
  هوشمند

15/02/95  

مقرر گردید طی مکاتبه با ادارات و 
ارگانهاي استان از طریق کارگروه به آنها 
اعالم گردد تا در صورت انجام کارهاي 
عمرانی مرتبط با سواحل و رودخانه ها 

موظف هستند کلیه استعالمات الزم را از 
سازمان آب منطقه اي بعمل آورند و 

سخ گویی ظرف سازمان نیز موظف به پا
  .مدت کوتاه خواهد بود

10  
برنامه هاي پیش بینی شده براي  

پیشگیري ،آمادگی و مقابله با خطرات 
  و آسیب هاي سیل

23/4/95  

مقرر گردید اقدامات الزم در خصوص 
پوشش بیمه اي حوادث محتمل تاسیسات 

  .آبی در سطح استان انجام شود
6  

گزارش سومین گردهمایی دبیران 
دیریت بحران و پدافند کمیته م

  غیرعامل و مصوبات آن
14/07/95  

مقرر گردید به منظور ارائه گزارش 
درخواستی معاون انرژي پدافندغیرعامل 
کشور هرچه سریعتر جلسه فوق العاده 

کمیته جهت تصمیم گیري درخصوص 
مسایلی که بایستی در گزارش مطرح گردد 

  .تشکیل شود

گزارش بازدید معاون انرژي   5
  08/95 /23  دافندغیرعامل کشورپ

لیست و دستورالعمل شهرستان هاي معین و 
جانشین مورد تایید و تصویب قرار گرفته و 

مقرر شد جهت استقرار و ابالغ به 
  شهرستانها اقدام مقتضی صورت گیرد

دستورالعمل شهرستانهاي معین و ارائه   7
  19/10/95  1395گزارش تحلیلی حوادث 

اتوجه به کاهش هرساله مقرر گردید  ب
ورودي آب سد ارس دالیل این امر  از 
لحاظ تغییر و تحوالت باالدست بویژه 

 داخل کشور ترکیه مورد بررسی قرار گیرد 

4 

بررسی طرح جامع خطرپذیري 
ماهه  6گزارش وضعیت - 2خشکسالی  
گزارش وضعیت ذخیره - 3آتی بارش  

 ماه آتی 6سدها و برنامه براي 

1/6/95 
ویژه  کارگروه

 2  خشکسالی شرکت
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تشکیل جلسه مشترك معاونین شرکت آب 
  28/7/95  2  منطقه اي و جهاد کشاورزي

    

شناسایی مراکز جمعیتی و تاسیسات 
زیربنایی واقع در پایین دست سدهاي تحت 

بررسی و تجهیز ایستگاههاي  - شرکت
 - باران سنجی در حوضه هاي اولویت دار

ان گزارش فوري تلفنی از سوي متصدی
محلی ایستگاها درصورت بارشهاي 

  ناگهانی و سیل آسا

9 

بررسی و تحلیل بارش و جریانات 
ناشی از سیالب در ماههاي اسفند ، 

فروردین و اردیبهشت به منظور 
 مدیریت اثربخش سیالب

10/12/95  

مطالعه و اجراي طرحهاي ساماندهی مسیل 
توجه ویژه به - هاي منتهی به شهر تبریز

ر مطالعه و اجراي طرح تامین اعتبا
 ساماندهی مخروط افکنه هاي استان

5  - 13/4/95 
کارگروه تخصصی سیل 
و مخاطرات رودخانه 

 استانی
3 

تامین اعتبار الزم جهت اجراي طرحهاي 
آبخیزداري و مرتع داري در باالدست 

  حوضه هاي آبریز
3 

ارائه گزارش جامعی از روشهاي نوین 
 کنترل سیالب

2/8/95  

 wspعملیاتی تدوین شده براي  برنامه
بطور دقیق بررسی شده و بندهایی که 

تولیت اجراي آن معلوم است مشخص و 
براي سایر بندها متولی و راهکار مشخص 

 .گردد

 
و برررسی نحوه  WSPارائه گزارش 

 اجرایی نمودن آن
 4  قرارگاه  پدافند زیستی  4/5/95

مقرر گردید مکاتبات انجام شده با وزارت 
در خصوص حوزه سایبري شرکت به  خانه

اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
 .ارسال شود

4 
ررسی عدم کنترل بر عمکلرد سایبري ب

 کاربران شهرستانی
31/06/95  

  قرارگاه پدافند سایبري

5 

مقرر گردید چک لیست ارزیابی امنیتی 
سامانه هاي کنترل صنعتی شرکت تکمیل 

  .گردد
8 

ي شرکت با بررسی وضعیت سایبر 
 اعالم وضعیت هشدار سایبري

26/07/95  

مقرر گردید دستورالعمل هاي شناسایی و 
طبقه بندي اطالعات شرکت و تهیه فایل  
پشتیبان از اطالعات حساس در اسرع وقت 

  .تهیه و ابالغ گردد

  08/10/95 بررسی وضعیت سایبري شرکت 5

مقرر گردید مکاتبات الزم با شرکت 
خصوص حل آب ایران در  مدیریت منابع

فصل سریعتر طرح سامانه مانیتورینگ و 
دیسپاچینگ شبکه سنجش الکترونیکی 

7 

مانه ااخذ مجوز تهیه و استقرار س
مانیتورینگ و دیسپاچینگ شبکه 

 سنجش منابع آب

20/11/95  
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منابع آب و قراردادهاي آتی که در این 
  .راستا منعقد خواهد شد انجام گیرد

  4  
7  

  30/3/95  
  )شبستر( 1/4/95

کارگروه تخصصی سیل 
و مخاطرات رودخانه ها 

  شهرستانی –
6 

  )هشترود( 7/4/95  -   10  

 -  4  
3  

 -  21/6/95 -  
  )اهر( 3/11/95

مخاطرات سیل و مدیریت آن قبل و   8  - 
  بعد از سیل

 آب امور(15/10/95
  )تبریز

جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز 
سیل هاي شهري و در حریم رودخانه ها و م

پیش بینی اعتبار الزم براي - روستایی
  الیروبی و مسیل گشایی

20   -  10/4/95  

شوراي هماهنگی 
 7  مدیریت بحران استان

خودداري از چمن کاري در شهرها براي 
رعایت مفاد  - حفاظت از منابع آبی

دستورالعمل هاي ابالغی از سوي آب 
منطقه اي در راستاي حفاظت از منابع آب 

  زمینیزیر

طرح موضوع وضعیت بحرانی منابع   14
  12/8/95  دستور جلسه دیگر 4آب زیرزمینی و 

آگاه سازي مسافرین نوروزي به نحو 
مقتضی درخصوص عدم سکونت در بستر 
و حریم رودخانه ها و همچنین نصب عالئم 

  هشدار در مناطق پرخطر

  18/12/95  ارائه گزارش  9

 -  17  
مات ارائه گزارش درخصوص اقدا

انجام یافته درخصوص سیل واقع شده 
  دستور جلسه دیگر 3و 

امور آب (8/4/95
  )تبریز

شوراي هماهنگی 
مدیریت بحران 

  شهرستانی
8 

  )اهر(24/11/95  -   6  - 
همکاري نیروي انتظامی با امور آب جهت 
جلوگیري از بروز مشکل در ساماندهی و 
بازگشایی مسررودخانه صوفی چاي در 

  خوشه مهر اراضی روستاي 
باتوجه به فصل بارش امور آب نسبت به - 

بازدید و کنترل والیروبی مسیررودخانه ها 
  و مسیل ها اقدام نماید

17  
19  
5  

 -  
  

20/4/95 -  
4/10/95  

28/12/95  
  بناب

 -  8  
11  

 -  
1/3/95  

25/3/95  
  )خداآفرین(
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 -  4  
7  

بررسی وضعیت شهرستان پس از سیل 
29/3/95  

30/3/95  
  )شبستر(1/4/94

  )ملکان(15/7/95    13  - 

 -  10   -  
  )هشترود(7/4/95

  

