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.ببرندپناه

.ساعت قبل از شروع مانور تشکیل گردد1سازمان اجرایی ( ب



هماهنگی های عمومی

.را استاین دستور به محض دریافت قابل طرح ریزی و بنا به دستور قابل اج-1

رح سازمانهای شرکت کننده در مانور طرح سازمانی خود را برمنبای این ط-2

ساعت بعد از دریافت  48تا EOCتهیه و یک نسخه به ستاد عملیات بحران 

.دستور

.دکلیه عوامل شرکت کننده در مانور اقدامات خود را مستندسازی نماین-3

درصورتی که در مدت زمان اجرای مانور حادثه واقعی رخ دهد سازمان  -4

موظف است اقدامات الزم را بعمل آورده وسریعا به ستاد EOCمربوطه 

.عملیات بحران گزارش نماید



 حضور نماینده تام االختیار درICS

  برآورد هزینه های مانور دو روز قبل از مانور

 تأمین منابع مالی جهت پذیرایی نیروهای امدادی و افراد حادثه دیده

توزیع مناسب و برنامه ریزی شده بسته های پذیرایی
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 حضور نماینده تام االختیار درICS

اری  مستند سازی ،عکس برداری ، فیلم برداری وتهیه گزارش محل حادثه با همک

روابط عمومی مناطق و صدا و سیما 

  معرفی سخنگوی مانور به صدا و سیما

استقرار خودروهای مجهز به بلندگو و چراغ گردان در محل حادثه



چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی بر روی کلیه خودروهای موجود در عملیات  .

ت مالیاقدامات الزم جهت بیمه یک روزه شرکت کنندگان در مانور باهماهنگی معاون

اقدامات الزم در خصوص بیمه یکروزه بدون نام ده نفر ازمردم عادی باهماهنگی

معاونت مالی

اطالع رسانی به پادگانهای نظامی مجاور محل مانور
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ر  تهیه چک لیست های مربوط به محتوای وظایف ذاتی که برای عوامل اجرایی در نظ

.گرفته شده

  ارزیابی تیم های امدادی و اجرایی در طول مانور

 اعالم نتیجه ارزیابی به مرکزICS



آموزش، فرهنگ سازی و اطالع رسانی-1

شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط و توانمند در قالب اقشار مختلف بسیج-2

آمادگی فنی و سازمان یافته به منظور ارائه خدمات امداد و نجات، همکاری با حراست -3

دستگاه های اجرایی در خصوص حراست و حفظ اسناد 

همکاری در مدیریت بحران در شرایط اضطرار -4

ریع کمک به هدایت مردم در فضای امن، شناسایی افراد واجد شرایط و توانمند، بازسازی س-5

ان، اماکن و سیستم های مهم، مشارکت در برقراری نظام وامنیت، امداد و نجات به آسیب دیدگ

تشکیل تیم های امدادی و ایمن سازی مراکز بیمارستانی 



شناسایی محل های امن برای تخلیه و اسکان جمعیت -6

لیه مشارکت و شناسایی علمی و فنآوری تهدید آمیز دشمن بر ع-7

دستگاه های مختلف اجرایی 

اطالع رسانی،فضا سازی فرهنگی،کمک در امر تبلیغات، هدایت-8

افکار عمومی در زمان بحران و پیشگیری از نشر اکاذیب ،ترویج 

فرهنگ اسالمی از جمله جهاد، ایثار، شجاعت با مدیریت جهادی، 

آموزش عمومی و مقدماتی آحاد مردم



شیرازفرماندهی انتظامی( الف

 حضور نماینده تام االختیار درICS

حضور نیروهای چک و خنثی در محل حادثه

برقراری نظم و امنیت در محل حادثه

حضور در محل حادثه و تأمین امنیت و کنترل جمعیت و برخورد با افراد فرصت طلب.

کنترل ترددهای مشکوک برای جلوگیری از سرقت در محل حادثه.

برخورد با افراد خاطی که عامل ایجاد بی نظمی و اختشاش و درگیری می شوند در محل

حادثه
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تهیه گزارش و تکیمل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی حاضر در منطقه حادثه.

