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گفت و گو با دکتر زارع رییس مرکز پیش بینی زلزله

همهی ما به آموزش نیاز داریم
سرمقاله | سردبیـر

 -1چند سال قبل توفيقي داشتم تا در جمع چند صدنفر از مهندسان استان
پاي س��خنان يكي از اساتيد بزرگ مهندسي سازه و زلزله كشور آقای دکتر
حسن مقدم بنشينم .اين استاد دانشگاه صنعتي شريف از جمله در سخنانش
میگفت :براي مقابله با زلزله دو روش در دنيا شناخته شده است ،يكي روشي
كه در كشور ما مرسوم است كه باتوجه به پيشينه غني ادبيات و شعرو نثرمان،
هميشه يك متن زيباي ادبي در ابراز همدردي با بازماندگان و قول بازسازي
س��ريع خرابيها و برخورد با مسببين و سازندگان خانههاي فاقد استحكام
تنظيم كه پس از وقوع زلزله قرائت میش��ود كه بعد از گذش��ت مدتي هم
دوب��اره روز از نو ،روزي از نو ،در بروي همان پاش��نه اي میچرخد كه قب ً
ال
میچرخيده؛ روش دوم كه در تمام كش��ورهاي پيشرفته و توسعه يافته دنيا
وجود دارد ،پذيرفتن زلزله بعنوان يك رخداد طبيعي و كنار آمدن با آن است؛
نتيجه اش هم اين میشود كه زلزله باالي  7ريشتر در كشورهايي مثل ژاپن
رخ میدهد ولي از تلفات جاني و آمار باالي كشته شدگان هيچ خبري نيست.
 –2در هر بحران دو بازه زماني كام ً
ال مش��خص وجود دارد :نخس��ت زمان
قبل از بحران ،هنگامیكه فرصت كافي براي مقاوم سازي ،پيش بيني وقوع
بالياي طبيعي و اتخاذ تمهيدات الزم مهياست ،ابزار الزم و دانش مهندسي
نيز وجود دارد و فقط بايد اين مجموعه مديريت ش��ود تا از دل آن ايمني و
ايمن سازي بيرون آيد .حال با اين نگاه آيا میتوانيم بگوييم صنعت ساختمان
ما به اين مرحله از رش��د رس��يده اس��ت؟ درهر شهري كه هستيد سري به

مناطق نيمه برخوردار و محروم ش��هرتان بزنيد تا اين واقعيتهاي ساخت و
ساز برايتان نمودپيدا كند كه عليرغم وجود هزاران مهندس از يك طرف و
مصالح مناسب و استاندارد براي ساخت و ساز از طرف ديگر ،هنوز با رعايت
درصدي قابل قبول از مقررات ملي ساختمان فرسنگها فاصله داريم .دوم بازه
زمان��ي پس از بحران .همه ما زمان پس از زلزله بم را بياد داريم ،كمكهاي
مردمیو تأمين نيازهاي اوليه زلزله زدگان براي مقابله با بحران ،كه خود مولد
بحران ديگري بود ،و اين سناريويي است كه با كمیشدت و ضعف هر بار و
با هر بحران تكرار میشود.
 –3بنظر میرسد همه ما به آموزش نياز داريم ،مديريت بحران دانش نويني
است كه همانند هر علم ديگر مباني و منطق و الفباي خاص خود را دارد و
در اين ميان بنظر میرسد هرقدر مسئوليتها باالتر ،نياز به اين دانش آموختن
بيشتر .از اين منظر برگزاري همايشي آموزشي تحت عنوان مديريت بحران
كه مخاطبين آن مهندسان و مديران واحدهاي مختلف استان باشند از سوي
سازمان نظام مهندسي ساختمان ،گامیاست فراخور تقدير مشروط بر آنكه
در راس��تاي اثربخشي اين آموختهها از بحرانهاي رخ داده در ايران و جهان
درس گيريم و درجه آمادگي خود را در مواجهه با اين وقايع ارتقا بخش��يم.
طاق اين شماره نيز رنگ و بوي دانش افزايي مديريت بحران دارد .باشد تا
اين مجموعه در راستاي تحقق اين هدف واال مفيد و مؤثر افتد.
3

سروشاندیــشه
ن
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديداربا اعضاى هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختما 
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ما مثل بم زياد داريم .يك زلزلهى شش و چند ده ِم ريشترى و اينهمه كشتار ،تن انسان مىلرزد .بنده به اغلب شهرهاى ايران رفتهام و آنجاها
را گشتهام و در كوچه پس كوچهى آنها رفت و آمد داشتهام .بعضى از شهرها هستند كه اگر خداى نكرده يك حادثهى آنطورى پيش بيايد،
خساراتش غيرقابل تصور خواهد بود؛ بايد به فكر افتاد ،بايد دنبال اينها رفت .بنده سال گذشته بعد از قضيهى بم با مسؤوالن دولتى و مسؤوالن ذىربط
جلسات فراوانى داشتم .همه خيلى حرص خوردند براى اينكه اين كارها انجام بگيرد .بحثها و توصيهها و تأكيدهاى زيادى شد ،كارهايى هم شده
است؛ اما من مىخواهم بگويم به اين كارها بايد اهتمام مضاعف داشت .تاكنون چند صد نفر در اين زلزلهى اخير كشته شدهاند؛ اين ما را با مسؤوليت
بزرگخودمانبيشترآشنامىكند.