 -  11   -  15//95  

کارگروه تخصصی  
زلزله و لغزش الیه هاي 
زمین مدریت بحران 

  استان

9 

مقرر گردید هریک از اعضاء کارگروه 
نسبت به شناسایی و ارائه راهکارهاي مقابله 

  .با تهدیدات و مخاطرات اقدام کند
و برنامه هاي مورد چشم انداز، طرح ها   8

 21/04/95  انتظار از کارگروه ها

کارگروه انرژي و آب 
 10  پدافند غیرعامل استان

ضمن تشریح برنامه هاي هفته پدافند 
غیرعامل توسط هریک از اعضاء مقرر 

گردید گزارش برنامه هاي اجرایی هفته 
پدافند غیرعامل به دبیرخانه کارگروه 

  .ارسال گردد

  05/07/95  ي هفته پدافند غیرعاملاعالم برنامه ها  5

مطالعه و بررسی تهدیدات و مخاطرات   4  - 
 12/5/95  تبریز) سیل(طبیع 

کارگروه ویزه بررسی 
مخاطرات شهر 

مخاطرات ناشی (تبریز
  )از سیل

11 

مطالعه و بررسی تهدیدات و مخاطرات   7  - 
 1/6/95  تبریز) سیل(طبیع 

ات مطالعه و بررسی تهدیدات و مخاطر  3  - 
 23/6/95  تبریز) سیل(طبیع 

بررسی مسیل هاي خطر زا و منتهی به   15  - 
  1/7/95  شهر تبریز

  مطالعه و بررسی تهدیدات طبیعی  8  - 
  3/7/95  شهر تبریز)سیل(

 -  5   -  5/7/95  
کارگروه تخصصی اطالع 
رسانی مدیریت بحران 

  استان
12 

مقرر گردید منبعد به جهت رعایت الزامات 
HSE ارداد با شرکت تامین کننده در قر

گاز کلر ، مفاد الزم در قرارداد مربوطه 
  .شفاف سازي شده و یا اضافه گردد

  
بررسی و ارزیابی خطرات محتمل از 
ناحیه دپو و استفاده ار کپسولهاي کلر 

  در تصفیه خانه نهند
4/12/95  

جلسه مشترك با 
سازمان آتش نشانی 

  کالن شهر تبریز
13  

    جمع کل  مصوبه 348
  تعداد جلسات مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ): 2(جدول شماره 
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  :سومفصل 
   تخصصی و عمومی هاي آموزش

 پدافندغیرعامل و بحران مدیریتحوزه 
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تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در قالب -تدوین و پیگیري اجراي برنامه آموزشهاي عمومی
  دوره هاي آموزشی، سمینار و کارگاه

  حاتتوضی  درصد پیشرفت کار  اقدامات انجام شده  ردیف

تدوین برنامه آموزشی ساالنه و اعالم به گروه تشکیالت و   1
  مستنداتپیوست   %100  منابع انسانی 

مدیریت  تخصصی- عمومیبرگزاري دوره هاي آموزش   2
  نفر ساعت  2762  %100  بحران و پدافند غیرعامل

  )3(جدول شماره 
  

 مرکز آموزشی
ساعت 

 دوره

تعداد 
شرکت 
 کننده

نفر 
ساعت 
 آموزش

یف ن دوره آموزشیعنوا
رد

  

  1  در بخش آب دوره تخصصی پدافند غیرعامل  1200  50  24  آب منطقه اي با همکاري دانشگاه مالک اشتر

  2 )طرح تعادل بخشی(آشنایی با مدیریت پروژه و اجزاي آن 102 17 6 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  HSE 3دوره آموزشی  636 53 12 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  4 دوره آموزشی طرح بهبود مدیریت مهندسی رودخانه 162 27 6 سازمان آب منطقه اي آذربایجان شرقی

موسسه ملی توسعه منابع انسانی محیط 
 زیست کشور کره جنوبی

  5 دوره تخصصی تکنولوژي هاي زیست محیطی 48 1 48

کاربردي صنعت  - موسسه آموزش عالی علمی 
 )احد آموزشی تهرانو(آب و برق

  6 قوانین و مقررات در بخش آب 30 1 30

  7 کلیات اطفاء حریق و راههاي پیشگیري 480 70 6 سازمان آتش نشانی

کاربردي صنعت  - موسسه آموزش عالی علمی 
 )واحد آموزشی تهران(آب و برق

  8  )ویژه مدیران( مدیریت بحران 30 5 6

  9  تخصصی آموزشی زمین لرزهدوره  40 1 40  مدیریت بحران استانداري
  10  سناریو نویسی رزمایش و مانور 16 2 8   عملیات انتقال گاز 8منطقه 

  11  در فضاي سایبري در صنعت آبسایبري آشنایی با تهدیدات   174  29  6  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
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 مرکز آموزشی
ساعت 

 دوره

تعداد 
شرکت 
 کننده

نفر 
ساعت 
 آموزش

یف وره آموزشیعنوان د
رد

  

  12  آشنایی با کپسول هاي انفجاري و نحوه کاربرد آنها  32 2 16  صنابع هفتم تیر اصفهان - سازمان صنایع دفاع 

کاربردي صنعت  - مؤسسه آموزش عالی علمی 
  13  امنیت فاوا 18 1 18  )واحد آموزشی گیالن(آب و برق

  14  بررداري، نگهداري، کار و ایمنی در تأسیسات کلرزنی بهره 32 2 16 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
  15  حقوق و تعیین حریم منابع آبی 108 8 16 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

زنی  کلر تاسیسات با کار ایمنی و برداري بهره آموزشی دوره  456  19  24  تصفیه خانه آبرسانی زرینه رود به تبربز
  16  براي پرسنل خط آبرسانی

    جمع کل 3564 288 282  
  عملکرد آموزشی ): 4(جدول شماره 

  

  
  مستند برگزاري کارگاه و دوره هاي آموزشی اصول و مبانی حریق ): 1(شکل شماره 
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 پژوهشی و علمی هاي همایش و کارگاهها در حضور

  سمینار/کنفرانس/عنوان همایش  ردیف
تعداد   نفر ساعت

شرکت 
  کننده

مدت 
  يمحل برگزار  کارگاه

1 
شرکت در سومین کنفرانس مدیریت بحران و 

HSE در دانشگاه تهران 
 دانشگاه تهران  16  1  16

2 
همایش ملی محیط زیست با رویکرد مدیریت 

 HSEیکپارچه و فراگیر
 پارك پردیسان –سازمان محیط زیست   16  2  32

3 
کنفرانس ملی احیاء و ساماندهی رودخانه هاي 

 شهري
یش هاي بین المللی مرکز هما - تهران  8  2  16

 رایزن

4  
شرکت در سمینار آموزشی حفاظت فیزیکی 
زیرساخت ها به کمک فن آوریهاي جدید در 

  حوزه پدافند غیرعامل
  برق منطقه اي آذربایجان  8  3  24

 ستادي تمرین و آموزش کارگاه در شرکت  5
  استانداري  44  5  220  بحران مدیریت

ي شرکت در چهارمین همایش پدافند سایبر  6
  سازمان پدافندغیرعامل کشور  16  6  94  سازمان پدافند غیرعامل

    8  2  16  سمینار تخصصی مدیریت پدافندزیستی  7

    ICS(  8  1  8(کارگاه آموزشی سامانه فرماندهی حادثه   8

مدیریت سیل جریان واریزه اي و حوضچه   9
    8  1  8  هاي رسوبگیر برون شهري

پنجمین کنفرانس امنیت اطالعات و   10
  پدافندغیرعامل کشور  16  3  48  دافندسایبريپ

11  
 آسیب خصوص در بصیرتی اموزشی کارگاه

 حریم و امنیت و نوین هاي رسانه شناسی
  خصوصی

  دانشگاه تبریز  6  5  30

12  
کارگاه تخصصی نقش سدها در مدیریت 
سیالب و مالحظات بهره برداري ایمن با 

  نگاهی به سیالبهاي اخیر
  بع آب و نیروي ایرانشرکت توسعه منا  6  3  18

شامل (کارگاه اطالعات و تحقیقات آب   13
 )اطالعات پایه و تحقیق و بررسی رودخانه

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان 66 20 1320

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان 37 48 1776  کارگاه ترمیم و نگهداري از سد و شبکه  14