انتقال  حضور عوامل اطالعاتی نیروی انتظامی به منظور کسب هرگونه اخبار و اطالعات و

EOCاخبار و اطالعات به مرکز 

کنترل ورود و خروج به منطقه حادثه و اسکان.

دومین به  تامین امنیت ترافیکی تیم های عملیاتی و امدادی بمنظور انتقال سریع مص

مراکز در مانی و بیمارستانی
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پلیس راهور و پلیس راه شیراز( ب

 حضور نماینده تام االختیار درICS

ثه و کنترل ترافیک در محل حادثه و اسکان و مسیرهای حدفاصل بین محل حاد

.محل اسکان اضطراری

جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه به محدوده حادثه و محل اسکان اضطراری.

دثه و جلوگیری از هرگونه راه بندان برای تسهیل و دسترسی سریع به محل حا

.اسکان

  حضور اکیپ های ناجی مجهز به خودروهای جرثقیل دار جهت انتقال خودروهای

.رها شده ای که باعث ترافیک و راه بندان و مزاحمت می شوند
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جلوگیری از توقف خودروهایی که در محل حادثه و مسیر منتهی به آن

.ترافیک ایجاد می نمایند

ایجاد گشت های ثابت و سیار جهت تسهیل در امر ترفیک.

برقرای امنیت ترافیکی برای خودروهای امدادی و اورژانس

ویت حضور تیم های شناسایی و مجهز به رایانه های سیار بمنظور احراز ه

ت  مالکیت خودروهای رها شده و متوقف شده در محل حادثه و همچنین ثب

آنی تخلفات احتمالی
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 حضور نماینده تام االختیار درICS

  اعالم آماده باش به تمامی مراکز و پایگاههای امدادی

حاضر  اعزام تیم های تخصصی به محل حادثه برحسب نیاز اعالم شده نماینده

ICSدر 

 به محل حادثهدستگاه5اعزام آمبوالنس به تعداد

ی به  اعزام اتوبوس های  آمبوالنس مجهز به تیم های تخصصی و امکانات درمان

محل حادثه و استقرار در این دو محل

ام  پذیرش مجروحین از جمعیت هالل احمر، آتش نشانی و خدمات ایمنی و انج

.عملیات حیاتی پایه در محل حادثه
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 ICSرمانی بهاعالم آمار مصدومین بهبود یافته و متوفی و مصدومین انتقال یافته به مراکز د•

ر برحسب  نسبت به تخلیه مصدومین و انتقال به درمانگاه صحرایی و مراکز درمانی در شه•

.نیاز اقدام نماید

دام و  نسبت به ایجاد بانک اطالعاتی در خصوص تمامی افرادی که پذیرش می شوند اق•

.قرار دهد EOCمشخصات و آمار دقیق افراد را در اختیار 

اداره کل پدافند غیر عامل استانداری فارس



 حضور نماینده تام االختیار درICS

اعزام تیم های تخصصی امداد و نجات به محل حادثه.

نیحضور در محل حادثه و تخلیه افراد آسیب دیده و انتقال آنها به مراکز درما.

هماهنگی و همکاری با تیم های عملیاتی اورژانس در انتقال مصدومان.

اداره کل پدافند غیر عامل استانداری فارس



 حضور نماینده تام االختیار درICS

قطع گاز محل حادثه.

 بازرسی، ایمن سازی و تعمیرات کلی و جزیی تاسیسات گاز محل حادثه.

مقابله و کاهش اثرات حادثه با تیم های عملیاتی تخصصی.

تعمیرات الزم و وصل مجدد گاز بعد از ایمن سازی محل

 حضور تیم های امدادی در محل حادثه و اسکان اضطراری تا زمان اتمام خطر

ر نصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در محل حادثه خصوصا مکان هایی که امکان خط

.نشت گاز وجود دارد



 حضور نماینده تام االختیار درICS

قطع برق محل حادثه.

بازرسی، ایمن سازی و تعمیرات کلی و جزیی خطوط برق محل حادثه.