درس هـاییازمثنـوی
تلنگـر | گزیده ای از مثنوی مولوی

		
هـرکهاولبیــنبوداعمیبــود
		
چشـمآخربینتوانددیــدراست
		
هـرکهآخربینتراومسعودتــــر
		
هـرکهاولبنـــگردپایــانکــار
		
حکمچونبرعاقبتاندیشی است

هـرکه آخر بی��ن چه با معنی بود
چشماولبینغروراستوخطاست
هـر ک��ه اول بین تر او مطرودتر
انـ��در آخر او نگردد شرمس��ار
پادش��ـاهی بنده درویشــی است
5

همكاري مردم با مسووالن ،عامل مهم در پيشرفت برنامهها است
پیـــــام | پيام وزير كشور و قائم مقام رئيس شورايعالي مديريت بحران كشور به مناسبت روز ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي

در جمهوري اسالمیايران روز بيستم مهر به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب شوراي فرهنگ عمومی"روز ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي" ناميده شده
اس��ت .رخدادهاي طبيعي مانند زلزله ،س��يل ،توفان ،خشكسالي و .. .و تغيير و تحوالتي كه پس از آن ايجاد میشود از بدو خلقت كره زمين تاكنون سيري
مداوم داشته و شيوههاي مقابله با آن نيز از ابتدايي ترين شكل خود (مانند پناه بردن انسان به غارها) تا پيشرفتهاي عصر حاضر كه زندگي مسالمت آميز با
پديدههاي طبيعي را توصيه میكند همچنان ادامه دارد.
موقعيت جغرافيايي و اقليمیكشور ما به گونه اي است كه از مجموع  41نوع پديدههاي طبيعي شناخته شده در جهان وقوع  31نوع آن در ايران سابقه دارد
بنابراين برنامههاي پيشگيرانه و مقابله با آنها در برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت تنظيم شده و در حال اجرا میباشد .برنامههاي آموزش عمومیو آشنايي
مردم با انواع مخاطرات و اقدامات پيش��گيرانه در زمره برنامههاي كوتاه مدت قرار دارد اما در برنامههاي بلند مدت ،مديريت صحيح در كاهش خس��ارات،
شيوههاي پيشگيري از تخريب ابنيه و تاسيسات و در بخشهاي مختلف مدنظر میباشد و با همفكري و همكاري گروههاي تخصصي نسبت به شناسايي
مناطق آسيب پذير و ايجاد مصونيت ،طرحها و پروژههاي الزم تهيه و اجرا میشود.
ارتقاء س��طح آگاهيهاي عمومیو همكاري مردم با مس��ووالن ،عامل مهمیدر پيشرفت برنامهها میشود همچنانكه طي دو دهه گذشته در كشور ما تاثير
بسزايي در ارتقا فرهنگ ايمني و آگاه سازي مردم نسبت به مخاطرات طبيعي داشته و در نتيجه با وجود افزايش روند حوادث و سوانح ،خسارات وارده سير
نزولي داشته است.
 استقرار سيستمهاي هشدار و اطالع رساني در مورد وضعيتهاي جوي. آماده سازي نيروهاي نظامي ،انتظامي ،راهداريها و توسعه پايگاههاي امدادي. ايمن سازي مناطق حادثه خيز درون شهري و برون شهري. اجراي طرحهاي آموزش عمومیو تخصصي در امر مديريت بحران. اجراي پروژههاي مطالعاتي در امر پيشگيري و مقابله با سوانح و حوادث. تقويت نيروي انساني متخصص و گروههاي پژوهشي. تجهيز دستگاههاي مرتبط با امكانات فيزيكي و نيروي انساني متخصص و كارآزموده.از جمله برنامهها و اقداماتي است كه در جهت گسترش فرهنگ ايمني در كشور طراحي و اجرا شده است.
بي گمان ،همكاري و همياري ملت شريف و بزرگوار ايران با مسئولين و دست اندركاران امر مديريت و سوانح غيرمترقبه عالوه بر دلگرمیخدمتگزاران مردم
موجب كنترل و كاهش تلفات انساني و خسارات مادي خواهد شد .از خداوند متعال مسالت دارم كشور و ملت بزرگوار ما را از جميع خطرات مصون و محفوظ بدارد.
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نقشموثرجامعهفرهیختهمهندسدرتمامیمراحلمدیریتبحران
پیـــــام | پیام استاندار محترم و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان رضوی