    263  102  3626  جمع

  حضور پرسنل واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در همایش ها و سمینارها): 5(ل شماره جدو
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 پدافندغیرعامل و بحران مدیریت حوزه رسالتهاي و ترویج جهت آموزشی محصوالت و اقالم توزیع و تهیه

  توضیحات  تعداد توزیع شده  اقدامات انجام شده  ردیف

ا مباحث تخصصی تهیه  و توزیع لوح فشرده آشنایی ب  1
    40  پدافند غیرعامل 

توزیع لوح فشرده موارد کاربردي مدیریت بحران و   2
    30  پدافند غیرعامل بین پرسنل حراستی شرکت

  )6(جدول شماره 

 

  
 اطالع رسانی در خصوص ارائه فایل هاي آموزشی ): 2(شکل شماره       
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 غیرعامل پدافند و بحران مدیریت بخش در شاغل رسنلپ براي دار کد مصوب هاي دوره اجراي پیگیري

 
  مستند پیگیري اجراي دوره هاي آموزشی ): 3(شکل شماره       
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  :چهارم فصل
   طرح هاي مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی
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  آخرین وضعیت مطالعات پدافند غیرعامل

  
  آخرین وضعیت مطالعات پدافندغیرعامل): 7(جدول شماره 

  

 غیرعامل پدافند و بحران مدیریت با مرتبط تحقیقاتی و پژوهشی طرحهاي راهبري و حمایت

با توجه به نیازهاي شرکت در حوزه هاي مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و طبق تعامالت بعمل آمده با واحدهاي 
سیل، تخصصی و کمیته تحقیقات شرکت، ساالنه تعدادي پروژه تحقیقاتی حسب اولویتهاي شرکت بعنوان پروژه هاي بخش 

در ضمن .ارائه شده است) 21(و ) 20(،در لیست اولویتهاي تحقیقاتی شرکت قرار می گیرد  که در جدول ... خشکسالی و 
مدیر پروژه بنا با تشخیص کمیته تحقیقات در موارد مرتبط از اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انتخاب می گردد و در 

  .می باشد حال حاضر این مسئله در سه مورد صادق
  

  

مرکز /دانشگاه  وضعیت  عنوان  ردیف
  آموزشی

1 
تهیه راهنماي اصول پاکسازي قبل از آبگیري و مدیریت حفاظت کیفی دریاچه 

 سدهاي مخزنی
خاتمه 

 یافته
دانشگاه صنعتی 

 سهند

2 
بررسی و پهنه بندي آسیب پذیري از خشکسالی و ارزیابی شدت آن با یک شاخص 

 اچه ارومیهمناسب در حوزه آبریز دری
در حال 

 اجرا
 دانشگاه تبریز

 استفاده از تحلیل ریسک در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداري سدهاي خاکی 3
در حال 

 اجرا
دانشگاه شهید 

 عباسپور

4 
بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مرند به فلزلت سنگین و نیترات با 

 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
خاتمه 

 هیافت
 دانشگاه تبریز

5 
بررسی دالیل افزایش برداشت ها و تعداد چاههاي غیر مجاز و ارتباط آن با بحث 

: محدوده مورد مطالعه ( تخصیص از آبهاي زیرزمینی و راههاي جلوگیري از آن 
در حال 

 اجرا
جهاد دانشگاهی 

واحد 
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 آذربایجانشرقی دشت مرند

6 
و هشدار انتشار امواج با اعمال  تجزیه و تحلیل شکست سد، پهنه بندي سیالب

مدلهاي ریاضی و سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردي سدهاي علویان و 
 قلعه چاي

در حال 
 اجرا

 دانشگاه تبریز

7 
 و سطحی زیرزمینی و آب منابع به استان هاي صنعتی پساب ورود اثرات ارزیابی
 و تاثیرات تولیدي پساب مدیریت منظر صنعتی از استقرار واحدهاي الزامات تدوین

  در استان جوار هم زیرزمینی و آب سطحی منابع کیفیت بر آنها

در حال 
    واگذاري

8 
الزامات  HSE ( زیست و بهداشت سازي ایمنی، پیاده روي پیش موانع بررسی

  )آن اثرات بررسی میدانی و عمرانی هاي طرح در محیطی
در حال 
   واگذاري

9 
فراروي  ... ) و سایبري - زیستی( تهدیدهاي و ریسکها شناسایی و بررسی

  ریسک مدیریت و الگوهاي  پدافندغیرعامل تدوین و آبی تاسیسات
در حال 
   واگذاري

  غیرعامل از سال قبل پدافند و بحران مدیریت با مرتبط تحقیقاتی و پژوهشی طرحهاي در حال اجراي): 8(جدول شماره 
  

  عنوان پیشنهادي  ردیف
  استان و ارائه راهکارهاي مقابله و مواجهه با آن) شرب و کشاورزي (ات زیستی فراروي منابع آب شناسایی تهدید  1

  شرکت در شرایط اضطراري و ارائه راهکارهاي اجرایی ITبررسی نقاط ضعف و قوت سیستم ارتباطات و   2

  تحلیل آب مجازي در مدیریت منابع آب استان  3

سالی در بخش منابع آب و سیل استان و ارائه راهکارهاي عملیاتی جهت مواجهه با ارزیابی و تحلیل مدیریت ریسک خشک  4
  چالشهاي فرارو

  غیرعامل پدافند و بحران مدیریت با مرتبط تحقیقاتی و طرحهاي پیشنهادي پژوهشی): 9(جدول شماره  
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  :پنجمفصل 
  ه مدیریت بحران و پدافند غیرعاملاعتبارات مربوط به حوز
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 ساالنه آموزش هاي برنامه برگزاري تجه شرکت آموزشی بودجه در اعتبارات بینی پیش پیگیري

  درصد پیشرفت کار  اقدامات انجام شده  عنوان فعالیت  ردیف

معاونت برنامه مکاتبات با   پیگیري پیش بینی ردیف اعتباري در موافقتنامه ساالنه  1
  %80  ریزي و بهبود مدیریت

برنامه ها به گروه ارسال   ارائه برنامه هاي آموزشی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  2
  %100  تشکیالت و منابع انسانی

  اعتبار برنامه آموزشی پیشنهادي شرکت در سال جاري): 10(جدول شماره 

 

 شرکت جاري بودجه در جاري اعتبارات محل از مصرفی اقالم تامین براي الزم اعتباري ردیف درج پیگیري

  میزان اعتبار تخصیص یافته  اقدامات انجام شده  ردیف

  میلیون ریال 1130  برنامه ریزي آب و بودجه دفترکاتبات با م  1

  وضعیت تخصیص اعتبار از محل اعتبارات جاري): 11(جدول شماره 
  
  

 در طرحها پدافندغیرعامل و بحران مدیریت حوزه نیازهاي تامین براي الزم اعتبارات نمودن لحاظ پیگیري
 1395 سال هاي نامه موافقت

  درصد پیشرفت کار  اقدامات انجام شده  ردیف

1  
تهیه برنامه عملیاتی مرتبط با طرحهاي شرکت و پیش 

بینی اعتبارات الزم و اخذ مصوبه کمیته مدیریت بحران 
  و پدافند غیرعامل شرکت

100%  

ارسال برنامه هاي مصوب به دفتر برنامه ریزي جهت   3
  %100  درج در موافقتنامه هاي ساالنه

2  
طرحها به ذیحسابی طرحها  ابالغ برنامه مصوب مرتبط با

و انجام رایزنی هاي الزم جهت استفاده از اعتبارات 
  طرحها در طول سال

90%  

  اقدامات پیگیري تخصیص اعتبار از محل اعتبارات طرح هاي عمرانی): 12(جدول شماره 
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  :ششمفصل 
  سایر اقدامات
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  آنها وظایف رحش تهیه و شرکت عملکرد حوزه در معین جانشین و ادارات/امور تعیین   

اقدام سریع و به موقع در مواقع بروز بحران و به منظور افزایش آمادگی در سطح ادارات و امورات شهرستان ها براي  
اداره مدیریت بحران قرار گرفت و  يدر اولویت کار 1392سال  از امدادرسانی موثر و به موقع، تعیین شهرستان هاي معین

