
 پ
 

 1401 تير 4         

25 June 2022 

 1443 ذي القعده 25

ن
را

بح
ت 

ري
ذي

ي م
ها

ه 
وز

آم
 

ره
ما

ش
 

42  

 
 

 بخش دوم با هذف کاهش اثرات بالياي طبیعیراهبردهاي اجرايی 
ای ثب تَجِ ثِ اثعبد التػبدی ٍ اجتوبعی ًبضی اس ٍلَع حَادث طجیعی ٍ ثِ فزا ثخطی ٍ هٌطمِدر یه دیذ  -11

ّبی ارتجبطی ثِ ضْزّبی ثشري تمَیت، ٍ اهىبى دستزسی سزیعتز ثبیست راُطَر هیخػَظ سلشلِ در ضْزّبی و
 اهذاد رسبًی در ٌّگبم ٍلَع ثحزاى اس سبیز هٌبطك پیزاهًَی تسْیل ضَد. تز جْت ٍ هطوئي

گیزی ّبی ضْزی ثب تَجِ ثِ ضىلگشیٌی هزوشّبی هسىًَی ٍ خذهبتی ٍ سبیز وبرثزیالگَی وًٌَی هىبى -11
ثبعج تطذیذ  ی ضْزیهختلف تبریخی ٍ عذم ًظبرت غحیح ٍ وبهل ثز سبخت ٍ سبسّبر در ادٍار ضْزّبی وطَ

پذیز ضْز احز پذیزی ایي ضْزّب در ثزاثز ثالیبی طجیعی ضذُ است. اس ایي رٍ السم است هزوشّبی حسبس ٍ آسیت
ّب ٍ غیزُ ثِ غَرتی وبرستبىّب، سیزسبختْبی ضْزی هبًٌذ آة، ثزق، تلفي، گبس، ثیّب، ًیزٍگبُهبًٌذ پبالیطگبُ

یبثی ٍ ثب رعبیت اغَل ٍ ضَاثط هٌْذسی سبخت ٍ سبس اجزا ضًَذ تب در ایي غَرت، ضبّذ همبٍهت ٍ غحیح هىبى
ّبی ضْزی ّوَارُ اغل ّوجَاری وبرثزیهػًَیت ّز چِ ثیطتز ضْز در ثزاثز ثالیبی طجیعی ثبضین، چزاوِ 

 الیبی طجیعی دارد. ًمص ثسیبر هْوی در وبّص یب تطذیذ احزات ث

پذیز در جبهعِ ضْزی ّبی اجتوبعی هَجَد در جبهعِ ثِ خػَظ الطبر آسیتریشی خبغی ثزای طجمِثبیذ ثزًبهِ -11
ضْز در تَاًذ ًمص هَحزی در وبّص آسیت پذیزی ّب( غَرت گیزد. ایي خَد هیوطَر )ون درآهذّب، ساغِ ًطیي

ّب علی رغن داضتي جوعیت هتزاون اس همبٍهت ٍ هػًَیت ووی صثزاثز ثالیبی طجیعی داضتِ ثبضذ چزا وِ ایي ثخ
 در ثزاثز حَادث طجیعی ثزخَردار ّستٌذ. 

ّبی آهَسضی در سهبى آراهص، ًمص هَحزی در وبستي خسبرت ٍ تلفبت آًچِ هسلن است، آهَسش ٍ اجزای ثزًبهِ -11
گزٍّی تْیِ خجزًبهِ، ثزٍضَرّب، ی ّبّبی آهَسضی اس طزیك رسبًِاحتوبلی ثالیبی طجیعی دارد. اجزای ثزًبهِ

ّبی ایوٌی در تبثلَّبی تجلیغبتی ٍ غیزُ در سهیٌِ آهَسش پیص اس ٍلَع ثالیبی طجیعی، ٌّگبم ٍلَع ًػت پیبم
تَاًٌذ ًمص هَحزی در ارتمبی آگبّی عوَهی ًسجت ثِ ثالیبی طجیعی ٍ وبّص ایٌگًَِ ثالیب ٍ پس اس آى هی

ّبی ایوٌی ٍ آهَسضی در تَاًذ ثب ًػت پیبمّبی وطَر هیخػَظ ضْزداری ّبی آى داضتِ ثبضذ. در ایيآسیت
هْوی در ایي  ّبی آهَسضی ًمصلبلت ثزٍضَرّب ٍ ًػت در تبثلَّبی تجلیغبتی ٍ یب غذاٍسیوب ثب پخص ثزًبهِ

 داضتِ ثبضٌذ. سهیٌِ 

یزی ٍ تخویي حذاوخز دثی گّبی آثزیش هطزف ثِ ضْزّبی وطَر ٍ اًذاسُثزرسی وبهل ٍضعیت فیشیَگزافی حَضِ -11
 ّبی ضْز الشاهی است. ّب ٍ هسیلٍ جزیبى عجَری رٍدخبًِ

