
 

  

در بخش كشاورزي دچار خسارت شده ام از قبيل ) خشكسالي، سيل و ... ( اقدام و پيگيري از چه سازماني يا ارگاني  - سوال 1

 بايد صورت پذيرد؟

 سازمان جهاد كشاورزي استانيريت جهاد كشاورزي شهرستان ها و مدطريق از  پاسخ

 پذيرد؟ جبران خسارات كشاورزي ناشي از حوادث طبيعي از چه طريقي صورت مي سوال 2

 صندوق بيمه كشاورزياز طريق  پاسخ

 باشد؟ صنعتي و... به چه صورت ميواحدهاي  نحوه پيگيري آتش سوزي منازل، سوال 3

  پيگيري گردد. اگر سهوي  يا خطاي انساني باشد از طريق بيمه آتش سوزي پاسخ

 اقدام گردد. از طريق مراجع قضاييبايد اگر عمدي باشد 

 شود؟ پيگيري بحرانهاي محلي مانند آبگرفتگي معابر توسط كدام ارگان پيگيري مي سوال 4

 گردد. شهرداريها و در روستاها توسط دهياريها پيگيري ميدر شهرها توسط  پاسخ

 باشد؟ مسايل مربوط به آلودگي مرتبط با فاضالب در شهر با كدام ارگان مرتبط مي سوال 5

 گردد. اين مسايل از طريق شركت آب و فاضالب پيگيري مي پاسخ

 ميمرتبط با بحران از چه طريقي انجام همگاني ويژه احاد جامعه و تشكل هاي مردم نهاد پيگيري و اجراي آموزش هاي  سوال 6

 شود؟

 باشد. قانون مديريت بحران متولي اين آموزشها جمعيت هالل احمر مي 14به استناد بندب ماده  پاسخ

 تخريب معابر و موارد مشابه اولين اقدام چيست؟ –اي شهري مانند آبگرفتگي در صورت بروز بحرانه سوال 7

 شهرداري 137تماس با شماره تلفن همدان شهر پيگيري از طريق شهرداري ها و در  پاسخ

 باشد؟ و آبراهه ها در خارج از شهر به عهده كدام ارگان مياليروبي مسيل ها  سوال 8

 شركت آب منطقه اي پاسخ

 در صورت بروز سرمازدگي محصوالت كشاورزي اولين اقدام چيست؟  سوال 10

 و اخذ گزارش كارشناسان جهاد كشاورزي  شهرستان ها جهاد كشاورزيمديريت  ي از طريقپيگير پاسخ

 ؟باشد بحرانهاي امنيتي و اجتماعي به چه صورت ميپيگيري مسايل مربوط به  سوال 11

 باشد . ميناشي از مخاطرات طبيعي اداره كل مديريت بحران صرفا پيگير مسايل مربوط به بحرانهاي فراگير جمعي   پاسخ

 ؟اشدب دليل بارش برف يا ريزش خاک و.. به عهده كدام ارگان ميه رفع انسداد مسير روستاها ب سوال 12

 گردد. يباشد و بايد از طريق دهياري ها پيگير ادارات راهداري و حمل و نقل جاده اي مينگهداري از راهها به عهده  پاسخ

 ؟باشد ساماندهي آبراهه ها و مسيلهاي داخل شهر ها و روستاها به عهدا كدام ارگان مي سوال 13

در شهرها به عهده شهرداري ها و در روستاها به عهده دهياريها با هماهنگي بنياد مسكن و با اخذ استعالم از شركت آب  پاسخ

 منطقه اي

 باشد؟ وليت رفع خطر از ساختمانهاي متروكه و مخروبه در شهرها به عهده كدام ارگان ميمسئ سوال 14



 شهرداريها پاسخ

 باشد؟ ها و كارخانجات به عهده كدام ارگان مي پيگيري كنترل آاليندگي كارگاه سوال 15

 سازمان حفاظت از محيط زيستو تجارت و همچنين  صنعت، معدن پاسخ

 باشد؟  جهت اطالع از وضعيت مخاطرات آب و هوايي مانند يخبندان كدام دستگاه پاسخگو مي سوال 16

 هواشناسي 134تماس با شماره تلفن  پاسخ

 و انسداد معابر و راهها از كدام دستگاه پيگيري گردد؟در صورت سقوط درختان  سوال 17

 دهياريها و در جاده ها از طريق راهداري و حمل و نقل جاده اي در داخل شهرها از طريق شهرداريها در روستاها ازطريق پاسخ

 باشد؟ هاي ولگرد در محيطهاي مسكوني به عهده كدام ارگان مي نترل و جمع آوري سگك سوال 18

 باشد. در شهرها به عهده شهرداريها و در روستاها به عهده دهياريها مي پاسخ

 اسيب به لوازم برقي خانگي از چه طريقي پيگيري گردد؟برق ناشي از آن وآدر صورت بروز رعد و برق و نواسانات  سوال 19

 از طريق ادارات برق و انجام كارشناسي و جبران خسارت از طريق بيمه مربوطه پاسخ

 -تيور  -باغداري  -از بانك .... تسهيالت كشاورزي دريافت نموده ام و با توجه خسارات وارده به محصوالت ) زراعت  سوال 20

 دام ( و اماكن نگهداري علوفه  و همچنين عدم امكان  تسويه آن  در سررسيد چه كاري بايد انجام دهم ؟

كارمزد و جرائم تسهيالت دريافتي كشاورزان  بخشودگي سود،امهال اصل و  ا عنايت به مصوبه هيات محترم وزيرانب پاسخ

خسارت ديده از حوادث و سوانح طبيعي با كارگروهي است كه به رياست فرماندار و دبيري جهاد كشاورزي شهرستان 

 منعقد و تصميم گيري مي گردد  در اين صورت مي بايست به آن كارگروه در شهرستان مراجعه نمود.
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