به  موجود تاسیسات نوع ذیربط ، شهرستان هاي جانشین و معین از منظر واحدهاي ن با حضور مدیرا جلسات متعددطی 
  .تعیین گردید 16شرح جدول شماره 

  شهرستانها معین
 )از دیدگاه سد و شبکه (

 نام شهرستانها نام شهرستانها

 ملکان  -عجب شیر -بناب -مراغه هریس –خداآفرین –ورزقان -کلیبر-اهر

 چاراویماق  –هشترود  –سراب  –میانه  جلفا  -شبستر -مرند

 ملکان  –جلفا  –کلیبر  –میانه  بستان آباد  –آذر شهر  –اسکو  –تبریز 

  شهرستانها معین
 )از دیدگاه آبهاي زیرزمینی و مهندسی رودخانه ها و سواحل  (

 ملکان  -عجب شیر -بناب -مراغه خداآفرین –ورزقان -کلیبر-اهر

 بستان آباد   -سراب  –یس هر جلفا  -شبستر -مرند

 ترکمانچاي   –چاراویماق  –هشترود  –میانه  آذر شهر  –اسکو  –تبریز 

  شهرستانهاي معین ):13(جدول شماره 
  

،   "قرارگیـري تاسیسـات و منـابع آبـی    موقعیـت   "اداره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل عالوه بر آیتم 1395در مرداد سال 
شهرسـتان هـا نسـبت بـه اصـالح شهرسـتان هـاي        امکانات و توانمندیهاي ي و فاصله از کانون خطر و با دیدگاه آسیب پذیر

بـه   مطـابق جـدول زیـر     شهرسـتان هـاي معـین    ،بدین منظور طی جلسه اي با واحدهاي ذي ربط.معین  اقدام نمودجانشین و 
  .ائه شده استرا بخش مستنداتدر  صورتجلسه مربوطه  .روزرسانی شد
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  نام شهرستانهاي جانشین  نام شهرستانهاي معین  شهرستاننام   ردیف

  میانه -مراغه   سراب - مرند تبریز  1

  هشترود -اهر  ورزقان - هریس  مراغه  2

  هشترود -اهر - ورزقان - هریس  بناب  3

  هشترود –میانه   ورزقان - هریس  ملکان  4

  هشترود –میانه  - ورزقان - هریس عجب شیر  5

  بستان آباد -هشترود  شبستر - مرند -میانه  6

  شبستر –بستان آباد   اسکو –جلفا   سراب  7

  میانه –مراغه   بناب - مرند –هشترود   8

  جلفا –اهر   اسکو –آذرشهر   کلیبر  9

  مراغه –میانه   شبستر -تبریز  جلفا  10

  مرند –تبریز   عجب شیر –بناب   شبستر  11

  هشترود –تبریز   هرآذرش –جلفا   بستان آباد  12

  سراب –عجب شیر   بناب –ملکان   آذرشهر  13

  مرند –شبستر   هریس -تبریز  اسکو  14

  بناب –تبریز   آذرشهر –سراب   ورزقان  15

  خداآفرین –مراغه   هشترود –ملکان   اهر  16

  میانه –تبریز   اسکو -اهر  هریس  17

  اهر –ارس   میانه –مراغه   خداآفرین  18

  خداآفرین –اهر   میانه –مراغه   ارس  19

  هشترود-میانه  شبستر -سراب  مرند  20
  شهرستان هاي معین و جانشین نهایی فهرست ):14(جدول شماره 

  
  



 
26 

 

  
  ادارات معین و جانشین/نامه جلسه تعیین امور): 4(شکل شماره 

  
و طی ابالغیه  11/12/95تاریخ در پس از طرح موضوع در کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت و اخذ تائیدیه الزم 

شرح وظایف شهرستان هاي جانشین و معین جهت اجرا به کلیه  ،با امضاي مدیر عامل محترم شرکت  د/100/3275شماره 
  .اداره ها و امورهاي آب ابالغ شد

  
  نامه ابالغی سیستم شهرستانهاي جانشین و معین): 5(شکل شماره 
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  تخصصی واحدهاي در عسری واکنش هاي تیم تجهیز و ساماندهی

فعالیتهاي مرتبط با شرایط اضطراري در شرکت و به منظور تخصصی نمودن این فعالیتها، طبق  یدر راستاي انسجام بخش
 در اسناد و دستورالعملهاي مربوط به شرایط اضطراري، فعالیتهاي مختلف حوزه مدیریت بحران و شرایط اضطراري

بر این اساس تعدادي تیم هاي  .جهت انجام کارهاي عملیاتی احصاء گردیدشرکت بررسی و اولویت بندي هاي الزم 
اکنش سریع در شرایط اضطراري حسب واحدهاي تخصصی سطح شرکت تعریف گردید که خالصه اي از وضعیت و

  . تعدادي از این تیمهاي به شرح ذیل ارائه می گردد
 تیم تخصصی امداد و نجات  -  1- 1

ساعته امداد و نجات را  35رمندان شرکت از حوضه هاي مختلف است که دوره مقدماتی و نفر از کا 27این تیم شامل 
به دلیل تغییر مدیریت داخلی هالل احمراستان، انجام آموزشهاي تخصصی تیم براي مدتی دچار وقفه شد که . گذرانده اند 

  .انجام خواهد شد 95 با رویکرد جدید مدیریت هالل احمر، برگزاري دوره هاي تخصصی در نیمه دوم سال
  فعالیتهاي مرتبط با آماده سازي تیم  واحدهاي درگیر  اعضا  نام تیم

  تمام واحدهاي سازمان  27  تیم تخصصی امداد و نجات

  ساعته 35 – عمومی آموزشدوره 

  ساعته 35- پایه داوطلبیدوره آموزش 

  ...)کیف و - لباس- چادر(خرید تجهیزات مورد نیاز 

  انور زلزله و تخلیه اضطراريشرکت در م

  تشکیل جلسه هماهنگی و اخذ نظرات و پیشنهادات      

  تیم تخصصی امداد و نجات): 15(جدول شماره 
 تیم تخصصی تعمیر و نگهداري-2- 1

و آمادگی کامل  اکیپهاي تعمیر و نگهداريبه جهت حوادث مختلف در خطوط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی، وجود       
در خط اول زرینه  تعمیر و نگهداريباعث ساماندهی افراد موجود و تشکیل تیم تخصصی  هت انجام ماموریتهاي محوله،آنها ج

  .رود به شرح ذیل گردید
  تعداد   تخصصها  واحدهاي درگیر  اعضا  نام تیم

تیم تخصصی تعمیر و 
  نگهداري

  نفر 9
  خط آبرسانی زرینه رود

  
  خط آبرسانی نهند 

  2  تکنسین برق
  2  کارشناس مکانیک/کنسینت

  1  کارشناس ابزرا دقیق/تکنسین
  4  کارگر فنی
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  تیم تخصصی تعمیر و نگهداري): 16(جدول شماره 
 حوادثو گزارش  ثبت تیم تخصصی  -3- 1

بنا به نیازهاي موجود در سطح شرکت و نبود اطالعات منسجم درخصوص حوادث رخ داده در شرکت پس از تصویب در     
مدیریت بحران و پدافندغیرعامل مسوولیت تجمیع حوادث در سطح شرکت به اداره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل  کمیته

در راستاي عملیاتی کردن مصوبه ، این اداره پس از رایزنیهاي مختلف نسبت به خرید نرم افزار جامع سالمت و . واگذار گردید
HSE احل اولیه نصب، با درخواست افزودن بخشهاي مختلف از جمله فرمهاي اقدام نمود که این نرم افزار پس از طی مر

در این راستا ضرورت تشکیل تیم تخصصی ثبت  و گزارش .به پایان رسانید 94مربوط به سیالب عملیات استقرار آن را در سال 
تیم تخصصی کیل حوادث حسب فرایند مربوطه، باعث انتخاب تعدادي از همکاران شاغل در بخشهاي مختلف شرکت و تش

