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این سند با هدف ایجاد مدیریت متمرکز در برنامه ریزی، هماهنگی،             
کاربرد امکانات، تجهیزات و نحوه ارتباط ستادهای بحران در شرکت           
ملی صنایع پتروشیمی تهیه و به تائید مدیرعامل رسیده است، کلیه              
حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی             

 .می باشدایران 
  



١٤  از  ٢صفحه  

  ::هدف هدف   --11
براساس معنای جدید مدیریت بحران، همواره باید مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملی برای برخورد با                     براساس معنای جدید مدیریت بحران، همواره باید مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملی برای برخورد با                       

اتفاقات احتمالی آینده تنظیم و مدیران بر ضرورت پیش بینی و کسب آمادگی برای آندسته از مسائل که بطور جدی                       اتفاقات احتمالی آینده تنظیم و مدیران بر ضرورت پیش بینی و کسب آمادگی برای آندسته از مسائل که بطور جدی                       
دین منظور شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تعیین خط مشی کلی مدیریت              دین منظور شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تعیین خط مشی کلی مدیریت              بب.  .  سازمان را تهدید می نماید بیاندیشند      سازمان را تهدید می نماید بیاندیشند      

بحران در امور برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و کاربرد تمرکزی امکانات و تجهیزات برای مواجه شدن با حوادث                          بحران در امور برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و کاربرد تمرکزی امکانات و تجهیزات برای مواجه شدن با حوادث                          
  ..طبیعی  و سوانح غیر مترقبه این روش اجرائی را با اهداف ذیل تهیه و تدوین نموده استطبیعی  و سوانح غیر مترقبه این روش اجرائی را با اهداف ذیل تهیه و تدوین نموده است

  ر سازمانی مدیریت بحران در سطوح مختلفر سازمانی مدیریت بحران در سطوح مختلفپیش بینی ساختاپیش بینی ساختا  --

  کاربرد تمرکزی نیروها و امکانات اعم از محدود یا گستردهکاربرد تمرکزی نیروها و امکانات اعم از محدود یا گسترده  --

  بهره گیری از امکانات منطقه ای و شهری در جهت پشتیبانی مجتمعهابهره گیری از امکانات منطقه ای و شهری در جهت پشتیبانی مجتمعها  --

تعیین خط مشی عملی در برخورد با مراحل پیش بینی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران در                   تعیین خط مشی عملی در برخورد با مراحل پیش بینی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران در                     --
  ب وظائف تعیین شدهب وظائف تعیین شدهچهارچوچهارچو

 این روش اجرائی کلیه شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه، ماهشهر و مجتمعهای                         این روش اجرائی کلیه شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه، ماهشهر و مجتمعهای                        ::دامنه کاربرد   دامنه کاربرد       --22
  ..پتروشیمی مستقل، ساختمانهای اداری و مسکونی مربوطه  را شامل گردیده و برابر سطح بندی ذیل اجرا می گرددپتروشیمی مستقل، ساختمانهای اداری و مسکونی مربوطه  را شامل گردیده و برابر سطح بندی ذیل اجرا می گردد

با در نظر گرفتن ابعاد آن با استفاده از امکانات و               با در نظر گرفتن ابعاد آن با استفاده از امکانات و                در این سطح شرایط بحران محدود و             در این سطح شرایط بحران محدود و            ::سطح اول   سطح اول     --11--22
  ..تجهیزات موجود در هر یک از شرکتهای مستقر در منطقه عسلویه و ماهشهر قابل کنترل می باشدتجهیزات موجود در هر یک از شرکتهای مستقر در منطقه عسلویه و ماهشهر قابل کنترل می باشد

 با امکانات خود موفق به        با امکانات خود موفق به       11 این سطح در شرایطی است که هر یک از شرکتهای در سطح                   این سطح در شرایطی است که هر یک از شرکتهای در سطح                  ::سطح دوم   سطح دوم     --22--22
ه پشتیبانی محدود یا گسترده از سایر شرکتها خواهند داشت، در        ه پشتیبانی محدود یا گسترده از سایر شرکتها خواهند داشت، در        خنثی کردن شرایط بحران نگردیده و نیاز ب       خنثی کردن شرایط بحران نگردیده و نیاز ب       

این صورت از طریق ستاد منطقه عسلویه یا ماهشهر نسبت به جابجائی امکانات و نیروها بصورت محدود یا                   این صورت از طریق ستاد منطقه عسلویه یا ماهشهر نسبت به جابجائی امکانات و نیروها بصورت محدود یا                   
گسترده از هر یک از شرکتهای زیر مجموعه و همچنین واگذاری امکانات از طریق ستاد منطقه اقدام                        گسترده از هر یک از شرکتهای زیر مجموعه و همچنین واگذاری امکانات از طریق ستاد منطقه اقدام                        

  ..می نمایدمی نماید
 در این سطح با توجه به ابعاد بحران، بکارگیری امکانات و تجهیزات موجود مجتمعهای                      در این سطح با توجه به ابعاد بحران، بکارگیری امکانات و تجهیزات موجود مجتمعهای                       :  :سطح سوم سطح سوم   --33--22

پتروشیمی در مناطق پتروشیمی عسلویه و ماهشهر و ستاد مناطق و همچنین شرکتهای مستقل تکافو ننموده و           پتروشیمی در مناطق پتروشیمی عسلویه و ماهشهر و ستاد مناطق و همچنین شرکتهای مستقل تکافو ننموده و           
مکانات غیر  مکانات غیر  ضروریست با هماهنگی مسئولین منطقه از پشتیبانی و امکانات و تجهیزات وزارت نفت یا از ا                 ضروریست با هماهنگی مسئولین منطقه از پشتیبانی و امکانات و تجهیزات وزارت نفت یا از ا                 

  ..شرکتی سازمانها و ارگانهای مستقر در آن منطقه برخوردار و بهره گیری گرددشرکتی سازمانها و ارگانهای مستقر در آن منطقه برخوردار و بهره گیری گردد
  