رفع عیب و وصل مجدد برق محل حادثه بعد از ایمن سازی.

اعزام تیم های تخصصی به محل حادثه.

تأمین برق اضطراری سازمانها و ارگانهای امداد رسان در محل حادثه.
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 حضور نماینده تام االختیار درICS

قطع شبکه آب در محل حادثه.

دثهبازرسی، ایمن سازی و تعمیرات کلی و جزیی خطوط آب و فاضالب محل حا.

وصل مجدد جریان آب بعد از ایمن سازی و رفع عیوب خطوط.

اعزام تیم های تخصصی به محل حادثه.

اداره کل پدافند غیر عامل استانداری فارس



 اعزام و استقرار نماینده تام االختیار در مرکزEOC

 حضور نماینده تام االختیار درICS

 اعزام نیروی انسانی مورد نیاز در محل اسکان و حادثه و استقرار تجهیزات و

تعیین مسئول در محل اسکان

برقراری ارتباط سازمانهای تخصصی در محل اسکان.

نصب تلفنهای عمومی در محل اسکان.

 استقرار آنتن دکلBTSسیار در محل اسکان و حادثه.

بازرسی و تعمیرات زیرساختهای آسیب دیده مخابراتی محل حادثه.

 برقراری سیستمWI FIدر محل اسکان و حادثه.

داره کل پدافند غیر عامل استانداری فارسا



 حضور نماینده تام االختیار درICS

حضور یک نفر قاضی ویژه در محل اسکان و حادثه.

  اقدام قضایی فوری درخصوص پرونده های ارجاعی از نیروی انتظامی در محل

حادثه

همکاری با نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در تشخیص هویت متوفیان.



 حضور نماینده تام االختیار درICS

با فیلمبرداری، عکس برداری، تهیه گزارش و مستندسازی تمامی مراحل مانور

.هماهنگی روابط عمومی آب منطقه ای 

 پوشش خبری مناسب از طریق صدا و سیما باهماهنگیICS.

پخش اخبار و اطالعیه ها از طرق مختلف و با هماهنگی سخنگوی مانور

داره کل مدیریت بحران استان فارسا



انفجار و نشت گاز کلر0دقیقه  •

اعالم به ستاد بحران1دقیقه  •

تشکیل ستاد بحران و اعالم به دستگاه ها10دقیقه •

حضور و غیاب پایگاه ها  سازمان ها30دقیقه •

ایمن سازی گاز، آتش نشانی، آب، برق  و نیروی انتظامی40دقیقه •

جدول زمان بندی اجرای مانور



سخنرانی مقامات50دقیقه •

پایان عملیات، پذیرایی•



موارد اجرایی مانور:

از اهداف عمومی موضوع هماهنگی مابین دستگاه ها گنجانیده شود

انی شود موضوع اطالع رسانی قبلی به دستگاه محل مانور آیا باید اطالع رس

مسیر بندی محل تردد و ایمن سازی مسیرها

زمان بندی حضور سازمان ها مشخص شود

ندهر سازمان طرح مانورعملیاتی خود را بر مبنای کلیت مانور ارائه کن



محل استقرار خودرو های عملیاتی قبل از اعالم زمان حادثه مشخص شود

ا بر موضوع حضور خودرو های عملیاتی و ترتیب حضور و غیاب پایگاه ها  آنه

اساس زمان بندی باشد

شماره گزاری بر روی خودروهای عملیاتی

موضوع ترافیک خودروهای عملیاتی

تعداد مصدومین فرضی مشخص شود

بحث مرحله نهایی و پایان مانور و اعالم آن



سخنرانان چه کسانی هستند

تریبون و محل سخنرانی

یه چیدمان نیروهای عملیاتی و محل استقرار هر کدام از آنها در مراسم اختتام

مشخص شود

آراستگی خودرو ها و محل های استقرار آن ها

برنامه ریزی جهت پذیرایی و نظم آن

بحث مسابقه بین شهروندان

اهداء جوایز بین منتخبین

 بحث طراحی سوال های مسابقه