ّبی علوی ٍ استفبدُ اسآهبر ٍ ارلبم در هَرد سیالة، ووه هَحزی ثِ وبّص آسیت پذیزی ضْز در تىیِ ثز رٍش -11
تزی جْت ثزآٍرد ّز ّبی ّیذرٍهثبیست تعذاد ایستگبُرٍ هی وٌذ. اس ایيثزاثز سیل ٍ افشایص هػًَیت ضْز هی

 ّبی عجَری افشایص یبثذ. تز آهبر سیالةدلیكچِ 

 ثِ ایي ضْزّب الشاهی است. ّبی آثزیش هطزف خیشی گستزُ ضْزّبی وطَر ٍ ّز یه اس حَضِسیلثزرسی سَاثك  -11

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 ّبی ثبسگطت ٍلَع سیالة ٍ حذاوخز دثی سیالة هحتول. هطبلعِ ٍ ضٌبخت دٍرُ -11

خیشداری در جْت وبّص ّبی آثزیش وطَر ٍ اًجبم عولیبت آةَجَد در حَضِثزرسی ٍضعیت پَضص گیبّی ه -11
 خیشی ٍ هیشاى فزسبیص در حَضِ. سیل

ضْزّبیی هخل ضیزاس، اغفْبى ٍ... هیشاى رسَثبتی است ّب اس ّبی عجَری ٍ سیالةّبی هْن جزیبىیىی اس هعضل -12
زداری جْت پبن سبسی ٍ الیزٍثی درثزدارد. اس ضَد ٍ ّشیٌِ سیبدی را ثزای ضّْب حول هیوِ تَسط ایي جزیبى

اهىبى الیزٍثی آًْب ٍ فزاّن ًوَدى ّب ٍ ثزرسی ّب ٍ هسیلهطبلعِ تعییي هیشاى رسَة گذاری رٍدخبًِایٌزٍ 
تَاًذ ًمص هَحزی در افشایص سزعت جزیبى عجَری سیالة داضتِ تسْیالت ٍ اهىبًبت السم ثزای ایي اهز هی

 ثبضذ. 

-هی ّبی عجَر سیالة هطبّذُّبی آثزیش هطزف ثِ ضْزّبی وطَر ٍ هسیلْوی وِ در حَضِیىی اس هَارد ه -11

ّبی عجَری اس ثبیست حزین ّز یه اس هسیلّبست. هیّب ٍ هسیلضَد، دست اًذاسی ٍ تعزؼ ثِ حزین رٍدخبًِ
ّب تعییي ٍ السم ثِ ّوزاُ ًظبرت ٍ ضوبًت اجزایی جْت رعبیت ایي حزینضْز هطخع ضَد ٍ ضَاثط ٍ لَاًیي 

 تػَیت ضَد. 

ّب تعییي حزین ایوٌی جْت سبخت ٍ سبسّبی ضْزی ٍ جلَگیزی اس گستزش ایي سبخت ٍ سبسّب ثِ حزین رٍدخبًِ -11
 ثبضذ(.)ضبهي اجزای ایي هَرد ًظبرت ٍ هعیي سبسهبى هسئَل ایي اهز ٍ ضوبًت اجزایی لَاًیي هػَثِ هی

ی در راثطِ ثب هخبطزات سیالة در ضْزّبی وطَر هعضل فمذاى ضَاثط ٍ استبًذاردّبی هعوبری ٍ ضْزسبس -11
تَاًذ ثِ هػًَیت ّز چِ ثیطتز ضْزّبی پذیزی هیهْوی است. تذٍیي چٌیي ضَاثطی ثب ّذف وبّص آسیت

 وطَر اًجبهذ. 

ّب ٍ ًْبدّبی هزدهی هَجَد، هبًٌذ ًیزٍی همبٍهت ثسیج ٍ تَجِ ثِ هذیزیت هطبروتی هزدم اس طزیك سبسهبى -11
ّبی داٍطلت جْت اًجبم آهَسی ّالل احوز ٍ آهَسش ایي ًیزٍّب ثِ هٌظَر تطىیل گزٍُداًص ّبیجوعیت
ٍ سبیز ثالیبی طجیعی اهزی ضزٍری ٍ الذاهی هٌبست پیزاهَى سلشلِ ّبی اهذادی در ٌّگبم ٍلَع سیل ٍ فعبلیت

 ّبی ثبلمَُ هزدهی در خػَظ ثالیبی طجیعی است. استفبدُ اس تَاى

وطیْب ٍ غیزُ اس سَی ضْزداری ثب تَجِ ثِ ٍظیفِ لبًًَی آى، هَجَد در ثٌذ، وبًبلالسم هبًٌذ سیل ّبیاًجبم الذام -11
 لبًَى ضْزداری.  11هبدُ  11ثٌذ 

ًطبًی ٍ تجْیش آًْب ثِ اهىبًبت ٍ تجْیشات السم ثِ هٌظَر افشایص ّبی اهذاد ٍ ًجبت آتصافشایص تعذاد ایستگبُ -11
ّبی اهذاد ٍ ًجبت ٍ ًطبًی ٍ فزاّن وزدى ضزایطی جْت اًجبم فعبلیتآتصجوعیت تحت پَضص خذهبت ایوٌی ٍ 

 ٍلَع ثالیبی طجیعی. اطفبی حزیك در ٌّگبم 
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