  : :  تعاریف  تعاریف --33
  ::اصطالحات مندرج در این روش اجرائی با معانی مشروحه زیر بکار می روند اصطالحات مندرج در این روش اجرائی با معانی مشروحه زیر بکار می روند 
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ل کنترل  ل کنترل  شرائطی است که در اثر حوادث، رخدادهای طبیعی یا انسان ساز بطور ناگهانی یا غیر قاب                   شرائطی است که در اثر حوادث، رخدادهای طبیعی یا انسان ساز بطور ناگهانی یا غیر قاب                       :: بحران    بحران   --11--33
بوجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و بر طرف کردن آن نیاز به                         بوجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و بر طرف کردن آن نیاز به                         

  ..اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارداقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد
فرآیند برنامه ریزی و عملکرد دستگاه اجرائی است که با مشاهده آثار و تجزیه و تحلیل                  فرآیند برنامه ریزی و عملکرد دستگاه اجرائی است که با مشاهده آثار و تجزیه و تحلیل                  :  :   مدیریت بحران     مدیریت بحران    --22--33

می کنند بصورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نمایند یا                  می کنند بصورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نمایند یا                  آنها تالش   آنها تالش   
در صورت بروز آنها با آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح                        در صورت بروز آنها با آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح                        

  ..وضعیت عادی اقدام نمایدوضعیت عادی اقدام نماید
هدف شناخت پیشگیری اولیه حوادث و سوانح غیر مترقبه که               هدف شناخت پیشگیری اولیه حوادث و سوانح غیر مترقبه که               فرآیندی است با     فرآیندی است با     :  :   مدیریت مخاطرات      مدیریت مخاطرات     --33--33

اطالعات و توانمندیهای الزم را جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور کاهش اثرات خطرپذیری و آسیب                        اطالعات و توانمندیهای الزم را جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور کاهش اثرات خطرپذیری و آسیب                        
پذیری فراهم می نمایند، این فرآیند با توجه به منافع و هزینه های پیشگیری از سوانح، حوادث و کاهش خطرپذیری                     پذیری فراهم می نمایند، این فرآیند با توجه به منافع و هزینه های پیشگیری از سوانح، حوادث و کاهش خطرپذیری                     

  ..می گیردمی گیردانجام انجام 
  ::مدیریت بحران شامل پنج مرحله است که تعاریف آن عبارتند از مدیریت بحران شامل پنج مرحله است که تعاریف آن عبارتند از : :   مراحل مدیریت بحران   مراحل مدیریت بحران --44--33

 مجموعه اقداماتی است که براساس مطالعات علمی و تخصصی با بررسی نشانه ها و عالئم                   مجموعه اقداماتی است که براساس مطالعات علمی و تخصصی با بررسی نشانه ها و عالئم                  :: پیش بینی     پیش بینی    --11--44--33
  ..غرافیایی، زمانی و مکانی تعیین می نمایدغرافیایی، زمانی و مکانی تعیین می نمایدهشداردهنده احتمال وقوع حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه را در ابعاد جهشداردهنده احتمال وقوع حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه را در ابعاد ج

مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا                     مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا                     :  :   پیشگیری    پیشگیری   --22--44--33
  ..کاهش اثار زیانبار آن انجام می شودکاهش اثار زیانبار آن انجام می شود

ن ن مجموعه اقداماتی است که توانائی مجموعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحرا                   مجموعه اقداماتی است که توانائی مجموعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحرا                   :  :   آمادگی    آمادگی   --33--44--33
آمادگی شامل جمع آوری اطالعات، پژوهش، برنامه ریزی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش،                آمادگی شامل جمع آوری اطالعات، پژوهش، برنامه ریزی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش،                .  .  افزایش دهد افزایش دهد 

  ..تامین منابع، تمرین و مانور استتامین منابع، تمرین و مانور است
ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران با هدف نجات جان و مال انسانها، تامین رفاه نسبی                   ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران با هدف نجات جان و مال انسانها، تامین رفاه نسبی                   :  :   مقابله    مقابله   --44--44--33

ترش خسارات است، مقابله شامل امداد و نجات، بهداشت، درمان، تامین امنیت،                  ترش خسارات است، مقابله شامل امداد و نجات، بهداشت، درمان، تامین امنیت،                  برای آنها و جلوگیری از گس       برای آنها و جلوگیری از گس       
ترابری، ارتباطات، تدفین، دفع مواد زائد جامد، دفع فاضالب، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی،                   ترابری، ارتباطات، تدفین، دفع مواد زائد جامد، دفع فاضالب، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی،                   

  ..اطالع رسانی و هشدار استاطالع رسانی و هشدار است
رائه کمکهای اولیه، انتقال مجروحان تا       رائه کمکهای اولیه، انتقال مجروحان تا       امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو، نجات، ا               امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو، نجات، ا               

نزدیکترین و اولین مرکز درمانی، تغذیه اضطراری، تامین سرپناه اضطراری، تخلیه جمعیت ها، تامین امکانات اولیه                 نزدیکترین و اولین مرکز درمانی، تغذیه اضطراری، تامین سرپناه اضطراری، تخلیه جمعیت ها، تامین امکانات اولیه                 
  ..و توزیع کمکهای مردمی و اقالم اهدائی داخلی و خارجی در محل بروز حادثه استو توزیع کمکهای مردمی و اقالم اهدائی داخلی و خارجی در محل بروز حادثه است

قداماتی است که با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار،              قداماتی است که با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار،              بازسازی شامل ا   بازسازی شامل ا       :: بازسازی و بازتوانی       بازسازی و بازتوانی      --55--44--33
ضوابط ایمنی و مسائل فرهنگی اجتماعی منطقه جهت بازگرداندن شرایط منطقه آسیب دیده از بحران به شرایط                      ضوابط ایمنی و مسائل فرهنگی اجتماعی منطقه جهت بازگرداندن شرایط منطقه آسیب دیده از بحران به شرایط                      
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بازتوانی شامل اقداماتی است جهت بازگرداندن شرایط جسمی و روحی روانی آسیب دیدگان             بازتوانی شامل اقداماتی است جهت بازگرداندن شرایط جسمی و روحی روانی آسیب دیدگان             .  .  عادی انجام می شود  عادی انجام می شود  
  ..به شرایط عادیبه شرایط عادیاز بحران از بحران 

