
   

 

 
   

 
 

 چارچوب اجرايي

 با محوريت دهياري  در روستابحران يتمدير

 
 

 مقدمه
 درصد كل جمعيت كشور نيازمند پوشش حمايتي و خدماتي 4/31نقاط روستايي كشور با در برگرفتن حدود 

از تجهيزات محروميت جامعه روستايي كشور . هاي طبيعي و انساني هستند مطمئن براي مقابله با حوادث و بحران
هنگام  هاي داوطلب امداد و نجات و نيز اقدام دير  گروه ومديريت بحرانمناسب  تشكيالت ،مقابله با حوادث

شوند، سبب افزايش خسارات  نهادهاي مرتبط با مديريت بحران كه در هنگام اضطرار عمدتاً در شهرها مستقر مي
 امكان مناسبي براي پيگيري، زمينه ها با تشكيل دهياري. ودش  ناشي از وقوع حوادث و بالياي مختلف در روستاها مي

جه به با تو. كشور فراهم شده استو مديريت بحران در جامعه روستايي هاي مربوط به ايمني   سازي و تداوم برنامه
 19 ماده 2ها در پيشبرد اهداف مديريت بحران كشور و كمك به تحقق تبصره   دهياري ضرورت استفاده از ظرفيت

  اساسنامه،« 10ماده  39  و30بندهايهاي قانوني مندرج در  طرح جامع امداد و نجات كشور و استفاده از زمينه
وظايف و  ، شرحاهداف. دشو  مي تعيينمدير بحران روستادهيار به عنوان » ها  تشكيالت و سازمان دهياري

  مقرراتي است كه در ادامهبر اساسن كشور  بحران و نحوه ارتباط آن با تشكيالت مديريت بحراهاي مدير مسئوليت
 .شود ذكر مي

 
 مديريت بحران در روستااهداف : الف

هاي محلي براي كنترل رويدادهاي طبيعي و كاهش آثار ناشي از وقوع   ظرفيت وها استفاده از توان دهياري .1
 اختار مديريت بحران كشور در سحوادث طبيعي

 تايي براي پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح غير مترقبهايجاد آمادگي و توانايي در جامعه روس .2
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 در روستاهاو آتش سوزي  طبيعي حوادثترويج و توسعه ايمني در برابر  .3
  مقابله با حوادث و بالياي طبيعياير امدادي و مشاركت عمومي بايجاد روحيه و فرهنگ خود .4

 
 مديريت بحران در روستاوظايف : ب

 :هاي زير است  موظف به انجام فعاليتفوق الذكر بحران روستا براي تحقق اهداف ديرمدهيار به عنوان 

 اعالم وقوع حوادث و سوانح طبيعي به ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان .1

جمعيت، خانوار، مسكن، بهداشت،  در زمينه  اطالعات و اطالع رساني به مردم و مسئوالن و تبادلآوري جمع .2
  بطور مستمر و حسب درخواست....ايي و دولتي موجود در روستا و تأسيسات زيربن

 با رويداد مكرر در روستاحوادث و سوانح پذير روستا و اطراف آن و  نقاط آسيبشناسايي  .3

 روستادر خيز  حادثهرفع نقاط هاي پيشگيرانه و  انجام فعاليتريزي براي  برنامه .4

  كاربري زمين در روستا  آن با مقررات ساختماني و برنامهو انطباقساخت و ساز نظارت بر زمينه سازي جهت  .5

  در روستا مسكنهمكاري با بنياد مسكن انقالب اسالمي در بررسي تقاضاي استفاده از تسهيالت مقاوم سازي .6

 ن براي ساخت و ساز و اسكان جمعيت با همكاري مشاور طرح هادي روستاهاي ام بررسي و تعيين محدوده .7

هاي   و پيگيري تأمين آنها از دستگاه مواجهه با شرايط بحراني در همه مراحل مديريت بحرانشناخت نيازها براي .8
 مرتبط به هماهنگي ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان

 ديدگان  حادثهاضطراري اسكان يين فضاهاي امن برايتعهاي مسئول در  همكاري با دستگاه .9

  بحران مديريتدر اين مشاركت سازماندهي استفاده از   ومشاركتهاي مردميبراي جلب برنامه ريزي  .10

 در مقابله با شرايط بحرانيرسمي اي و  حرفهبا نيروهاي امدادي  مردمي براي همكاري  داوطلبهاي ايجاد گروه .11

 هاي متولي امور مديريت بحران هاي عمومي مديريت بحران با همكاري نهادها و سازمان تدارك آموزش .12

  و نجات در روستانگهداري تجهيزات امدادذخيره و راي تدارك فضاي مناسب ب .13

 امدادي نظير چادر، غذا، پوشاك و غيره در هنگام بحران توزيع امكاناتهمكاري، نظارت و هماهنگي در  .14

 
  مديريت بحران روستاساختار تشكيالتي: ج

 : روستا شامل اعضاء زير استبحران مديريتتركيب 
 امدير بحران روستدهيار به عنوان  .1
 رئيس شوراي اسالمي روستا .2

 رئيس خانه بهداشت روستا .3

 مسئول پايگاه مقاومت بسيج روستا .4
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 مسئول مخابرات روستا .5