در سراسر تاریخ حیات بشر ،جان و مال انسانها همواره دستخوش حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و گه گاه هولناک و مرگبار بوده است .خاطرات و
آثار ناشی از برخی مخاطرات طبیعی مانند :زلزله ،سیل ،خشکسالی و طوفان ،همانند خاطرات جنگهای مصیبت بار و خونین ،در تاریخ بشر جاودان میماند.
کشور پهناور ما نیز از وقوع این حوادث مستثنی نبوده و پیوسته در معرض خطرات و حوادث طبیعی گوناگون قرار داشته و زیانها و خسارات هنگفت ناشی
از آنها را متحمل شده است ،از این رو ،اقدامات پیشگیرانه و کاهش اثرات ،به کارگیری امکانات و تجهیزات موجود جهت آمادگی و مقابله با حوادث ،پیش
بینی و تامین نیازمندیهای اساسی و اضطراری آسیب دیدگان در هنگام بروز رخدادهای طبیعی به منظور ارایه خدمات جستجو ،نجات و امداد رسانی فوری
و از قبل سازمان یافته به آنها ضروری است .افزون بر این ،حفظ سالمت و ایمنی و بازگرداندن آنها به زندگی عادی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
تردیدی نیست که جوامع بشری باید با استفاده از دانش ،عقل و خردجمعی ،منطق و ابتکارات مدیریتی خود به مقابله با حوادث بپردازند .مدیریت جامع و
علمیبحران برای بهره گیری گسترده از کلیه عوامل موثر در بهینه سازی اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحرانها و مقابله هوشمندانه و برنامه محور
با آن ،پدید آمده است.
جامعه فرهیخته مهندسان میتوانند در تمامیمراحل مدیریت بحران نقش موثری داشته باشند .از مرحله طراحی گرفته تا محاسبه سازهها ،اجرا و باالخره
نظارت .با توجه به اینکه ساختمانهای مسکونی و ساختمانهای ویژه مانند بیمارستانها ،تاسیسات ،راهها ،سدها ،نیروگاهها وشریانهای حیاتی مانند خطوط
انتقال نیرو ،ارتباط و همه سازههای با اهمیت باال توسط مهندسان طراحی ،نظارت و ساخته میشوند ،عملکرد اصلی این قشر میتواند در مرحله قبل از وقوع
بحرانها ،بیش از پیش نمایان شود و اقدام درست آنها سبب پایداری این زیر ساختها در برابر تهدیدات و مخاطرات میشود و عملکرد بی وقفه فعالیتها
و خدمات زیر ساختی میتواند مانع از گسترش بحرانهای ثانویه شود.
یکی از بزرگترین حوادثی که استان به آن مبتالست ،زلزله است ،چنان که  65درصد از مساحت استان در معرض خطر نسبی باال قرار دارد .در عین حال،
وجود بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع) و تشرف بیش از بیست و پنج میلیون زائر از اقصی نقاط ایران و جهان ،میطلبد که برای حفاظت از زائران و
مجاوران حضرتش در برابر حوادث غیر مترقبه طبیعی و به ویژه زلزله ،تمهیدات خاصی اندیشیده شود.
انتظار اینجانب از جامعه مهندسان عالوه بر تالش و دقت در مقاوم سازی سازهها ،این است که بر علم و دانش خود بیافزایند تا بتوانیم با استفاده از روشهای
نوین و روز آمد در جهت مقاومتر و سبک تر نمودن و افزایش طول عمر سازههایمان و با بهره گیری از معماری اسالمیو ایرانی حرکت کنیم.
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اهمالنهادهايذيربطبهوظايفقانونيخوددرحوزهمديريتبحران
پیـــــام | مهندس سید مهدیهاشمی ،رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

