
 راهنمبی سریع اقدامبت مدیریتی در حوزه کالن شیالت الف( 

دس ػاصهاى هشجغ )ؿیالت  ّا ٍ كاحثاى هضاسع )تٌا تِ تـخیق(یشی اص اتحادیِگّای اسصیاتی خؼاست تا تْشُتـکیل تین -1

 ایشاى(

  .هتؼذد آػیةگیشی تشای ّش یک اص طثقات هشاکض تکثیش اص ًظش آػیة ٍاسدُ ٍ تلوین _ تٌذی هضاسعدػتِ -2

ّایی کِ اػتفادُ اص آتضیاى دس ػثذ هلشف خاًَاس تِ كَست ػشفی هتذاٍل تَدُ اػت هَضَع ػشضِ آتضیاى ٍ  دس اػتاى -3

 گشدد.ّای آًْا اص جٌثِ اجتواػی ٍ ػالهتی تَكیِ هیفشآٍسدُ

  .یضی ػولیاتی تشای احیاء هضاسعسػاصهاًی تا تشًاهِ گیشی ٍ تلوینتشداساى دس ّش یک اص هشاحل تلوینهـاسکت تْشُ -4

ْذیذات تاال ًثَدُ لکي هضاسػی کِ ػطح ت ّای  اػاػی ٍ ضشٍسی دس تذٍیي فَسی تشًاهِ اقذام تشای تأهیي ًیاصهٌذی -5

 ذ تاالیی داسًذ.الَیت تَلی

 .دیذگاىتـکیل تین پیگیشی هٌاتغ هالی تشای حوایت اص آػیة -6

سػایت اكَل پایذاس تَلیذ دس هضاسػی کِ ػطح آػیة تاال تَدُ ٍ ًیاص تِ احیاء تذٍیي طشح سٍی کاسآهذ اقتلادی تا  -7

 ّا ٍ تأػیؼات ٍ تجْیضات سا داسًذ.صیشػاخت

  .ّای  هحلی اص کاسؿٌاػاى ؿیالتی تشای تذٍیي ٍ اجشا ٍ ًظاست تش ػولیات هیذاًیتـکیل تین -8

 ضَع پایذاسی ٍ هذیشیت هـاسکتی دس دػتَس کاس قشاس گیشد.ّای احیاء ٍ تاصػاصی هضاسع پشٍسؿی لضٍهاً هَدس تشًاهِ -9

 اًذ تاصًگشی كَست گشفتِ ٍ دسهٌظَسُ فؼالیت داؿتِ دسخلَف هضاسػی کِ تحت ػٌَاى هضاسع خشد ٍ یا دٍ -01

 ٍسی اص آب ٍ ػشكِ هذًظش قشاس گیشد.ػاختاسّای جذیذ هَضَع تْشُ

ّا  دس ّش یک اص اػتاى ّای ؿیالتی آهایؾ ػشصهیي ٍ یا هطالؼات  هـاٍسیي دس تَػؼِ فؼالیت چٌاًچِ ًقـِ ٍ تشًاهِ -00

 ّای تَلیذی طشاحی گشدد.ٍجَد داؿتِ تاؿذ ضشٍسی اػت هَسد تَجِ قشاسگشفتِ ٍ قالة

 اٌّگی داؿتِ تاؿذ.ًگشی ػاصهاى ؿیالت ایشاى ّوّای تَػؼِ ٍ آیٌذُّای احیاء ٍ تاصػاصی لضٍهاً تا ػیاػتسیضیتشًاهِ -02



دیذگاى تٌا تشػطح ّای صًجیشُ تَلیذ تا ػشكِ اص آػیةاػتفادُ اص تؼْیالت حوایتی، تیوِ توام خطش ٍ ػایش حوایت -03

 آػیة ضشٍسی اػت.

ّا اص هحل فشٍؽ هحلَل تشای هضاسع ّای تَلیذ دس ػال صساػی هشتثط ٍ ًیض تْاتش ّضیٌِسیضی تشای تأهیي ًْادُتشًاهِ -04

 گشدد.دیذُ ٍ احیاء ؿذُ تَكیِ هییةآػ

 در مسرعه ة( راهنمبی سریع اقدامبت مدیریتی 

 ّا ٍ کٌتشل حذاقل آب هَسد ًیاص  تؼتي ٍسٍدی آب کاًال -0

 ؿي ٍ هاػِ تشای هَاًغ اضطشاسی  ّایکیؼِتْیِ  -2

 ػاصی ػیؼتن تاصگشدؿی آب )دس كَست هَجَد تَدى(فؼال -3

 ػیالب کشدى فشٍکؾ اص پغ ؿذُ تلف ّای هاّی تْذاؿتی دفغ یا ػَصاًذى ٍ تلفات آٍسی جوغ  -4