  .ثبت  و گزارش حوادث به شرح جدول ذیل گردید

تعداد   نام تیم
تعداد   مسئولیت  واحدهاي درگیر  اعضا

  فعالیتهاي مرتبط با آماده سازي تیم  نماینده

تیم تخصصی 
ثبت  و گزارش 

  حوادث
32  

کنترل ورود اطالعات   دفتر  مهندسی رودخانه ها و سواحل
  دهاي مختلفمعرفی نماینده واح- 1  1  سیالب

آشنایی تشکیل دوره آموزش مقدماتی - 2
  ساعت HSE – 3نرم افزار 

ورود اطالعات به نرم افزار به صورت - 3
 آزمایش

تشکیل دوره آموزش تکمیلی کار با نرم - 4
  ساعت HSE – 3افزار 

  1  اپراتور ورود اطالعات  دفتر حراست

  1  تاپراتور ورود اطالعا  امور نظارت بر خدمات پشتیبانی

  27  اپراتور ورود اطالعات  امور آب شهرستانها/ادارات

  1  کاربر ارشد  اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  1  اپراتور ورود اطالعات  معاونت طرح و توسعه
  تیم تخصصی ثبت حوادث): 17(جدول شماره

 پایش آلودگیتیم تخصصی -4- 1
لویتهاي کاري شرکت می باشد لذا به منظور  انسجام فعالیتهاي انجام یافته و اقدام به پایش و حفاظت از منابع آبی یکی از او 

متشکل از کارشناسان حوزه  تیم تخصصی پایش آلودگیموقع و موثر در زمان بروز حوادث مربوط به آلودگی منابع آب ، 
  ..هاي استقرار و تجهیز می باشدگردیده و در حال انجام کارتشکیل  به شرح جدول ذیل و حفاظت پایه مطالعاتهاي 

تعداد   نام تیم
  تعداد نماینده  مسئولیت  واحدهاي درگیر  اعضا

  5  تیم تخصصی پایش آلودگی

  2    مطالعات پایه منابع آب

  1    دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

  1    دفتر بهره برداري و نگهداري سدها

  1    اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
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  تیم تخصصی پایش آلودگی): 18( ول شمارهجد
 سایبريپدافند تیم واکنش سریع -5- 1
به عنوان یکی از بندهاي این ستورالعمل،  سایبريتیم واکنش سریع حسب دستورالعمل تشکیل قرار گاه سایبري و تشکیل         

زي آن جهت انجام ماموریتهاي محوله شده و آماده سا تیم واکنش سریع سایبرياقدام به تشکیل قرارگاه سایبري  طبق مصوبه 
  .است

تعداد   نام تیم
  تعداد نماینده  مسئولیت  واحدهاي درگیر  اعضا

  6  تیم واکنش سریع سایبري

  3  رئیس  مار و اطالعات مدیریتآگروه 

  1  دبیر  دفتر حراست

  1  عضو  معاونت حفاظت و بهره برداري

  1  عضو  اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
  تیم واکنش سریع سایبري): 19(جدول شماره 

 بحرانی شرایط مصوب چارت طبق شرکت بحران مدیریت سیستم بخشی وظایف شرح استقرار و تهیه

هدف از تدوین این روش اجرایی شناسایی احتمال وقوع وضعیتهاي اضطراري ناشی از فعالیتهاي انسانی و یا حوادث طبیعی در 
و نیز روشهاي مقابله باحوادث جهت پیشگیري و ... ) تاسیسات و  خطوط انتقال و  –هرستان ها ش –ستاد ( بخشهاي مختلف 

که  درکلیه واحدهاي سازمانی و تاسیسات که داراي پتانسیل بروز وضعیتهاي اضطراري  بود کاهش خسارات مرتبط به آنها
  .باشد هستند معتبر می

  
  درصد پیشرفت فیزیکی  اقدامات انجام شده  ردیف

  %100  تهیه و تصویب چارت شرایط اضطراري شرکت  1
  %50  تشکیل تیمهاي شرایط اضطراري  2
  %70  تهیه روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراري شرکت  3
  %95  تهیه چک لیستها و فرمهاي کنترلی شرایط اضطراري  4

 )20(جدول شماره 
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   اضطراري شرایط با مواجهه امکانات و تجهیزات خرید

وریتهاي حوزه مدیریت بحران در شرایط اضطراري احتمالی  به دنبال ممنظور  پیش بینی تمهیدات الزم جهت انجام ما به      
با اولویت بندي امور و  ، خرید تجهیزات مورد نیاز براي واحدهاي شهرستانی شرکتستاد مدیریت بحران و تجهیز استقرار 

  .ادارات مورد نظر به شرح ذیل انجام گرفته است 
  

  درصد پیشرفت فیزیکی  اقدامات انجام شده  ردیف
  %100  کمیته مدیریت بحران و اخذ مجوز الزم 45طرح در جلسه شماره   1
%100  )قلم 15بیش از (شناسایی واحدهاي مورد نظر جهت تجهیز  2  
%100  شناسایی و تعیین اقالم مورد نظر جهت خرید  3  
  %70  تامین اعتبار و خرید تجهیزات  4

 اضطراري شرایط با مواجهه امکانات و تجهیزاتخرید اقدامات مرتبط با ): 21(ماره جدول ش
  

 تاسیسات شرکت و ایجاد سیستم کنترل عملکرد اضطراري برق مولدهاي ساماندهی 

طی مکاتبات انجام ،شرکتدیزل ژنراتور در مراکز و تاسیسات  تعیین وضعیت بکارگیريدر راستاي برنامه ریزي جهت          
راتورهاي موجود و وضعیت بکارگیري آنها نقرار گرفت و تعداد دیزل ژ بررسی واحد از تاسیسات شرکت مورد 45 شده حدود

بر اساس نتایج تحلیل هاي . ارائه شده است 10به همراه نیازمندیهاي موجود استخراج گردید که نتایج ان در جدول شماره 
شرکت، پس از اخذ مجوز از کمیته مدیریت  حوزه ستادي جهت نیاز مبرم به صورت گرفته طبق اولویت بندي انجام گرفته

شرکت  مصارف نیازمتناسب با دیزل ژنراتور  هماهنگی هاي الزم انجام و) 3پیوست شماره( 1394بحران شرکت طی سال 
 .در حال استقرار در محوطه ستاد می باشدتامین و 

 
  طراري شرکتتحلیل وضعیت مولدهاي برق اض): 22(جدول شماره 

  
  میزان پیشرفت کار  عنوان فعالیت  ردیف

  %100  تهیه بانک اطالعاتی مولد هاي برق اضطراري   1
  %80  تهیه و استقرار مولد برق اضطراري حوزه ستادي شرکت  1
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  %75  مولد اضطراري سد زنوز پیگیري نصب  2
  %60  تهیه و ابالغ دستورالعمل شناسایی و اماده بکاري مولدهاي اضطراري  3

  استقرار مولدهاي برق اضطراريپروژه هاي ): 23(جدول شماره 

 سطح واجد طرحهاي و تاسیسات بویژه شرکت تاسیسات براي کلیدي قطعات و تجهیزات خرید بر نظارت
 حفاظتی و امنیتی مسائل رعایت جنبه از مهم و حساس بندي

از مراکز داراي طبقه بندي اخذ شده که زات حساس لیست تجهیتجهیزات و قطعات کلیدي،  نظارت بر خریددر خصوص      
الزم به ذکر است که سالهاي قبلی در خصوص نظارت بر تهیه . ارسال شده است 10/4/1395مورخ  100/7108طی نامه شماره 

حتما با اطالع واحد قطعات کلیدي مکاتباتی با واحد مربوطه صورت گرفته که در صورت نیاز به تهیه تجهیزات کلیدي 
بر اساس بخشنامه هاي  دیریت بحران و پدافند غیرعامل صورت پذیرد که در صورت داشتن منع خرید آن تجهیزاتم

  .حتما این واحد اطالع می دهد باالدستی،
  درصد پیشرفت کار  عنوان فعالیت  ردیف

  %80  تهیه بانک اطالعاتی و موجودي قطعات کلیدي تاسیسات شرکت  1

با رعایت خرید تجهیزات خاص و ابالغ بخشنامه هاي مرتبط   2
  %100  ممنوعیت  خرید از شرکتهاي داراي محدودیت