نظام آفرينش بهترين بستر و جلوه تفاوتها و تضادهاست كه بي گمان هر يك را بايد آيه و نشانه اي از حكمت و قدرت اليزال الهي دانست .زلزله ،سیل،
خشکسالی و دیگر پدیدهها و بالیای طبیعی را نيز ضمن آنكه بايد مبين اراده ژرف الهي به شمار آورد بايد بستري براي سنجش آدمیدر صحنه گيتي دانست.
بدون ترديد باليا و حوادث طبيعي فارغ از تاثيرات بيشمار آن در ايجاد و تقويت روح مشاركت ،همدلي و تعاون ،گاه به دليل غفلت آگاهانه و ناآگاهانه ميان
آحاد جامعه ،ساختار اجتماعي موجود را دستخوش چالشهاي بسيار خواهد ساخت.چه بسا فرصتهاي بسيار كه بواسطه عدم مديريت شايسته و كنترل بحران
از دست رفته و به از ميان رفتن سرمايههاي اقتصادي و از آن مهمتر انساني منجر گرديده و چه بسيار خسارتهاي روحي بسيار كه قامت جوامع را بواسطه
بي توجهي به مهندسي بحران ،خميده كرده است.
در اين ميان آنچه بيش از همه اهميت دارد تورق گذشته و بهره جستن از تجارب ارزشمندي است كه میتواند چالشهاي پيش روي را از ميان بردارد.
وقوع روزانه  20تا  50زلزله خفيف در كشور از يك سوي و آسيب پذيري بيش از  70درصد منازل مسكوني از سوي ديگر بر ضرورت ارتقاي دانش مديريت
و مهندسي بحران تاكيد میكند .بهویژه آنكه اگر بدانيم چنانچه ساختمانهاي خود را به صورت استانداردهاي روز بسازيم اين ساختمانها بايد حداقل  50سال
عمر كرده و در برابر زلزله شش ريشتري مقاوم باشند اما در حال حاضر به دليل عدم توجه به استفاده از مصالح استاندارد و نيز نظارت فراگير در اين خصوص
اين مهم آنگونه كه الزم است مطمح نظر قرار نگرفته است.
آنچه تاكنون در اين خصوص مغفول واقع شده اهمال نهادهاي ذيربط به وظايف قانوني خود در حوزه مديريت بحران و نيز عدم تخصيص بودجههاي پيش
بيني شده براي اين موضوع در محل مورد نظر است.
در سال ارزيابي قانون مديريت بحران ،انتظارحداقل آن است كه واحدهاي نظارتي و نهادهاي ذيربط در خصوص ساخت و ساز بيش از گذشته به وظايف
اساسي و پيشگيرانه خود در خصوص كاهش تبعات بالياي طبيعي توجه داشته و راه را براي گسترش فرهنگ كيفي سازي در صنعت ساخت و ساز هموارتر
از گذشته كنند.
عالوه بر اين تعامل ميان نهادهاي قانونگذار ،اجرايي و نيز ساختار منسجم قضايي ضمن آنكه میتواند در تعميق اين مهم موثر افتد زمينه را براي تحقق
الگوهاي برتر در اين خصوص فراهم خواهد ساخت.
برگزاری همایشها و نشستهای علمیاينچنيني بهویژه در خصوص مديريت بحران و تالش براي تحقق همفکری در اين خصوص نيز زمينه ارتقای امنيت
و توسعه سالمت جامعه را در بر خواهد داشت .اميد آنكه با بهره گيري از نظرات نخبگان و مديران با تجربه در اينگونه نشستها شاهد كنترل آثار و تبعات
بالياي طبيعي در جامعه باشيم.
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مديران اجرايي تحت "مديريت دانش محور" با واقعيتها برخورد كنند
پیـــــام | پيام رئيس سازمان مديريت بحران کشور به مناسبت «هفته کاهش اثرات بالياي طبيعي»

روز بيستم مهر در جمهوري اسالمیايران به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب شوراي فرهنگ عمومی" روز ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي" ناميده شده
و هدف از يادآوري و بزرگداش��ت آن جلب توجه عمومیبه خطرهاي ناش��ي از وقوع پديدههاي طبيعي مانند زلزله ،سيل ،توفان ،خشكسالي و ...و شناسايي
عوامل پيشگيري و كاهش خسارات و گسترش فرهنگ ايمني در جامعه میباشد .با توجه به وضعيت خطرپذيري كشور ،اهميت كسب آمادگي در رويارويي
با پديدههاي خطرساز و كاستن از پيامدهاي منفي آنها امري ضروري است و با اين رويكرد مسووليت برخورد آگاهانه و تبادل اطالعات ،پژوهش و تشريك
مساعي صاحبنظران ،متخصصان و كارشناسان از عوامل كارساز و موجب اقدامات اساسي و اثرگذار در كشور میباشد ،در نزديك ترين فاصله زماني حوادث
خسارت بار گذشته زلزله  6/2ريشتري روز  21مرداد ماه سال جاري است كه در استان آذربايجان شرقي گروهي از هموطنان عزيزمان به لقاءاهلل پيوستند و
گروهي مجروح و بي خانمان شده سرپناه آنان با خاك يكسان شد.
در جهان امروز با پيشرفت علوم و فنون و فناوريهاي جديد بسياري از رخدادهاي ناگوار قابل پيش بيني و پيشگيري است و اگر عوامل خطرساز درست
شناس��ايي و علت يابي ش��وند و اصول ايمني و استانداردها به كارگرفته و مراعات شوند از تكرار بسياري از رويدادهاي ناگوار جلوگيري خواهد شد .استفاده
بي رويه از منابع طبيعي از يكسو و دخالتهاي انسان در طبيعت به ويژه در قرن اخير خسارتهاي فراواني به نوع بشر تحميل كرده است .روند افزايشي حوادث
غيرمترقبه در نيم قرن گذشته كه در همه كشورها مشهود است نتيجه مداخالت انساني در نظامات طبيعي است.
ارتقاي دانش و آگاهيهاي عمومیاز يكسو و نظارت دقيق مديريتهاي شهري بر اجراي قوانين و ممانعت از عوامل خطرساز به ميزان قابل توجهي در
كاهش اثرات بالياي طبيعي مؤثر است .به عنوان مثال حوادثي چون وقوع زلزله و سيل كه از پديدههاي غالب در كشور ما میباشد از طريق احداث سدها،
سيل بندها ،بندهاي انحرافي ،آبخيزداري در مناطق كوهستاني و شيب دار در مورد كاهش خسارات سيل و نيز ازطريق احداث ساختمان و تاسيسات مقاوم در
برابر لرزه خيزي در سطح قابل مالحظه اي در برابر زلزله مصونيت و كاهش خطر ايجاد میشود.
اين مالحظات بستگي به آگاهي و همكاري آحاد مردم با مسوولين امور شهري دارد و از مهمترين نتايج مورد انتظار از برگزاري مراسم و اجراي برنامههاي
آموزش��ي و س��اير برنامههاي "روز ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي" میباشد .طراحان ،برنامه ريزان و مديران اجرايي نيز در كنار برنامههاي توسعه ،وقوع
حوادث قهري را مدنظر داشته و تحت "مديريت دانش محور" با واقعيتها برخورد نمايند.
اينك با گراميداشت "روز ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي" و ضمن قدرداني و تشكر از زحمات تمامیكارگروهها و ساير همكاراني كه در اين عرصه حضور
فعال دارند و سپاس از همياريهاي ملت شريف و بزرگوار ايران ،سعادت ،سالمت و اعتالي نام ميهن اسالمیو ملت بزرگوار ايران را از خداوند متعال خواستارم.
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آموزشمهندسانتكليفنظاممهندسيدركنترلوپيشگيريازبحرانها
پیـــــام | پيام رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