  
  :: اختصار واژه ها  اختصار واژه ها --55--33

  ستاد مرکزی ستاد مرکزی   --

  ستاد اصلیستاد اصلی  --

  ستاد منطقه ویژه پارس جنوبی ستاد منطقه ویژه پارس جنوبی   --

  ستاد منطقه عسلویهستاد منطقه عسلویه  --

  ستاد منطقه ماهشهرستاد منطقه ماهشهر  --

  مسئولین منطقهمسئولین منطقه  --

  ستاد مرکزی مدیریت بحران وزارت نفتستاد مرکزی مدیریت بحران وزارت نفت  --

  ستاد مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمیستاد مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی  --

    ستاد مدیریت بحران در منطقه ویژه پارس جنوبیستاد مدیریت بحران در منطقه ویژه پارس جنوبی  --
  ستاد مدیریت بحران در منطقه عسلویهستاد مدیریت بحران در منطقه عسلویه  --

  ستاد مدیریت بحران در منطقه ماهشهرستاد مدیریت بحران در منطقه ماهشهر  --

  مسئولین ستاد بحران استان یا شهرستانمسئولین ستاد بحران استان یا شهرستان  --

  
  :: شرح اقدامات  شرح اقدامات --44

 وظائف فرماندهان اجرائی ستاد بحران شرکتهای مستقر در منطقه عسلویه و ماهشهر -4-1
به در شرکتهای فرعی بعهده       به در شرکتهای فرعی بعهده        فرمانده اجرائی ستاد مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترق                فرمانده اجرائی ستاد مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترق                 --11--11--44

مدیرعامل شرکت مربوطه بوده که در بحرانهای سطح اول راساً اقدام نموده و در بحرانهای                       مدیرعامل شرکت مربوطه بوده که در بحرانهای سطح اول راساً اقدام نموده و در بحرانهای                       
  . . با هماهنگی ستاد بحران مناطق عسلویه و یا ماهشهر اقدام می نمایندبا هماهنگی ستاد بحران مناطق عسلویه و یا ماهشهر اقدام می نمایند) ) 22سطح سطح ((منطقه ای منطقه ای 

ان جانشینان  ان جانشینان   تشکیل ستاد بحران شرکت، انتصاب و صدور حکم سه تن از مسئوالن ارشد بعنو                   تشکیل ستاد بحران شرکت، انتصاب و صدور حکم سه تن از مسئوالن ارشد بعنو                    --22--11--44
  ))11شماره شماره (( بعنوان دبیر ستاد برابر نمودار  بعنوان دبیر ستاد برابر نمودار HHSSEEفرمانده اجرائی و رئیس یا سرپرست فرمانده اجرائی و رئیس یا سرپرست 

   سازماندهی و تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی  سازماندهی و تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی   --33--11--44

 ایجاد یک مرکز کنترل با فضا و تجهیزات کافی تا به هنگام وضعیت اضطراری کلیه فعالیتها از                     ایجاد یک مرکز کنترل با فضا و تجهیزات کافی تا به هنگام وضعیت اضطراری کلیه فعالیتها از                      --44--11--44
  ..ایت شودایت شودطریق این مرکز توسط ستاد بحران هدطریق این مرکز توسط ستاد بحران هد

 اجرای آموزشهای الزم و برنامه ریزی و هدایت رزمایشهای پیش بینی شده حداقل دو مرحله در                  اجرای آموزشهای الزم و برنامه ریزی و هدایت رزمایشهای پیش بینی شده حداقل دو مرحله در                   --55--11--44
 و گزارش مشروح به ستاد       و گزارش مشروح به ستاد      HHSSEE--108108--0101براساس راهنمای شماره    براساس راهنمای شماره    )  )  شش ماهه اول و دوم    شش ماهه اول و دوم    ((سال  سال  

منطقه مربوطه و ستاد اصلی به منظور اطمینان از آمادگی کارکنان و تجهیزات در شرایط                          منطقه مربوطه و ستاد اصلی به منظور اطمینان از آمادگی کارکنان و تجهیزات در شرایط                          
  ی ی اضطراراضطرار

تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرانهای در سطح شرکت و پیش بینی                  تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرانهای در سطح شرکت و پیش بینی                    --66--11--44
مشارکت در بحرانهای در سطح منطقه بر اساس دستورالعملهای صادره و با هماهنگی ستاد منطقه               مشارکت در بحرانهای در سطح منطقه بر اساس دستورالعملهای صادره و با هماهنگی ستاد منطقه               

  ..مربوطهمربوطه
  وع حوادثوع حوادثاجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعملهای از پیش تهیه شده در هنگام وقاجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعملهای از پیش تهیه شده در هنگام وق  --77--11--44
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  ..مطلع کردن ستاد منطقه و ستاد اصلی از وقوع بحرانمطلع کردن ستاد منطقه و ستاد اصلی از وقوع بحران  --88--11--44
  پشتیبانی از سایر شرکتهای حادثه دیده براساس دستورات و هماهنگیهای ستاد منطقهپشتیبانی از سایر شرکتهای حادثه دیده براساس دستورات و هماهنگیهای ستاد منطقه  --99--11--44

 ماه یکبار به ستاد منطقه مربوطه و ستاد             ماه یکبار به ستاد منطقه مربوطه و ستاد            66گزارش تغییرات اطالعات اعضاء ستاد بحران هر           گزارش تغییرات اطالعات اعضاء ستاد بحران هر             --1010--11--44
  اصلیاصلی

  ابله و ارسال گزارش به ستاد منطقه و ستاد اصلیابله و ارسال گزارش به ستاد منطقه و ستاد اصلیمستند نمودن کلیه اقدامات پیشگیری و مقمستند نمودن کلیه اقدامات پیشگیری و مق  --1111--11--44

  شرکت در جلسات متشکه در ستاد منطقهشرکت در جلسات متشکه در ستاد منطقه  --1212--11--44

  اجرای دستورالعملهای ابالغی از سوی ستاد منطقه و ستاد اصلیاجرای دستورالعملهای ابالغی از سوی ستاد منطقه و ستاد اصلی  --1313--11--44

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  ))11نمودار نمودار ((

  
 نماینده تام االختیار مدیرعامل در        نماینده تام االختیار مدیرعامل در       :نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه عسلویه             --22--44

تاد منطقه عسلویه بعنوان فرمانده اجرائی ستاد منطقه و با هماهنگی ستاد اصلی، شرکتهای تابعه را در                     تاد منطقه عسلویه بعنوان فرمانده اجرائی ستاد منطقه و با هماهنگی ستاد اصلی، شرکتهای تابعه را در                     سس
جهت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه هدایت نموده و در مورد بحرانهای در سطح سوم                        جهت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه هدایت نموده و در مورد بحرانهای در سطح سوم                        