  %100  عضویت در کارگروه خرید تجهیزات شرکت  3
  آخرین وضعیت نظارت بر خرید تجهیزات کلیدي): 24(جدول شماره 

  

  بیسیم ارتباطی امکانات به حوزه ستادي تجهیز یا بهبود پیگیري

درصد   ات انجام شدهاقدام  عنوان فعالیت  ردیف
  پیشرفت کار

خرید و استقرار سیستم ارتباطی بی سیم با شوراي   1
  هماهنگی مدیریت بحران استان

و آغاز بهره برداري از  دستگاه بی سیم 3خرید 
  %100  در ستاد شرکت  تاریخ 

پیگیري ایجاد سیستم ارتباطی بی سیم در مراکز حساس و   2
  %30  ه الزم در کمیته مدیریت بحران شرکتاخذ مصوب  ت و امور شهرستاناادار

  آخرین وضعیت استقرار بی سیم در مراکز اولویت دار): 25(جدول شماره 
  
  

 
  



 
32 

 

  شرکت ستادي حوزه در اضطراري آب تامین تجهیزات استقرار و بینی پیش

  درصد پیشرفت کار  اقدامات انجام شده  عنوان فعالیت  ردیف
تامین آب اضطراري ستاد   1

  شرکت

  %100  کمیته مدیریت بحران و اخذ مجوز الزم 40در جلسه شماره طرح 
  %90  طرح فنی الزم اخذارجاع موضوع به دفتر فنی شرکت جهت بررسی و   2
  %25  پیگیري تصویب طرح اولیه و تامین اعتبار الزم  3

  آخرین وضعیت تامین آب اضطراري در حوزه ستادي شرکت): 26(جدول شماره 

 مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اطالعات انکبیا تکمیل  ایجاد

  عنوان بانک اطالعاتی  ردیف
میزان 

پیشرفت 
  کار

  اقدامات انجام شده

1  
دادهاي  بانک اطالعاتی حوادث و رخایجاد 

نرم افزار (ه ثبت حوادثسامان در قالبشرکت 
 HSE )جامع

90%  

  استقرار نرم افزار در ستاد و شهرستانها - 1
دوره آموزشی براي اپراتورها طی دو  برگزاري- 2

  مرحله
  نرم افزار بهمورد نیاز شروع ورود داده هاي- 3

تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعاتی مدیران و   2
 پرسنل شاغل در سطح شرکت

و استعالم تغییرات روي داده در سطح مدیریت   100%
  بروز رسانی بانک در اوایل سال

3  
عات تکمیل و بروز رسانی بانک اطال

شرکت براي آمادگی و مقابله ) GIS(جغرافیایی
 شرایط اضطراري

  تهیه و تکمیل جدولهاي اطالعاتی مورد نیاز  30%

تهیه بانک جامع اطالعات نقاط مسیل هاي   4
 خطرزا در سطح استان

60%  

بانک اطالعات نقاط خطرزاي استان توسط دفتر 
حفاظت و مهندسی سواحل و رودخانه ها در 

یجاد شده و هر ساله به روز می محیط اکسل ا
نقطه سیل خیز تا به حال  100بیش از . گردد

 –شناسایی شده که در شهرستانهاي شبستر 
 –سراب   -عجب شیر  –اسکو   -ملکان  –هریس 

  .جلفا و مرند قرار دارند –تبریز   -بناب  –اهر 

تهیه شناسنامه پدافندغیرعامل براي طرح هاي   5
 واجد سطح بندي مهم

35%  

انجام مکاتبات الزم با طرحهاي واجد سطح بندي 
 مهم

برگزاري نشستهاي توجیهی در خصوص نحوه 
  تکمیل فرمها 

دریافت فرمهاي اولیه از طرحها و بررسی و تکمیل 
  نواقصات

تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعاتی مخاطرات   6
 و تهدیدات فراروي تاسیسات و منابع آب

  باشدمی  ه پیوستاطالعات ب  50%
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تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعاتی قطعات   7
 کلیدي تاسیسات واجد سطح بندي

 و مهم قطعات کلیدي طرح هاي حساسلیست   80%
  .اخذ شده است

ماشین تکمیل و بروز رسانی بانک اطالعاتی   8
    %100  آالت و تجهیزات سنگین

    %100  تهیه بانک اطالعاتی مولد هاي برق اضطراري   9
  اقدامات انجام یافته در خصوص تکمیل بانک اطالعاتی): 27(ره جدول شما

 در ستاد و شهرستانها HSEجامع سالمت و استقرار نرم افزار 

  
 HSEجامع سالمت و صفحه اول نرم افزار ): 6(شکل شماره 

  
کت آب منطقه اي به منظور استفاده و دسترسی سریع و آسان به اطالعات دقیق و به هنگام درخصوص حوادث رخ داده ، شر

پس از . اقدام نمود   93آذربایجان شرقی نسبت به خرید و استقرار نرم افزار جامع مدیریت سالمت  در سطح شرکت از سال 
رایزنیهاي فراوان سرانجام نرم افزار ارائه شده توسط شرکت الگوریتم پارس انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام گردید پس از 

زمان خرید نرم افزار به دلیل وسعت کاري حوزه و نیاز به ایجاد برخی آیتم ها از جمله فرمهاي ثبت  گذشت حدود هشت ماه از
نصب کامل نرم افزار  95سرانجام در اوایل سال . سیالب ، با همکاري شرکت مربوطه آیتمهاي مورد نیاز به نرم افزار اضافه شد 

  .انجام گرفت و هم اکنون قابل استفاده می باشد
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 –سیل  –حوادث فردي ( کاربرد این نرم افزار در درجه اول ثبت کلیه حوادث روي داده در سطح فعالیتهاي شرکت  دامنه
بوده و در مرحله بعد ثبت داده هاي مربوط به مدیریت بحران و پدافندغیرعامل را پوشش ...) شبه حوادث و  –غرق شدگی 

  .خواهد داد 
مدیریت بحران و پدافندغیرعامل ، ادارات و امور منابع آب ، دفتر سواحل و رودخانه ،  ادارهافزار در محل  نصب و استقرار نرم

 ها در هریک از یطوري که خروج به دفتر برنامه ریزي و بهبود مدیریت،دفتر فنی و امور نظارت بر خدمات پشتیبانی بوده
یت دسترسی، اصالح و تکمیل و پردازش اطالعات همچنین قابل .گرددافزار ثبت  در بانک اطالعاتی نرم شهرستان ها واحدها و

  .باشد مهیا می مربوطه توسط کارشناس

  
  

  HSEجامع سالمت و صفحه ثبت حوادث نرم افزار ): 7(شکل شماره 
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خالصه گزارش حوادث و رویدادهاي رخ داده در حوزه تحت تولیت شرکت آب منطقه اي آذربایجان 
 95شرقی در سال 

ف
ردی

 

 موضوع نامه نام طرح
تاریخ و 

  شماره
 نامه ارسالی 

شماره و 
  تاریخ نامه 
 پیگیري اول

تاریخ 
دریافت 

 پاسخ

اتفاق 
 افتاده

 توضیحات

1 
طرح ساماندهی رودخانه 

 هاي داخلی

اعالم حوادث رخ 
 داده

95/6/14   
 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 خیر 95/6/25
 

 " طرح شبکه قلعه چاي 2
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 بله 95/6/25 د/1698/180

انحراف از مسیر موتور سوار و برخورد با 
  سقوط 1200خط لوله فوالدي 

 به درون ترانشه و فوت فرد 

 " سد پیغام چاي 3
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 تعطیل 95/6/25
 

 " ساختمان سد ونیار 4
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 خیر 95/6/25
 

5 
شبکه آبیاري و زهکشی 

 " سهند هشترود
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 بله 95/6/15 د/1698/180

  ممانعت اهالی روستاي یانلیق از اتصال
قال آب براي اراضی روستاهاي لوله انت

به دلیل عدم بهره مندي از آب براي دیگر
 خود روستا

 " آبرسانی میانه 6
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
  د/1698/180