  حسب ضرورتهاي اجرايي در روستا دستگاهساير   نمايندگي .6

تواند مسئوالن ديگري را در سطح روستا، بخش يا شهرستان براي بررسي   ميمدير بحران روستا: 1 تبصره
 .بط به جلسه دعوت نمايدموضوعات مرت

بصورت  در شرايط عادي هر دو ماه يكبار و در شرايط بحراني مديريت بحران روستاجلسات : 2 تبصره
 . شود يل ميو ضرورت تشكبر اساس نياز العاده و  فوق

 موظف به هماهنگي براي برگزاري جلسات و دعوت از اعضاء، تعيين دستور مدير بحران روستا: 3 تبصره
 . غير مترقبه شهرستان است و سوانحجلسات و تنظيم گزارش جلسات و ارائه آن به بخشداري و ستاد حوادث

 
 مقررات : د
ترقبه استان ، ستاد حوادث و سوانح غير م ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشورشاملمديريت بحران در كشور  .1

حوادث و سوانح كه مديريت بحران در روستاها تابع ستاد و ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان است 
 .شود محسوب ميشهرستان  غيرمترقبه

 حوادث و سوانح غيرمترقبه ستادرئيس زير نظر با هماهنگي بخشدار  مديريت بحران روستاكليه فعاليتهاي  .2

 .دگير صورت ميشهرستان 

شهرستان  حوادث و سوانح غيرمترقبه يك نفر را براي عضويت در ستاد بخش هر مديران بحران روستاهاي: 1بصره ت
اعالم مصوبات   وشركت در جلسات اين ستادوظف به دهيار منتخب م. نمايند ميبه فرمانداري معرفي انتخاب و 
 .است بخش مربوطهدهياران محدوده ساير جلسه به 

تواند از طرف فرماندار به بخشداران   بحران در روستاها مي ليت نظارت بر فعاليت مديريتسئوميا بخشي از  تمام .3
 . تفويض گردد

به عنوان رئيس توسط فرماندار پس از معرفي از طرف بخشدار   هر روستاحكم مدير بحران روستا براي دهيار .4
 .شود صادر ميشهرستان  حوادث و سوانح غيرمترقبهستاد 

توانند از  ولي آموزش عمومي و تخصصي روستائيان در زمينه امداد و نجات و مقابله با بحران ميهاي مت دستگاه .5
 روستا براي پيشبرد اهداف خود استفاده كنند يا اعتبار مورد نظر را براي ارائه آموزش در اختيار مديريت بحران

 .دازد هماهنگي بخشداري و دستگاه مربوطه به آموزش بپرادهيار قرار دهند تا ب

هاي امدادي با تصويب ستاد  در راستاي توزيع منطقي و بهينه امكانات و منابع مورد نياز مقابله با سوانح، دستگاه .6
 امدادي خود را در اختيار فند كه بخشي از امكانات و تجهيزاتحوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان موظ

 .هاي بحران در روستاها قرار دهند مديريت
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عمليات مديريت بحران مجاز است و وظيفه حفظ و نگهداري و كاربرد ده از اين تجهيزات صرفاً براي استفا: تبصره
  . روستاستمدير بحرانصحيح از آنها بر عهده 

 
 ت بحران در كشوريسازماني مديرارتباط  فرايند: هـ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي  با توافق معاون امور دهياري................. ................................. در تاريخ  در روستاچارچوب اجرايي مديريت بحران
 رسيد و كليه ستادهاي و سوانح غير مترقبه كشور به امضاءهاي كشور و دبير ستاد حوادث  ها و دهياري سازمان شهرداري

 .اي آن هستنداجرهاي الزم براي  به فراهم سازي زمينه موظف هاي كشور حوادث و سوانح غير مترقبه و دهياري
 
 

 
 عباس عليجاني
 ها معاون امور دهياري

 حسين باقري
 دبير ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور

 انح غير مترقبه كشورستاد حوادث و سو

 ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان

 ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان

 سطوح سه گانه ستاد حوادث 
 و سوانح غير مترقبه

 رئيس

 فرماندار

 استاندار

 وزير كشور

 كننده بخشهماهنگ كننده بخشهماهنگ

  روستامديريت بحران

 بخشدار

  روستامديريت بحران دهيار
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 بسمه تعالي

 
 

 ..................................جناب آقاي 
 ................................دهيار محترم 

 
 مسالم عليك

 2تبصره  و 28/11/1380، مصوب ها  اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياري10ماده  39 و 30بندهاي با استناد به 
 .....................روستاي  بحران جنابعالي به عنوان مدير ،17/1/1382 مصوب طرح جامع امداد و نجات كشور،19ماده 

 و انجام هماهنگي با مجدانهوند و تكيه بر تالش و پيگيري اميد است با اتكال به الطاف خدا. شويد منصوب مي
هاي  در تحقق اهداف، انجام وظايف و ايفاي مسئوليتستاد حوادث و سوانح غير مترقبه  شهرستان بخشداري و 

 . كوشا و موفق باشيددر روستا با محوريت دهياري بحران مديريت  چارچوب اجراييمدير بحران روستا، مندرج در 
 

 
.................................. 

 وادث و سوانح غير مترقبهو رئيس ستاد ح فرماندار
 ....................... شهرستان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :رونوشت
 .، براي آگاهي و همكاري الزم.................................بخشدار محترم 

 . براي آگاهي و همكاري الزم...............................رئيس شوراي اسالمي روستاي 
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