  ..هماهنگ با ستاد اصلی و ستاد  منطقه ویژه پارس جنوبی اقدام می نمایدهماهنگ با ستاد اصلی و ستاد  منطقه ویژه پارس جنوبی اقدام می نماید
  :: منطقه عسلویه شامل  منطقه عسلویه شامل ترکیب ستادترکیب ستاد  --11--22--44
  

  
  عضو و فرمانده اجرائی ستاد منطقه عضو و فرمانده اجرائی ستاد منطقه 

  
  عضو و جانشین اولعضو و جانشین اول

  نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه عسلویه نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه عسلویه   --

  ))آقای مهندس سید محمود نوریآقای مهندس سید محمود نوری            (            (
  مدیرعامل شرکت مبینمدیرعامل شرکت مبین  --

  ))آقای مهندس محمدحسین حبیبیانآقای مهندس محمدحسین حبیبیان      (      (              

 مديرعامل

 مدير اجرائي

 رئيس مجتمع

عضو و جانشين اول
 كشيك ارشد

عضو و جانشين سوم
 رئيس بهره برداري

 عضو و جانشين دوم

 رئيس حراست

 عضو

 HSEرئيس 

 عضو و دبير ستاد
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  عضو و جانشین دومعضو و جانشین دوم

  
  عضو و جانشین سومعضو و جانشین سوم

  
  عضو و دبیر ستادعضو و دبیر ستاد

  
  عضوعضو

  مدیرعامل عملیات غیرصنعتی پازارگاد مدیرعامل عملیات غیرصنعتی پازارگاد   --

  ))آقای حسنعلی عموچیآقای حسنعلی عموچی              (              (
  مدیرعامل طرحهای زیربنائی مدیرعامل طرحهای زیربنائی   --

  ))آقای مهندس قاسم محمودیآقای مهندس قاسم محمودی             (             (
   منطقه منطقهHHSSEEرئیس یا سرپرست  رئیس یا سرپرست    --

  رئیس حراست منطقهرئیس حراست منطقه  --

  ))محمدیمحمدی... ... آقای حشمت اآقای حشمت ا             (             (
  

  ::ائف مدیر اجرائی ستاد منطقه عسلویه ائف مدیر اجرائی ستاد منطقه عسلویه شرح وظشرح وظ  --22--22--44
فرمانده اجرائی ستاد منطقه عسلویه مسئولیت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح                     فرمانده اجرائی ستاد منطقه عسلویه مسئولیت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح                       --11--22--22--44

  .. را با هماهنگی ستاد اصلی به عهده خواهد داشت را با هماهنگی ستاد اصلی به عهده خواهد داشت22غیرمترقبه در بحرانهای در سطح غیرمترقبه در بحرانهای در سطح 
  ..تشکیل ستاد منطقه عسلویه، با ترکیب یاد شده باالتشکیل ستاد منطقه عسلویه، با ترکیب یاد شده باال  --22--22--22--44
  اء و گزارش به ستاد اصلیاء و گزارش به ستاد اصلیابالغ احکام جانشینان و اعضابالغ احکام جانشینان و اعض  --33--22--22--44

تحت پوشش قراردادن ستاد بحران شرکتهای آریاساسول، برزویه، زاگرس، اوره و             تحت پوشش قراردادن ستاد بحران شرکتهای آریاساسول، برزویه، زاگرس، اوره و               --44--22--22--44
آمونیاک، مبین، جم، پارس، پازارگاد، مدیریت طرحهای زیربنائی و مدیریت طرحهای                     آمونیاک، مبین، جم، پارس، پازارگاد، مدیریت طرحهای زیربنائی و مدیریت طرحهای                     

PPGGTTLL 22نمودار نمودار (( برابر  برابر((  
ی کلیه  ی کلیه  ایجاد یک مرکز کنترل با فضا و تجهیزات کافی تا به هنگام وضعیت اضطرار             ایجاد یک مرکز کنترل با فضا و تجهیزات کافی تا به هنگام وضعیت اضطرار               --55--22--22--44

  ..فعالیتها از طریق این مرکز توسط ستاد منطقه هدایت شودفعالیتها از طریق این مرکز توسط ستاد منطقه هدایت شود
  سازماندهی و تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی سازماندهی و تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی   --66--22--22--44

و یا  و یا  )  )  در صورت تشکیل  در صورت تشکیل  ((انجام هماهنگیهای الزم با ستاد منطقه ویژه پارس جنوبی            انجام هماهنگیهای الزم با ستاد منطقه ویژه پارس جنوبی              --77--22--22--44
  مسئولین غیر شرکتی منطقهمسئولین غیر شرکتی منطقه

 شرکتهای پتروشیمی      شرکتهای پتروشیمی     انجام هماهنگی و تنظیم توافقنامه فی مابین آن ستاد و                   انجام هماهنگی و تنظیم توافقنامه فی مابین آن ستاد و                     --88--22--22--44
خصوصی موجود در آن منطقه به ترتیبی که امکان همکاری و کمک رسانی متقابل را فراهم                   خصوصی موجود در آن منطقه به ترتیبی که امکان همکاری و کمک رسانی متقابل را فراهم                   

  ..نمایدنماید
تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرانهای در سطح منطقه و              تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرانهای در سطح منطقه و                --99--22--22--44

  ارسال به ستاد اصلیارسال به ستاد اصلی

ن شده در هنگام    ن شده در هنگام    اجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعمل از پیش تعیی            اجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعمل از پیش تعیی              --1010--22--22--44
  وقوع حادثهوقوع حادثه
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  مطلع کردن ستاد اصلی و ستاد منطقه ویژه از وقوع بحران در منطقهمطلع کردن ستاد اصلی و ستاد منطقه ویژه از وقوع بحران در منطقه  --1111--22--22--44

پشتیبانی از شرکت یا شرکتهای حادثه دیده و اختصاص امکانات از شرکتهای                  پشتیبانی از شرکت یا شرکتهای حادثه دیده و اختصاص امکانات از شرکتهای                    --1212--22--22--44
  مجاور یا منطقه برحسب مورد و براساس دستورالعملهای صادرهمجاور یا منطقه برحسب مورد و براساس دستورالعملهای صادره

