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 مدیریت بحران در روستاها

ث با حواددرصد كل جمعيت كشور نيازمند پوشش حمايتي و خدماتي مطمئن براي مقابله     25نقاط روستايي كشور با در برگرفتن حدود   
در جامعه روسااتايي كشااور از نجر تاتيماا مقابله با حوادثب ساابب افمايش  هاهاي طبيعي و انساااني هسااتندو وجود كاسااتيو بحران

ستاها مي     شي از وقوع حوادث و بالياي مختلف در رو ساراا نا ست تا براي مقابله با آن  خ   ها تمتيداا الزمشودو به همين منجور الزم ا
هاي مربوط به مديريت بحران در سااازي و تداوم برنامهها املان مناساابي براي پيريريب زمينهكه با تشااليل دهياري انديشاايدش شااود

ستو نقش دهياري      شدش ا شور فراهم  ستايي ك سيار متم بودش   ها و حضور آنتا در زمان بروز بحرانب به  جامعه رو ساعاا اوليهب ب ويژش در 
ستراش تواند از طريق هماهنري با مركه مي شدشب ب      اجع و د ساراا وارد شاياني به برآورد ميمان خ هاي مرتبط با مديريت بحران كمك 

 اقالم و تاتيماا مورد نياز و اطالعاا خانوارهاي روستايي و ووو نمايدو

 ها در مدیریت بحران:وظایف قانوني دهياری

ستا  حفظ براي الزم تدابير اتخاذ :30بند  سته    ديوارهاي و بناها از خطررفع  و حريق و سيل  خطر از رو  در واقع و خطرناك شل

 .شورا مصوباا اساس بر معابر در هاي واقعچاله  و هاچاش و تسطيح عمومي اماكن و معابر

 . طبيعي بالياي و سوانح غيرمترقبه و حوادث وقوع هنرام در امدادرساني واحدهاي با هملاري: 39بند

 اقدامات مدیران محلي در مدیریت بحران:
هاي  ها در خصااوم مديريت بحران در روسااتاهاب تاارورا دارد موارد زير با هماهنري و هملاري با توجه به وظايف قانوني دهياري

 ها و شوراي اسالمي روستا صورا پذيرد:هاب بخشداريفرمانداري

 امدادرسان  الزم با واحدهای  کننده مدیریت بحران روستا و همکاریعنوان هماهنگ. آمادگی دهیاران به1

سله  2 سل ستا و بهره     . اقدام الزم جهت هماهنگی با  ستان تا رو شهر سطح  ضای   مراتب مدیریت بحران از  گیری از ظرفیت ف

 رسانی مناسب  های ارتباطی و اطالعمجازی برای ایجاد شبکه

سوانح و اعالم       . اطالع3 صورت وقوع  ستا در  سارات وارده به رو سانی اولیه از میزان تلفات و خ سان و  به واحد ر های امدادر

 های مربوطهدستگاه

شماره      . به4 شامل  ستا  سانی بانک اطالعات رو شین روزر های الزم  ایجاد زمینه آالت در اختیار وهای تماس، تجهیزات و ما

 های اجرایی مرتبط از بانک اطالعات مذکوربرای استفاده دستگاه

دهیار، اعضای شورای اسالمی روستا و معتمدین محلی برای انجام      . تشکیل جلسات مدیریت بحران در روستا متشکل از    5

 های الزمهماهنگی

 جوار در صورت اعالم نیازگیری از امکانات و تجهیزات مناطق همریزی برای بهرههای موجود و برنامه. احصای ظرفیت6

ضطراری با بهره      بینی. پیش7 سکان ا سب برای ا ستا و اعالم آن به   گیری از اماکنو تعیین مکان منا عمومی موجود در رو

 اهالی

 سازی اماکن و ...های سطحی، مقاومخیز نظیر الیروبی انهار و مسیر عبور آبشناسایی و رفع خطر از مناطق حادثه

شارکت   . هماهنگی8 ستفاده بهینه از م شکیل گروه های الزم برای ا سطح   های محلی و ترغیب آنها برای ت های داوطلب در 

 روستا

روستاهای اسالمي ها و شوراهایویژه کارکنان دهياری  
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 سازی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران توسط روستاییانفرهنگ

شیه          . اطالع9 سافران در مناطق پرخطر نظیر؛ حا شگران و م ستقرار گرد سب از مناطق پرخطر و جلوگیری از ا سانی منا   ر

 ها و ...رودها و مسیل

ها و دماتی موجود برای اسعععتفاده بهینه از آنآالت عمرانی و خ. کنترل وضععععیت و آمادگی کلیه تجهیزات و ماشعععین10

 ها در محل ایمن و مناسباستقرار آن

 ای در سطح روستاهای بیمه. توصیه به توسعه پوشش11

 گر برای اقدام مؤثر جهت جبران خسارات احتمالی در مورد اماکن تحت پوشش بیمههای بیمه. پیگیری از شرکت12

 خیزدیده و حادثهت به مناطق آسیببندی برای ارایة خدما. اولویت13

 هادیدگان احتمالی حوادث و دلجویی از آن. سرکشی به آسیب14

 های وارده. مستندسازی خسارات و تهیه گزارش اولیه از میزان آسیب15

 