 ػیالب کشدى فشٍکؾ ٍ تاسًذگی قطغ اص پغ هٌاػة تشکیثات تا ّای تَلیذیتوام ػشكِ ضذػفًَی ٍ ؿؼتـَ  -5

 اتخار تذاتیش الصم تشای تیوِ کشاى هضسػِ  -6

االهکاى پوپ تشگـت آب ٍ ...( اطویٌاى حاكل ًواییذ ٍ حتیادُ، ّای تشقی )َّادُ، غزتواهی ػیؼتن اص کاسکشد كحیح -7

 ّا سا تِ تاالدػت هضسػِ هٌتقل ًواییذ.آى

 ای دس هحل هضاسع دس هؼشم ػیل پشّیض اص حضَس افشاد غیشحشفِ -8

 ػولیات غزادّی تِ هاّیاى دس ٌّگام ػیل هتَقف ٍ حذاقل چٌذ سٍص قثل اص ٍقَع غزادّی قطغ گشدد. -9

 ٍ C ٍیتاهیيٍ   ّا پشیثیَتیک ،ّا پشٍتیَتیک ًظیش ایوٌی ػیؼتن ّای هحشک اص اػتفادُتشاػاع اػتؼالم اص َّاؿٌاػی   -01

 .اًجام گشدد اص ٍقَع ػیل قثل سٍص چٌذ اص... 

 گشدد.تَكیِ هی آب دس ؿذُ  حل كَستِ ت( دسكذ 2) پاییي دٍص تا ًوک اص اػتفادُ هاّی  اػتشع کاّؾ تشای -00 

 دادُ ؿَد. اًتقال صهیي ػطح اص تاالتشی ًقطِ تِ اػتخشّا تشقی تاػیؼات هوکي جای تا -02 



یک  حذاقل تشای ػَخت ٍ گشفتِ قشاس صهیي اص تاالتشی ػطح دس اهکاى كَست دس ٍ تؼت ،طَس دائنِ ّا تطًشاتَس -03 

 سیضی گشدد.ّفتِ تشًاهِ

 اًذ.تِ حضَس هَجَدات ًاخَاػتِ کِ تِ ٍاػطِ ػیل تِ هضسػِ ٍاسد ؿذُ ٍ کٌتشل تَجِ -04

 اص جلَگیشی تشای خشٍجی ٍ ٍسٍدی ّای دسیچِ هحل دس تَیظُ آب ػثَس هؼیشّای ٍ آتگیشی ّای کاًال تاصتیٌی -05 

 .اػت الصم ای سٍدخاًِ سػَتات ٍ گیاّاى تشگ ٍ ؿاخ تَػط آًْا ؿذى هؼذٍد

 داؿتِ تاؿیذ. آتشػاًی ّای لَلِ ٍ تَسّا ّا، كافی اص تاصدیذ -06

 پشٍسؽ هضسػِ تِ ػیالب ٍسٍد اص جلَگیشی هٌظَس تِ الصم توْیذات گشفتي ًظش دس -07

 ػیالب کشدى فشٍکؾ اص  پغ هٌاػة تشکیثات تا ضذػفًَی ٍ ؿؼتـَ ػولیات اًجام -08

 ؿَد.دػت هضسػِ تَكیِ هیگیش دس پاییياػتفادُ اص اػتخشّای سػَب -09

 گشدد.اػتفادُ اص تشکیثات هٌؼقذ کٌٌذُ )ًظیشآلَم ٍ ... ( پغ اصػیل ٍ تشای سػَب تشکیثات کلَئیذی تَكیِ هی -21

 سفتاس هاّی سا تحت کٌتشل قشاس دّیذ. -20

 طَس کاهل اًجام دّیذ.ِ ت دس ٌّگام هقطغ آب ٍسٍدی َّادّی سا -22

 کاّؾ دّیذ.تا حذ اهکاى تشاکن هاّیاى دس اػتخشّای پشٍسؿی سا  -23

 اص تکاسگیشی داسٍّا دس صهاى ٍقَع ػیل ٍ ًگْذاسی دس اػتخشّای پشٍسؿی خَدداسی فشهاییذ. -24
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