 ماه   ماه  66ی تحت پوشش هر      ی تحت پوشش هر      گزارش تغییرات اطالعات اعضاء ستاد منطقه و شرکتها         گزارش تغییرات اطالعات اعضاء ستاد منطقه و شرکتها           --1313--22--22--44
  یکباریکبار

مستندسازی کلیه اقدامات و پیشگیری و مقابله در حوادث طبیعی و سوانح غیر                   مستندسازی کلیه اقدامات و پیشگیری و مقابله در حوادث طبیعی و سوانح غیر                     --1414--22--22--44
  ..مترقبه در سطح منطقه و ارسال گزارش به ستاد بحران اصلیمترقبه در سطح منطقه و ارسال گزارش به ستاد بحران اصلی

ایجاد هماهنگی و انسجام بین ستاد بحران شرکتهای تحت پوشش و استفاده از کلیه              ایجاد هماهنگی و انسجام بین ستاد بحران شرکتهای تحت پوشش و استفاده از کلیه                --1515--22--22--44
  ..بات ستاد اصلی و ستاد منطقه ویژه پارس جنوبیبات ستاد اصلی و ستاد منطقه ویژه پارس جنوبیامکانات، توانمندیها در چهارچوب مصوامکانات، توانمندیها در چهارچوب مصو

ابالغ اقدامات اضطراری و احتیاطی در مواقع وقوع و یا احتمال وقوع حوادث                    ابالغ اقدامات اضطراری و احتیاطی در مواقع وقوع و یا احتمال وقوع حوادث                      --1616--22--22--44
  طبیعی و سوانح غیرمترقبه به شرکتهاطبیعی و سوانح غیرمترقبه به شرکتها

هشدار به موقع به شرکتها و اطالع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه به                     هشدار به موقع به شرکتها و اطالع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه به                       --1717--22--22--44
  وبیوبیستاد اصلی و ستاد منطقه ویژه پارس جنستاد اصلی و ستاد منطقه ویژه پارس جن

نظارت بر عملکرد شرکتها در زمینه تدوین، کنترل اطالعات، استانداردهای ایمنی،            نظارت بر عملکرد شرکتها در زمینه تدوین، کنترل اطالعات، استانداردهای ایمنی،              --1818--22--22--44
  ..پیگیری و اجرای مصوبات و دستورالعملهای صادره از ستاد اصلیپیگیری و اجرای مصوبات و دستورالعملهای صادره از ستاد اصلی

نظارت بر اجرای آموزشهای عمومی و تخصصی مرتبط با بحران در شرکتهای زیر              نظارت بر اجرای آموزشهای عمومی و تخصصی مرتبط با بحران در شرکتهای زیر                --1919--22--22--44
  ..مجموعه که توسط شرکت ره آوران و راهبران اجرا می گرددمجموعه که توسط شرکت ره آوران و راهبران اجرا می گردد

نظارت بر اجرای مانورهای سالیانه شرکتها حداقل دو مرتبه در سال و برنامه ریزی                نظارت بر اجرای مانورهای سالیانه شرکتها حداقل دو مرتبه در سال و برنامه ریزی                  --2020--22--22--44
اجرای حداقل یک مانور سراسری در کل منطقه با استفاده از حداکثر امکانات و با همکاری                    اجرای حداقل یک مانور سراسری در کل منطقه با استفاده از حداکثر امکانات و با همکاری                    

 به منظور ارزیابی و حصول          به منظور ارزیابی و حصول         HHSSEE--108108--0101سایر ارگانهای منطقه براساس راهنمای شماره          سایر ارگانهای منطقه براساس راهنمای شماره          
  ..ا در کاربرد تمرکزی در مقابله با شرائط اضطراری در سطح منطقها در کاربرد تمرکزی در مقابله با شرائط اضطراری در سطح منطقهاطمینان از آمادگی شرکتهاطمینان از آمادگی شرکته
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  ))22نمودار نمودار ((
  

 نماینده تام االختیار مدیرعامل در        نماینده تام االختیار مدیرعامل در       ::نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه ماهشهر           نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه ماهشهر             --33--44
اصلی، شرکتهای تابعه را در      اصلی، شرکتهای تابعه را در      ستاد منطقه ماهشهر بعنوان فرمانده اجرائی ستاد منطقه و با هماهنگی ستاد                ستاد منطقه ماهشهر بعنوان فرمانده اجرائی ستاد منطقه و با هماهنگی ستاد                

جهت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه هدایت نموده و در مورد بحرانهای در سطح سوم                        جهت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه هدایت نموده و در مورد بحرانهای در سطح سوم                        
  ..هماهنگ با ستاد اصلی و مسئولین منطقه اقدام می نمایندهماهنگ با ستاد اصلی و مسئولین منطقه اقدام می نمایند

  ::ترکیب ستاد بحران منطقه ماهشهر شامل ترکیب ستاد بحران منطقه ماهشهر شامل   --11--33--44
  

  
  عضو و فرمانده اجرائی ستاد منطقهعضو و فرمانده اجرائی ستاد منطقه

  
  

  عضو و جانشین اولعضو و جانشین اول

  
  

  عضو و جانشین دومعضو و جانشین دوم

  
  عضو و جانشین سومعضو و جانشین سوم

  
  عضو و دبیر ستادعضو و دبیر ستاد

  
  عضوعضو

نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه          نماینده تام االختیار مدیرعامل در ستاد بحران منطقه            --
  ماهشهرماهشهر

  ))آقای مهندس محسن تسلطیآقای مهندس محسن تسلطی((
  مدیرعامل پتروشیمی فجر مدیرعامل پتروشیمی فجر   --

  ))آقای مهندس مسعود اعتمادیآقای مهندس مسعود اعتمادی      (      (
  مدیرعامل پتروشیمی بندرامام مدیرعامل پتروشیمی بندرامام   --

  ))آقای مهندس شعری مقدمآقای مهندس شعری مقدم      (      (
  عامل پتروشیمی رازی عامل پتروشیمی رازی مدیرمدیر  --

  ))آقای مهندس دشتیآقای مهندس دشتی      (      (
   منطقه منطقهHHSSEEرئیس یا سرپرست  رئیس یا سرپرست    --