 خیر
 

 " طرح شهریار 7
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 خیر 95/6/27
 

 " شبکه آیدوغموش 8
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 بله 95/6/28
  جاری شدن سیل

غرق شدن یک نفر از اھالی در 
 مترمکعبی ٤٠٠٠استخر

9 
ز زرینه آب ا لطرح انتقا

 به دشت بناب رود
" 

95/6/14   
 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 ماه است که تعطیل می باشد 15کارگاه  خیر 95/6/27

 " سد و شبکه گرمی چاي 10
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 خیر 95/6/27
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11 

پروژه (طرح خداآفرین 
هاي سد خداآفرین و 

 )قیزقلعه سی 
" 

95/6/14   
 د/1607/180 

95/6/24  
 خیر 95/7/3 د/1698/180

 

12 

پروژه (طرح خداآفرین 
هاي سد خداآفرین و 

 )قیزقلعه سی 
" 

95/6/14   
 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 بله 95/7/5

افتادن قالب بتن ریزي که منجر به 
  شکستگی ساعد دست راست

 یکی از کارگران شده 

 " طرح آبرسانی میانه 13
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 د/1698/180

 خیر 95/6/27
 

 " طرح حاجیلرچاي 14
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 بله 95/7/11 د/1698/180

مو برداشتن دست چپ راننده به هنگام 
  پیاده شدن از غلتک

  پرش پلیسه برش به چشم 
آسیب دیدگی از ناحیه پاشنه پا و غوزك 

 پاي کارگر حفاري

 " انی مرندطرح آبرس 15
95/6/14   

 د/1607/180 

95/6/24  
 خیر 95/7/11 د/1698/180

 

  خالصه گزارش حوادث ):28(جدول شماره 

 پیاده و آنها بندي سطح درجه مطابق شده بندي سطح تاسیسات امنیتی و حفاظتی بندي رده اخذ پیگیري
 آن سازي

که منجر به تهیه طرح پیشنهادي توسط دفتر  تی طرحهاو پیگیري اخذ رده بندي حفاظنجام مکاتبه با دفتر حراست شرکت ا
 .جهت تصویب به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده استحراست گردیده و به 

 بندي سطح واجد مراکز و تاسیسات در پدافندغیرعاملالزامات و تاکتیکهاي  نمودن عملیاتی پیگیري

  درصد پیشرفت  م شدهاقدام انجا  امور/اداره/مرکز  اصول و تاکتیکها  ردیف

  استقرار دیزل ژنراتورپیگیري   1
  ستاد

مذاکره براي انتقال و جابجایی 
دیزل زنراتور از طرح آیدوغموش و 
پیگیري نصب توسط اداره نظارت 

  بر خدمات پشتیبانی

80%  

 نصبانتخاب پیمانکار و پیگیري   سد زنوز
  %75  دیزل ژراتور

تحت تولیت مراکز   پیگیري اخذ رده بندي حفاظتی  2
  %90  از دفتر حراست پیگیري  شرکت

  %100اطراف کانال آبگیر فنس کشی تاسیسات آبرسانی   فنس کشی   3
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زرینه رود به 
  تبریز

  .گردید

رنگ آمیزي پروفیل هاي فوالدي   4
ارائه نکته نظرات کارشناسی از   سد خداآفرین  هاي فوالدي فنس

  %100  منظر پدافند غیرعامل

  به شرح جدول ذیل  دار بستهنصب دوربین هاي م  5
  اقدامات انجام یافته درخصوص عملیاتی نمودن اقدامات پدافندغیرعامل):29(جدول شماره 

  95در سال دوربین هاي مدار بسته نصب 

 تاریخ نصب
  هزینه اجرایی

 )ریال(
  ردیف  مراکز و تاسیسات تحت تولیت

  ١  کارخانه لوله سازي آذرشهر  16000000  30/12/95
  ٢  امور آب ملکان  21000000  25/10/95
  ٣  خانه هاي سازمانی ولیعصر  12000000  15/8/95
  ۴  صندوق قرض الحسنه آذرآب  5000000  95//15/11
  ۵  محوطه شرکت آب منطقه اي  8000000  28/12/95

  ۶  پشتیبانی دوربین مدار بسته شرکت  40000000  95طی سال 
  ٧  سد خداآفرین  3900000000  95و94

  95وضعیت نصب دوربین هاي مدار بسته در سال  ):30(جدول شماره

 و ها دستورالعمل اساس بر بحران مدیریت و غیرعامل پدافند اجرایی هاي نامه آئین  ابالغ و تدوین ، تهیه
 دستی باال هاي بخشنامه

  درصد پیشرفت  اقدامات انجام شده  عنوان  ردیف

  دستورالعمل دفاع حقوقی در برابر تجاوزات سایبري  1
تبه با دفتر حراست، دفتر حقوقی و مکا

گروه آمار و اطالعات مدیریت در راستایی 
  اجرایی کردن دستورالعمل ابالغی

100%  

2  
، پیش )نمودار گردش عملیات(دستورالعمل و فرایند 

بینی، هشدار و اقدامات کاهش خسارات سیل در 
  )اصالح و بروزرسانی( استان

ارسال دستورالعمل به استانداري جهت 
  %100  بالغ به سازمانها و ارگانهاي مرتبطا

  %80  برش دستگاهی و در مرحله ابالغ  تدوین آئین نامه استفاده از تلفن هاي همراه  3

  روش اجرایی راهبري مطالعات پدافندغیرعامل  4
مکاتبه با دفتر گروه بهبود مدیریت شرکت 
جهت نظامند ساختن راهبري مطالعات 

  پدافند غیرعامل
80%  

  اقدامات انجام یافته درخصوص آئین نامه هاي اجرایی): 31(ماره جدول ش
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 استان سطح در ها مسیل و ها رودخانه مسیر اصالح و بازگشایی ساماندهی، هاي طرح اجراي پیگیري

میزان وحجم 
 عنوان فعالیت  فعالیت

مرحله 
یف  اقدام

رد
  

 :سواحل در سطح استان انجام مطالعات تعیین حدود بستر وحریم رودخانه ها و   کیلومتر 60

ش بینی و پیشگیري
پی

  

1  

  2 ) : تهیه نقشه توپوگرافی از رودخانه ها و مسیلها( انجام عملیات نقشه برداري   کیلومتر70

کیلومتر در  31
  مورد  3

شرکت در جلسات برگزاري شده به تولیت مسکن و شهرسازي و تاکید بر جانمایی 
: در طرح هاي هادي و تفصیلی شهرستان نقشه هاي حد بستر و حریم رودخانه ها

 )اهر–اسکو  -شهرستانهاي تبریز(
3  

  4  در  جلسه هماهنگی مدیران دفاتر حفاظت و مهندسی رودخانه هاي کشور   شرکت   
  5 یک جلسه کارگروه تخصصی سیل  ومخاطرات رودخانه هاي استان برگزاري   یک جلسه

ات شهر تبریز در مدیریت بحران استانداري و شرکت در   جلسات مربوط به مخاطر  جلسه 3
  6  این شرکت

  7  برگزاري کارگروه سیل در شهرستان شبستر  جلسه 2

مکاتبه شهرستانها و ستاد با  برخی از دستگاههاي دولتی منجمله راه و شهرسازي   
  8  ....در خصوص  اقدام به تعریض و بازبینی پل ها و 

تعیین حدود بستر و حریم  رودخانه ها و مسیلهاي انجام  اعالم عمومی مطالعات  کیلومتر74
  : یافته

آمادگی
  

9  

الیروبی، بازگشایی و اصالح مسیر رودخانه ها و مسیل ( اجراي عملیات ساماندهی   کیلومتر 8/8
 ): ها در سطح استان

باز سازي و بازتوانی
  

10  

مورد قلعه  1: یم رودخانه ها آزاد سازي تصرفات مزاحم صورت گرفته در بستر و حر  کیلومتر 3/3
  11  چاي 

   
  مورد 700

  
  

  مورد 300
  

  مورد 60
  مورد 30

  

 حفاظت ازبستر وحریم منابع آب سطحی و کنترل سیالب
تصرف غیر مجاز بستر و حریم ، برداشت غیر مجاز شن (جلوگیري از دخل و تصرف 