هفته کاهش بالیای طبیعی مجال و فرصت ارزشمندي است تا خبرگان و نخبگان جامعه مهندسي در هم انديشي و وفاق جمعي به مرور چالشهاي پيش
روي صنعت ساختمان و نقش سازمانها و نهادهاي متولي اين موضوع در كاهش تاثيرات بالياي طبيعي بپردازند .تدابیر راهبردی ،مشارکت مردمیو کاهش
خطرپذیری كه در شعار امسال مدیریت بحران مورد تاكيد قرار گرفته است بدون تعامل ميان اين نهادها و قاطبه مردم ميسر نخواهد گشت.
بافت فرسوده و متراكم شهرها ،استفاده از مصالح غيراستاندارد در ساخت و ساز و حضور غيرمتخصصان در اين مجموعه بيش از هميشه بر ضرورت حضور
مهندسان خبره در كنترل و مديريت بحرانها تاكيد میكند.سازمان نظام مهندسي ساختمان با ممارست جدي میكوشد به عنوان بازوي كارآمد و اثربخش
نهادهاي اجرايي ،نقش موثر خويش را در مهار بالياي طبيعي ايفا نمايد.
نظارت دقيق ،آموزش و به روز كردن اطالعات مهندسان با استفاده از تجارب ساير كشورها در اين خصوص رويه و تكليفي است كه اين سازمان در اين
رويكرد سرلوحه امور خود قرار داده است.
بايد پذيرفت آنچه نظام مهندسي را به سازماني مورد وثوق تبديل كرده و میكند حضور مهندساني است كه توانسته اند با جلب اعتماد عمومیبر اعتبار اين
جامعه بيفزايند كه بي گمان با تحقق بخش قابل توجهی از مقررات بر زمين مانده ساختمان و عالوه بر آن تعامل ،همفكري و هم افزايي ميان اين سازمان
با ساير نهادها میتوان شاهد كنترل و مهار آسيبهايي بود كه بواسطه عدم رعايت استانداردهاي الزم در ساخت و ساز در حين بروز بحران تحقق میيابد.
سازمان نظام مهندسي همانگونه كه همچون گذشته ايمن سازي ،مقاوم سازي و نيز نوسازي بافتهاي فرسوده را جزيي از دغدغههاي خود پنداشته است،
اينك نيز میكوشد با تعميق سازو كارهاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب مجلس محترم شوراي اسالمیو نظارت شايسته بر ساخت و ساز،
وظيفه اساسي خود را در اين خصوص انجام دهد و بدون ترديد اين مهم با تعامل اين مجموعه با ساير نهادهاي ذيربط در خصوص مهار و كنترل بحران
شتاب بيشتري خواهد يافت.
عالوه بر اين سازمان نظام مهندسي به عنوان مجموعه اي مردم نهاد خواهد كوشيد قابليتهاي حرفه اي متخصصان خود را در راستاي كاستن از آسيبها
و خسارتهاي ناشي از بحرانهاي طبيعي به كار بندد.
اميد آنكه بتوان در اين مسير با جلب اعتماد عمومیاز آراي ساير نخبگان در اين خصوص نيز بهره جست.
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گفت وگو | مهندس حجت علی شایانفرمدیر کل مديريت بحران استان خراسان رضوی بيان كرد:

محمدتقی خسروی

س�ازمان نظام مهندسی س�اختمان مهمترین نقش را در
پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی دارد
 .4پیگیری و اجرا مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که به
صورت منظم هر  3ماه یکبار به ریاست آقای استاندار تشکیل جلسه میدهد.
البته در صورت بروز حادثه و نیاز ممکن است جلسات اضطراری هم داشته باشند.
 .5هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای موثر پیشگیری،
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها ،زیرساختها و ابنیه و شریانهای
حیاتی و مهم و بهسازی بافتهای فرسوده ،ترویج روشهای اتکايی و جبران
خسارت نظیر بیمههای حمایتی با همکاری سازمانهاي اجرایی ذیربط
 .6کمک به توسعه و گسترش موسسات علمیو مشاوره ای فعال و استفاده
از همکاریهای آنها به منظور استاندارد سازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل
ایمنی کاال و خدمات ،س��اختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر
رعایت استانداردهای مصوب
 .7نظ��ارت عالیه و ارزیابی اقدامات س��ازمانهاي اجرایی ذیربط در خصوص
مراحل چهار گانه به ویژه در مرحله مقابله و آمادگی

اشاره:
"حادثه خبر نمیكند"؛ اين عبارت را بارها شنيده و تكرار كرده و به يكديگر
نيز گوشزد كرده ايم .با اينحال هنوز نيز بهویژه پس از بروز حوادث غيرمترقبه
انگش��ت اتهام خود را به سوي يكديگر نشانه میرويم.و در اين ميان آنچه
تاس��ف بار است فرصتهايي است كه براي پيشگيري از بالياي طبيعي از
دست میرود.براي جبران آنچه رفته است عالوه بر مسووليتي كه بر عهده
هر يك ازآحاد جامعه است ،مديريت شهري و بهویژه ارگانهاي متولي بحران
از جايگاه حساسي برخوردارند.گفت و گوي ما با مهندس حجت علي شایانفر
مدیر کل مديريت بحران استان خراسان رضوی به موضوع مديريت بحران
در صنعت ساخت و ساز و نقش اين مجموعه در پيشگيري از ايجاد بحران
پس از بروز بالياي طبيعي دارد:
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آقاي مهندس براي شروع بفرماييد اداره کل مدیریت بحران استانداری
چه وظايفي را در خصوص كاهش خس��ارات و تلفات ناشي از بروز
بالياي طبيعي بر عهده دارد؟
بر اس��اس مفاد قانون تشكيل س��ازمان مديريت بحران كشور وآيين نامه
اجراي��ي آن ،وظایف متعدد و مفصلي براي مديريت بحران اس��تان در نظر
گرفته شده که مهمترین آنها عبارتند از:
 .1سیاست گزاری مربوط به مراحل چهارگانه «مدیریت بحران» که این چهار
مرحله عبارتند از:پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی و باز توانی .همچنین
برنامهریزی بمنظور ایجاد امکان اس��تفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای
مورد نیاز اعم از دولتی ،غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات،
آمادگی در مقابله با حوادث.
 .2ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی مختلف در خصوص
مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 .3مستند سازی حوادث ،اقدامات و تجریه و تحلیل آنها