  رئیس حراست منطقهرئیس حراست منطقه  --

  ))خوییخویی... ... آقای ماشاء اآقای ماشاء ا((
  ::شرح وظائف مدیر اجرائی ستاد در منطقه ماهشهر شرح وظائف مدیر اجرائی ستاد در منطقه ماهشهر   --22--33--44

وره و آمونیاکا
غدير

 پارس پازارگاد

 زاگرس

 جم

 برزویه

 مبین

مدیریت طرحهای ساسولآریا
 زیربنایی

نماینده ستاد بحران 
منطقه ویژه پارس 

 جنوبى

نماینده تام االختیار مدیرعامل 
 در ستاد بحران منطقه عسلویه

مدیریت طرحهای 
PGTL 



١٤  از  ٩صفحه  

فرمانده اجرائی ستاد منطقه مسئولیت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در               فرمانده اجرائی ستاد منطقه مسئولیت مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در                 --11--22--33--44
  .. هماهنگی ستاد اصلی در منطقه ماهشهر به عهده خواهد داشت هماهنگی ستاد اصلی در منطقه ماهشهر به عهده خواهد داشت را با را با22بحرانهای در سطح بحرانهای در سطح 

  ..تشکیل ستاد بحران منطقه ماهشهر با ترکیب یاد شده باالتشکیل ستاد بحران منطقه ماهشهر با ترکیب یاد شده باال  --22--22--33--44
  ابالغ احکام جانشینان  و اعضاء و گزارش به ستاد اصلیابالغ احکام جانشینان  و اعضاء و گزارش به ستاد اصلی  --33--22--33--44

تحت پوشش قراردادن ستاد بحران شرکتهای پتروشیمی بندرامام، رازی، امیرکبیر،             تحت پوشش قراردادن ستاد بحران شرکتهای پتروشیمی بندرامام، رازی، امیرکبیر،               --44--22--33--44
ان، اروند، فجر، بوعلی سینا، مارون، عملیات غیر صنعتی برابر                ان، اروند، فجر، بوعلی سینا، مارون، عملیات غیر صنعتی برابر                خوزستان، فن آوران، تندگوی     خوزستان، فن آوران، تندگوی     

  ))33نمودار نمودار ((
ایجاد یک مرکز کنترل با فضا و تجهیزات کافی تا به هنگام وضعیت اضطراری کلیه               ایجاد یک مرکز کنترل با فضا و تجهیزات کافی تا به هنگام وضعیت اضطراری کلیه                 --55--22--33--44

  ..فعالیتها از طریق این مرکز و توسط ستاد منطقه هدایت شودفعالیتها از طریق این مرکز و توسط ستاد منطقه هدایت شود
  سازماندهی، تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانیسازماندهی، تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی  --66--22--33--44

  یهای الزم با مسئولین شرکتی و غیرشرکتی منطقهیهای الزم با مسئولین شرکتی و غیرشرکتی منطقهانجام هماهنگانجام هماهنگ  --77--22--33--44

انجام هماهنگی و تنظیم توافقنامه فی مابین ستاد منطقه و شرکتهای پتروشیمی                     انجام هماهنگی و تنظیم توافقنامه فی مابین ستاد منطقه و شرکتهای پتروشیمی                       --88--22--33--44
خصوصی موجود در آن منطقه به ترتیبی که امکان همکاری و کمک رسانی متقابل را فراهم                     خصوصی موجود در آن منطقه به ترتیبی که امکان همکاری و کمک رسانی متقابل را فراهم                     

  ..نمایدنماید
نهای در سطح منطقه و     نهای در سطح منطقه و     تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرا         تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرا           --99--22--33--44

  ارسال به ستاد اصلیارسال به ستاد اصلی

اجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعمل از پیش تهیه شده در هنگام                  اجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعمل از پیش تهیه شده در هنگام                    --1010--22--33--44
  وقوع حادثهوقوع حادثه

  مطلع کردن ستاد اصلی از وقوع بحران در منطقهمطلع کردن ستاد اصلی از وقوع بحران در منطقه  --1111--22--33--44

پشتیبانی از شرکت یا شرکتهای حادثه دیده و اختصاص امکانات از شرکتهای                  پشتیبانی از شرکت یا شرکتهای حادثه دیده و اختصاص امکانات از شرکتهای                    --1212--22--33--44
  د و براساس مفاد دستورالعمل صادرهد و براساس مفاد دستورالعمل صادرهمجاور یا منطقه برحسب مورمجاور یا منطقه برحسب مور

   ماه یکبار ماه یکبار66گزارش تغییرات در ستاد منطقه و شرکتهای تحت پوشش هر گزارش تغییرات در ستاد منطقه و شرکتهای تحت پوشش هر   --1313--22--33--44

مستندسازی کلیه اقدامات و پیشگیری و مقابله در حوادث طبیعی و سوانح غیر                   مستندسازی کلیه اقدامات و پیشگیری و مقابله در حوادث طبیعی و سوانح غیر                     --1414--22--33--44
  مترقبه و ارسال گزارش به ستاد اصلیمترقبه و ارسال گزارش به ستاد اصلی

و استفاده از   و استفاده از   ایجاد هماهنگی و انسجام بین ستادهای بحران شرکتهای تحت پوشش            ایجاد هماهنگی و انسجام بین ستادهای بحران شرکتهای تحت پوشش              --1515--22--33--44
  کلیه امکانات و توانمندیها در چهارچوب مصوبات ستاد اصلیکلیه امکانات و توانمندیها در چهارچوب مصوبات ستاد اصلی

ابالغ اقدامات اضطراری و احتیاطی در مواقع وقوع و یا احتمال وقوع حوادث                    ابالغ اقدامات اضطراری و احتیاطی در مواقع وقوع و یا احتمال وقوع حوادث                      --1616--22--33--44
  طبیعی و سوانح غیرمترقبه به شرکتهاطبیعی و سوانح غیرمترقبه به شرکتها



١٤  از  ١٠صفحه  

هشدار بموقع به شرکتها و اطالع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه به ستاد                هشدار بموقع به شرکتها و اطالع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه به ستاد                  --1717--22--33--44
  ..یر مسئولین منطقهیر مسئولین منطقهاصلی و سااصلی و سا