 : ی در بستر و حریم منابع آب سطح) و ماسه و جلو گیري از آلودگی بستر
و حریم و برداشت غیر مجاز   در مورد تصرف در بستر 2ماده  3اعمال تبصره 

 : مصالح
 :  در مورد تصرف در بستر و حریم 2ماده  4اعمال تبصره 

 :  در مورد برداشت غیر مجاز مصالح 48هماهنگی در اعمال ماده 

12  

 الباقدامات انجام یافته در حوزه مهار و کنترل سی): 32(جدول شماره 
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 غیرعامل پدافند و بحران مدیریت مسائل در دخیل واحدهاي پتانسیل حداکثر از استفاده

  نوع فعالیت  /....ارگان / نام نهاد   ردیف
  آموزش تیم تخصصی امداد و نجات  استان هالل احمر  1
  همکاري و معرفی بسیجیان در برگزاري آموزش هاي تخصصی  پایگاه مقاومت بسیج  2
  در برگزاري آموزش هاي تخصصی و تعامل همکاري  دفتر حراست  3
  ي اطفاء حریقتعامل در برگزاري آموزش ها  نبریز آتش نشانی  4
  آب زرینه رودخط انتقال در خصوص قطعی هاي  تعامالت دوسویه  آب و فاضالب استان  5
  برگزاري مانورهاي قطع برق مشترك  برق منطقه اي استان  6

  پتانیسل واحدها استفاده از): 33(جدول شماره 

 اي سازه غیر و اي سازه ایمنی دیدگاه از ساختمانها و اتستأسی پذیري آسیب ارزیابی و بازدید

تاریخ   محل بازدید  ردیف
  نوع اقدام  بازدید

1  

معاون انرژي  بازدید سردار مطیعی
از  سازمان پدافند غیرعاما کشور 

طرح هاي مرزي حاشیه ارس 
لعه زقمنجمله سد خداآفرین، سد قی
  ...سی، ایستگاه پمپاژ ارس و 

18/08/95  

انرژي سازمان پدافند  محترم با حضور معاون یجلسات مشترک
غیرعامل کشور و مدیر عامل شرکت در خصوص برنامه هاي 

تأمین نیازهاي آبی و مسائل و  واستراتژیک بخش آب استان 
 برگزار و بحث و بررسی هاي مربوطه با مشکالت فراروي آن

ینده مجري طرح و کارشناسان و مدیران پروژه نما شرکت
ه و همچنین تبادل نظر صورت گرفت و  هاي مذکور انجام

سردار مطیعی در جریان کلیه برنامه ها و اقدامات 
  .پدافندغیرعامل در این منطقه قرار گرفت

  02/6/95  تصفیه خانه آبرسانی به مرند  2
امل و مکاتبه ارائه نکته نظرات کارشاسی از منظر پدافند غیرع

با طرح جهت ارسال به مشاور مربوطه و انجام اصالحات مورد 
  نظر

و زرح در کمیته  تهیه گزارش و ارجاع به واحدهاي مربوطه  20/6/95  ایستگاه پمپاژ عجب شیر  3
  مدیریت بحرامن وپدافند غیرعامل شرکت

  هتهیه گزارش و ارجاع به واحدهاي مربوط  6/5/95  تصفیه خانه میاندواب  4

بررسی اثرات احتمالی ناشی از مناقشه قره باغ بر روي طرح   17/1/95  طرح خداآفرین  5
  خداآفرین

بررسی اثرات سیالب رخ داده و نتایج اقدامات کارگروه   26/4/95  روستاي کوزکنان شبستر  6
  شهرستانی

کنتورهاي هوشمند منصوبه در   7
  ي احتمالیارزیابی آسیب پذیري هاي سایبر  15/7/95  دشت صوفیان

مکاتبه با واحد امور تدارکات و خدمات پشتیبانی جهت   24/4/95  سد زنوز  8
  انتخاب پیمانکار و استقرار دیزل ژنراتور
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  بازدید از نحوه استقرار و عملکر دسیستم هشدار گرمی چاي  20/2/95  امور آب میانه  9
  hseبررسی و ضعیت   13/5/95  بازدید از سد کلقان  10

ساختمان هاي ستادي و  بازدید از  11
  95اسفند   خانه هاي سازمانی

تهیه گزارش ارزیابی سازه اي و مقاومت ساختمان هاي 
ستادي و خانه هاي سازمانی و تهیه گزارش و ارسال به 

  مدیرعامل شرکت
 لیست بازدیدهاي انجام یافته):34(جدول شماره

 اقدام هاي مناسبتی

  اقدام انجام شده  مناسبت  ردیف

تدوین برنامه هفته پدافند غیرعامل و برگزاري جلسات   دافند غیرعاملهفته پ  1
  هماهنگی و در ادامه انجام برنامه هاي پیش بینی شده

برگزاري جلسات مشترك و برنامه ریزي در خصوص انجام   دهه فجر  2
  اقدامات آموزشی درراستاي موضوعات پدافند غیرعامل

  اقدام هاي مناسبتی ):35(جدول شماره

  امات پیشگیرانهاقد

  اقدام انجام شده  اقدام پیشگیرانه  ردیف

پیشگیري از وقوع حوادث ناگوار در تاسیسات   1
  آبی و تحت تولیت شرکت

مکاتبه با مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی در 
در ... خصوص اطالع رسانی جهت پیشگیري از غرق شدگی و 

  ...مخازن سدها، کاناهاي آب و 

2  

یري از حمالت سایبري در راستاي پیشگ
پدافند سایبري و حفاظت از تجهیزات نرم 
افزاري و سخت افزاري و شبکه رایانه اي 
شرکت و تاسیسات و مراکز اداري تحت تولیت 

  شرکت

مکاتبه با دفتر فناوري اطالعات توسعه مدیریت و تحول اداري 
 20خرید دیواره آتش براي اخذ مجوز براي در خصوص 

  ن شهرستا

3  
یکپارچه سازي اطالعات توسط دفتر مطالعات 

  پایه منابع آب
تهیه و مکاتبه با شرکت مدیریت منابع آب ایران و پیگیري 

استقرار سامانه مانیتورینگ و دیسپاچینگ شبکه سنجش 
  الکترونیکی منابع آب

  37شرح جدول به   صدور اخطاریه و هشدارها  4
  اقدامات پیشگیرانه ):36(جدول شماره
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  95در سال  هشدارهاي صادرهو اخطاریه 

 تاریخ مرکز هشدار گیرنده هشدار صادره ردیف
تسریع در عملیاتی نمودن اجراي طرح انحراف مسیر  1

 شورگل
21/5/95 نیروگاه سهند بناب  

آمادگی براي مقابله با خطرات ناشی از سیالبهاي  2
 احتمالی در ایام نوروز

اداره راه و شهرسازي 
 اسکو

26/12/95  

شرکت هاي راه سازي  الیروبی و پاك سازي دهانه پل ها 3
- آذرقلعه- سامان محیط
ایران  - ناورود
)هریس(ارتباط  

18/12/95  

اتخاذ تدابیر الزم جهت مقابله با احتمال ورود آب با  4
 کدورت باال به تصفیه خانه زرینه رود

تاسیسات آبرسانی زرینه 
 رود

9/9/95  

    ستاد   سایبريهشدار  5
 

  95 در سال هشدارهاي صادرهو اخطاریه  ):37(جدول شماره
  

  پوشش بیمه اي شرکت و تاسیسات آبی اقدامات 

  نوع اقدام  ردیف
  براي شرکت بیمهتخصصی  بهره گیري از یک نفر مشاور   ١
  بازنگري بیمه تاسیسات  ٢
  نفر 5نام براي تاسیسات شرکت به تعداد  بیپوشش  بیمه   ٣
  حران استان جهت پوشش بیمه اي سیلاستخراج شهرها ، روستاها و مراکز پایین دست سدها جهت ارجاع به مدیریت ب  ۴
  پوشش بیمه اي مسوولیت مدنی مدیران  ۵

  پوشش بیمه اي شرکت و تاسیسات آبی اقدامات ):38(جدول شماره
  