س��ازمان نظام مهندسی ساختمان در مدیریت بحران بهویژه در زمینه
صنعت ساخت و ساز چه نقشي میتواند باشد؟
همانطور که گفته شد چرخه مدیریت بحران شامل چهار مرحله است،پیشگیری
و آمادگی ،مقابله و بازسازی .سازمان نظام مهندسی ساختمان به لحاظ نقشی
که در فرآيند ساخت و ساز و نظارت بر آن ايفا میكند مهمترین نقش را در
پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی دارد .امروزه در کشورهای پیشرفته
به دليل عملکرد خوب و قابل قبول که در مقاوم سازی و نظارت بر ساخت
و ساز داشته اند میزان خسارت به ویژه تلفات انسانی را به شدت کاهش داده
اند .این خود موجب شده هزینههای مرحله مقابله با حوادث و بازسازی آنها
نیز کاهش یابد .سازمان نظام مهندسی ساختمان میتواند در چند مرحله به
کمک مدیریت بحران بیاید.
ابتدا در مرحله نقشهها و رعایت ضوابط ،مقررات وآیین نامهها و مرحله بعد
نظارت بر ساخت و ساز که در عمل نقشههای طراحی شده به صورت اصولی
اجرا شوند .در این مرحله نظارت بر ساخت و ساز و توجیه ،آموزش و ترویج
اس��تفاده از مصالح استاندارد نقش عمده ای در کاهش اثرات و پیشگیری و
تلفات و خسارت پس از حادثه دارد.
مرحله بعد هم که همکاران نظام مهندس��ی س��اختمان میتوانند به کمک
ما بیایند در مرحله بازس��ازی است که اگر خدای نکرده شاهد بروز حادثه و
يا تخریب واحدهای مس��کونی و ساختمانها بوديم در طراحی و اجرا نهایت
دق��ت و مراقبت را به عمل آوردند تا منطقه حادثه دیده را با در نظر گرفتن
ویژگیهای توسعه پایدار و ضوابط ایمنی با ساخت و ساز مقاوم اصولی و فنی
به وضع عادی باز گردانیم.
البته در مباحث کالن تر نیز مهندسان میتوانند در مکان یابی و مناسب سازی
کاربریها در مراکز جمعیتی ،بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز و مقاوم
سازي با استفاده از تجربههای موفق کشورهای پیشرفته ،جلوگیری از ساخت
و س��ازهای غیر فنی و نا امن در برابر حوادث طبیعی ،ترویج بیمه حوادث،
استفاده از کلیه استانداردها به ویژه مصالح استاندارد ،ترویج فناوریهای نوین
و س��اخت و سازهای سبک و مواردی از این قبیل که جزو سیاستهای کلی
مصوب مقام معظم رهبری هم هستند به مدیریت بحران کمک کنند.

اداره کل مدیری��ت بحران خراس��ان رضوی در مدت تأس��یس چه
فعالیتهایی بهویژه در خصوص ارتقاي سطح آگاهی عموم شهروندان
در سطح استان انجام داده است؟
همانطور که اشاره كردم ما یک نهاد سیاست گزار و هماهنگ کننده هستیم.
تش��کیالت مدیریت بحران اس��تان که در رأس آن جناب آقای استاندار به
عنوان« رئيس ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران استان» قرار دارند از 14
کار گروه تخصصی تش��کیل شده که تمامیموضوعات مربوط به مدیریت
بح��ران را در مراحل مختلف بر عهده دارند .ای��ن  14کارگروه را حدود 40
س��ازمان و دستگاه اجرایی تش��کیل میدهند که هر سازمان بنا به وظایف
ذاتی خود اقدامیرا انجام میدهند ،اما بصورت ویژه در امر آموزش و ارتقاي
آگاهیهای مردم دو کارگروه داریم به نام«کارگروه تخصصی امداد و نجات
و آم��وزش همگانی» به ریاس��ت جمعیت هالل احمر اس��تان و «کارگروه
تخصصی آموزش و اطالع رسانی» به ریاست صدا و سیمای استان که هر
دو کارگ��روه نقش عمده ای در آموزش گروههای مختلف مردم با امکاناتی
که در اختیار دارند انجام میدهند .س��ازمانهای دیگری هم وجود دارند که
مستقیم ًا کار آموزش در زمینه حوادث را انجام میدهند؛ مانند آتش نشانی،
دانشگاهها ،اورژانس ،شهرداریها و آموزش و پرورش که هم اکنون در یکی
از اردوگاههای آموزش و پرورش با کمک یکی از خیرین ،مرکزی را احداث
کرده ایم که با اس��تفاده از فناوري سینما  4بعدی و شبیه سازیهای زلزله
تا بزرگی  7ریشتر ساالنه چند هزار دانش آموز را با روشهای مقابله با زلزله
آشنا میکنند.
همچنین در زمینه حوادث آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم را معمو ًال صدا
و سیما انجام میدهد .البته در موضوع آموزش با نقطه آرمانی فاصله داریم
زیرا ما هرچه بیش��تر درآموزش سرمایه گذاری کنیم از هزینههای سنگین
مقابله ،بازسازی و بازتوانی کم میکنیم و از آثار و تبعات و خسارات ناشی از
حوادث غیر مترقبه به شدت کاسته میشود.
به جز آموزش در س��ایر زمینهها اداره کل مدیریت بحران و دس��تگاههاي
اجرايي ذيربط با توجه به ش��رایط اعتباری و حوادث رخ داده اقداماتی داشته
که مهم ترین آنها عبارتند از:
 .1انجام مطالعات و پژوهش های فراوان توسط کلیه نهادهاي عضو شورای
هماهنگ��ی مدیریت بحران اس��تان که از آن جمله میت��وان به طرح ریز
پهنه بندی مشهد ،طرح خطر پذیری شهرستانهای نیشابور ،سبزوار ،تربت
حیدریه که سایرشهرستان ها را هم در دستور کار داریم و طرح توانمندسازی
روستاییان در برابر خشکس��الی که در  15شهرستان اجرا شده اشاره كرد و
ساير طرحها نيز کار دارند.
 .2اقدامات گسترده در خصوص مهار آبهای سطحی از طریق احداث سد
و بند و عملیات آبخیزداری
 .3انجام مطالعات جمع آوری و دفع آبهای سطحی برای  66شهرستان و
اقدام سازه ای برای تعدادی از آنها
 .4پروژههای مطالعاتی و اجرایی در زمینه بافتهای فرسوده و سکونتگاههای
غیر رسمیش��امل شناسایی  4300هكتار بافت فرسوده در  30شهر وانجام
عمليات س��اماندهي در 9شهر همچنين شناسايي  4365هكتار سرپناه غير
رسمیدر  5شهر.
 .5س��اخت  76000واحد مسكوني روستايي در طرح ويژه بهسازي مساكن
روس��تایي و اتمام بازسازي  16800واحد خس��ارت ديده از حوادث سالهاي
گذش��ته و در حال احداث بودن  9250واحد خس��ارت ديده ديگر در بخش
مسكن روستايي
 .6در دس��ت اح��داث بودن يك ميليون و  130هزار واحد مس��كن مهر در
مناطق ش��هري اقدام مثبت ديگري اس��ت كه توسط اداره راه و شهرسازي
انجام میشود.
 .7مقاوم س��ازي  126پروژه مدرس��ه با 108ه��زار و  885مترمربع و انجام