نظارت بر عملکرد شرکتها در زمینه تدوین، کنترل اطالعات، استانداردهای ایمنی،            نظارت بر عملکرد شرکتها در زمینه تدوین، کنترل اطالعات، استانداردهای ایمنی،              --1818--22--33--44
  ..پیگیری و اجرای مصوبات و دستورالعملهای صادره از ستاد اصلیپیگیری و اجرای مصوبات و دستورالعملهای صادره از ستاد اصلی

نظارت بر اجرای آموزشهای عمومی و تخصصی مرتبط با بحران در شرکتهای                  نظارت بر اجرای آموزشهای عمومی و تخصصی مرتبط با بحران در شرکتهای                    --1919--22--33--44
  ..اجرا می گردداجرا می گرددزیرمجموعه که توسط شرکت ره آوران و راهبران زیرمجموعه که توسط شرکت ره آوران و راهبران 

نظارت بر اجرای مانورهای سالیانه شرکتها و برنامه ریزی و اجرای حداقل یک                  نظارت بر اجرای مانورهای سالیانه شرکتها و برنامه ریزی و اجرای حداقل یک                    --2020--22--33--44
مانور سراسری در کل منطقه با استفاده از حداکثر امکانات و با همکاری سایر ارگانهای منطقه                    مانور سراسری در کل منطقه با استفاده از حداکثر امکانات و با همکاری سایر ارگانهای منطقه                    

 به منظور حصول اطمینان از آمادگی شرکتها در کاربرد           به منظور حصول اطمینان از آمادگی شرکتها در کاربرد          HHSSEE--108108--0101براساس راهنمای شماره    براساس راهنمای شماره    
  ..ی و مقابله با شرائط اضطراری در سطح منطقهی و مقابله با شرائط اضطراری در سطح منطقهتمرکزتمرکز

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  ))33نمودار نمودار ((

  

خراسان ـ تبریز ـ ارومیه ـ شیراز ـ          خراسان ـ تبریز ـ ارومیه ـ شیراز ـ            (  (وظائف مدیران شرکتهای مستقل شامل شرکتهای پتروشیمی       وظائف مدیران شرکتهای مستقل شامل شرکتهای پتروشیمی         --44--44
  ))بیستونبیستون

فرمانده اجرائی ستاد مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه در شرکت بعهده                      فرمانده اجرائی ستاد مقابله با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه در شرکت بعهده                        --11--44--44
ه و در بحرانهای در سطح اول راساً اقدام نموده و در بحرانهای در              ه و در بحرانهای در سطح اول راساً اقدام نموده و در بحرانهای در              مدیرعامل شرکت بود  مدیرعامل شرکت بود  

 رازی بندرامام

نماینده تام االختیار مدیرعامل 
 درستاد بحران  منطقه ماهشهر

 خوزستان

 فجر

 امیرکبیر

ینابوعلی س  

 فن آوران

 مارون اروند

 تندگویان

منطقه ویژه اقتصادی 
 ماهشهر

عملیات غیر 
 صنعتی



١٤  از  ١١صفحه  

سطح دوم و سوم با هماهنگی ستاد اصلی، باالترین مقام شرکتی و مسئولین منطقه اقدام                 سطح دوم و سوم با هماهنگی ستاد اصلی، باالترین مقام شرکتی و مسئولین منطقه اقدام                 
  ..می نمایدمی نماید

  ))44نمودار نمودار ((تشکیل ستاد بحران شرکت با ترکیب مندرج در تشکیل ستاد بحران شرکت با ترکیب مندرج در   --22--44--44
ین و رئیس یا      ین و رئیس یا      انتخاب و صدور حکم سه تن از مدیران ارشد شرکت بعنوان جانش                   انتخاب و صدور حکم سه تن از مدیران ارشد شرکت بعنوان جانش                     --33--44--44

   بعنوان دبیر ستاد بعنوان دبیر ستادHHSSEEسرپرست سرپرست 

  سازماندهی و تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی سازماندهی و تجهیز گروههای فنی، تخصصی و پشتیبانی   --44--44--44

اجرای آموزشهای الزم، برنامه ریزی و اجرای رزمایش های پیش بینی شده سالیانه با                  اجرای آموزشهای الزم، برنامه ریزی و اجرای رزمایش های پیش بینی شده سالیانه با                    --55--44--44
شش ماهه اول و    شش ماهه اول و    ((مشارکت سایر ارگانهای مستقر در منطقه حداقل دو مرحله در سال               مشارکت سایر ارگانهای مستقر در منطقه حداقل دو مرحله در سال               

   در جهت آمادگی کارکنان و تجهیزات  در جهت آمادگی کارکنان و تجهیزات HHSSEE--108108--0101ای شماره ای شماره براساس راهنمبراساس راهنم) ) دومدوم

تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرانهای در سطح شرکت و                تهیه دستورالعملهای آماده باش، پیشگیری و مقابله برای بحرانهای در سطح شرکت و                  --66--44--44
بحرانهای در سطح منطقه با هماهنگی ستاد اصلی، باالترین مقام شرکتی  و مسئولین                    بحرانهای در سطح منطقه با هماهنگی ستاد اصلی، باالترین مقام شرکتی  و مسئولین                    

  منطقهمنطقه

از پیش تهیه شده در هنگام وقوع        از پیش تهیه شده در هنگام وقوع        اجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعمل          اجرای آماده باش و انجام اقدامات طبق دستورالعمل            --77--44--44
  حوادثحوادث

  مطلع کردن ستاد اصلی و مسئولین منطقهمطلع کردن ستاد اصلی و مسئولین منطقه  --88--44--44

انجام هماهنگی و تنظیم توافقنامه فی مابین آن شرکت و سایر مراکز صنعتی مجاور به                  انجام هماهنگی و تنظیم توافقنامه فی مابین آن شرکت و سایر مراکز صنعتی مجاور به                    --99--44--44
  ..ترتیبی که امکان همکاری و کمک رسانی متقابل را میسر سازدترتیبی که امکان همکاری و کمک رسانی متقابل را میسر سازد

  گزارش تغییرات ستاد بحران به ستاد اصلیگزارش تغییرات ستاد بحران به ستاد اصلی  --1010--44--44

  لیه اقدامات پیشگیری و مقابله و ارسال گزارش به ستاد اصلیلیه اقدامات پیشگیری و مقابله و ارسال گزارش به ستاد اصلیمستند نمودن کمستند نمودن ک  --1111--44--44

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 مديرعامل

 مدير اجرائي

 رئيس مجتمع

عضو و جانشين اول
 كشيك ارشد

عضو و جانشين سوم
 رئيس بهره برداري

 عضو و جانشين دوم

 رئيس حراست

 عضو

 HSEرئيس 

 عضو و دبير ستاد

كتي باالترين مقام شر  
  

  مسئولين منطقهمسئولين منطقه

 ))44نمودار نمودار ((



١٤  از  ١٢صفحه  

  وظائف دبیر ستاد بحران شرکتها به استناد تصمیمات متخذه در جلسه ستاد مرکزی وظائف دبیر ستاد بحران شرکتها به استناد تصمیمات متخذه در جلسه ستاد مرکزی   --55--44
هماهنگی با اعضاء ستاد بحران برای تشکیل جلسات دوره ای، حداقل ماهیانه، تهیه                    هماهنگی با اعضاء ستاد بحران برای تشکیل جلسات دوره ای، حداقل ماهیانه، تهیه                      --11--55--44

  صورتجلسات و ارسال به اعضاء و ستاد اصلیصورتجلسات و ارسال به اعضاء و ستاد اصلی

  جمع آوری و توزیع دستورالعملها و آیین نامه های تهیه شده در سطح شرکتهای تابعهجمع آوری و توزیع دستورالعملها و آیین نامه های تهیه شده در سطح شرکتهای تابعه  --22--55--44

اخذ گزارشات در زمان وقوع بحران در منطقه از شرکتهای تابعه و گزارش به فرمانده                  اخذ گزارشات در زمان وقوع بحران در منطقه از شرکتهای تابعه و گزارش به فرمانده                    --33--55--44
  اجرائی ستاد بحران و ستاد اصلیاجرائی ستاد بحران و ستاد اصلی

 ماه یکبار به ستاد       ماه یکبار به ستاد      66جمع آوری بانک اطالعاتی اعضاء ستاد بحران و گزارش آن هر                جمع آوری بانک اطالعاتی اعضاء ستاد بحران و گزارش آن هر                  --44--55--44
  منطقه و ستاد اصلیمنطقه و ستاد اصلی

  پیگیری اجرای مصوبات ستاد بحرانپیگیری اجرای مصوبات ستاد بحران  --55--55--44

گزارش پیشرفت کار در خصوص اجرای مفاد مندرج در این روش اجرائی به ستاد                    گزارش پیشرفت کار در خصوص اجرای مفاد مندرج در این روش اجرائی به ستاد                      --66--55--44
  منطقه و ستاد اصلیمنطقه و ستاد اصلی

به منظور حصول اطمینان در دست یابی به اهداف پیش بینی شده و ارزیابی عملکرد ستاد                      به منظور حصول اطمینان در دست یابی به اهداف پیش بینی شده و ارزیابی عملکرد ستاد                      :  :   ارزیابی عملکرد     ارزیابی عملکرد    --55
  بحران بحران 

 در   در  HHSSEEل جلسات ستاد بحران در جهت انجام هماهنگی و شرکت موردی نماینده              ل جلسات ستاد بحران در جهت انجام هماهنگی و شرکت موردی نماینده               تاریخ تشکی   تاریخ تشکی  --11--55  
  ..جلسات متشکله گزارش شودجلسات متشکله گزارش شود

 یک نسخه از صورتجلسات ستاد بحران حاوی عناصر شرکت کننده، دستور جلسه، تصمیمات و                 یک نسخه از صورتجلسات ستاد بحران حاوی عناصر شرکت کننده، دستور جلسه، تصمیمات و                --22--55  
  .. ارسال گردد ارسال گرددHHSSEEاقدامات قبلی به امور اقدامات قبلی به امور 

  
  : :  مراجع  مراجع --66

د بحران وزارت نفت و مدیران بحران شرکتها و همچنین دستورالعمل              د بحران وزارت نفت و مدیران بحران شرکتها و همچنین دستورالعمل              مدرک قابل مراجعه شامل وظائف ستا      مدرک قابل مراجعه شامل وظائف ستا      
  ص پ مورخ  ص پ مورخ  11--77//65106510پیشگیری و مقابله در شرایط اضطراری در شرکتهای فرعی بوده که قبالً طی نامه های شماره                     پیشگیری و مقابله در شرایط اضطراری در شرکتهای فرعی بوده که قبالً طی نامه های شماره                     

 مدیریت کنترل تولید به کلیه        مدیریت کنترل تولید به کلیه       8282//1111//1414 ص پ مورخ     ص پ مورخ    11--77//65126512 و    و   8282//1111//1111 ص پ مورخ      ص پ مورخ     11--77//65116511 و    و   8282//1111//1111
  ..کتها اعالم گردیده استکتها اعالم گردیده استشرشر

  
  ))55نمودار نمودار ((نمودار سازمانی ستاد بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمودار سازمانی ستاد بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی : :  پیوستها  پیوستها --77
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  نمودار ستاد بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمینمودار ستاد بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تندگویان  ))55نمودار نمودار  ( (

 
 مدیرعامل

 

3جانشین  

 

2جانشین  

 

1جانشین  

 

یشگیریپمدیر طرح و   

نماینده تام االختیار مدیرعامل      بیستون خراسان شیراز ارومیه تبریز
 در ستاد بحران منطقه عسلویه

 رازی بندرامام

 خوزستان

 فجر

 امیرکبیر

 بوعلی سینا

 فن آوران

 مارون اروند

نماینده تام االختیار مدیرعامل در       
 ستاد بحران منطقه ماهشهر

اوره و آمونیاک اوره و آمونیاک 
  غدیرغدیر

 پارس پازارگاد

 زاگرس

 جم

 برزویه

 مبین

مدیریت طرحهایآریاساسول
 زیربنایی

نماینده ستاد بحران 
منطقه ویژه پارس 

منطقه ویژه اقتصادی  جنوبى
 ماهشهر

مدیریت طرحهای
PGTL 

 

لیات غیر صنعتیعم  
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   شرکت ملی صنایع پتروشیمیمدیریت بحران دری روش اجرای

01 – 003 -  HSE  :شماره سند 
14 از 14 : صفحه    : ضمائم /تعداد فرم  نسخه

 