مطالعات مقاوم سازي براي  258پروژه ديگر به مساحت  289هزارمتر مربع
 .8تعداد  19س��الن چند منظوره مدیریت بحران در  14شهرستان استان در
حال احداث است که  6مورد از آن مربوط به شهر مشهد و  13مورد مربوط
به سایر شهرها میباشد.
 .9وجود  13ایستگاه سینوپتیک هواشناسی و  140ایستگاه دیتاالگر در استان
 .10مشارکت در ساخت ایستگاههای لرزه نگاری در استان كه  17ایستگاه
فعال در اختیار مرک��ز لرزه نگاری ژئوفیزیک و همچنین مرکز لرزه نگاری
دانشگاه فردوسی میباشد و  7ایستگاه نيز در حال ساخت است.
 .11انجام فعالیتهای گس��ترده آموزشی به منظور آگاه سازی عمومیجامعه
بطوریکه  10میلیون نفر ساعت آموزش در سال  90انجام شده است.
 .12احداث س��اختمان مرکز کنترل و مدیریت بحران شمال شرق کشور با
همکاری شهرداری مشهد.
ميزان موفقيت استان خراس��ان رضوي در خصوص مديريت بحران
طبيعي در كشور را چگونه ارزيابي میفرماييد؟
البته اگر منظور شما ارزيابي و عملكرد ما نسبت به بقيه استانها باشد،اين امر
هم مشكل است و هم اينكه بايد توسط سازمان مديريت بحران كشور كه به
عملكرد ديگر سازمانها نيز اشراف دارند صورت پذيرد ،اما ما در استان با توجه
به امكانات و اعتبارات موجود و با اس��تفاده از ظرفيت مديريتي ،كارشناسي
و عملياتي همه س��ازمانهاي عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران سعي
كرده اي��م در س��ه مرحله قبل ،حين و پس از حادثه ابتدا اثرات ناخوش��ايند
حوادث و بحرانهاي ناش��ي از آن را كاهش دهي��م و در مرحله پس از آن
از خس��ارت مالي وجاني آن بكاهيم به ويژه در خصوص پيش��گيري كه در
سالهاي اخير و در توزيع اعتبارات اهتمام ويژه اي به اين امر شده است.مانند
فعاليتهاي آبخيزداري،بازگشایي و اليروبي مسيلها،آموزش عوامل مديريت
بحران از دهياران محترم كه در روستاها مستقر هستند تا مسووالن مديريت
بحران در فرمانداريها و ستادهاي استاني و آموزش همگاني.
همچنين در بحث آمادگي ،احداث سالنهاي چند منظوره در شهرهاي بزرگ
اس��تان كه در نهايت در همه شهرهاي اس��تان احداث خواهد شد و تامين
تجهيزات ش��هرداريها و موارد اينها را در دستور كار داشته ايم و از اين پس
هم خواهيم داشت.
ضمن ًا در ارزيابي انجام شده توسط سازمان مديريت بحران كشور ،مديريت
بحران خراسان رضوي جزو  5استان برتر كشور در زمينه عملكرد و جزو 3
استان برتر در بحث اطالع رساني و تعامل با رسانهها انتخاب شده و در اين
زمينه از طرف رياست محترم سازمان مديريت بحران وزارت کشور نيز تقدیر
به عمل آمده است.
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گفت وگو | در گفت و گو با مشاور استاندار و دبیر شورای پدافند غیرعامل استان خراسان رضوی مطرح شد:

محمدتقی خسروی

پدافند غیر عامل را درحالحاضرعنصر زندهوپویایجامعهمي دانند
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اشاره:
مديريت صحيح انواع بحرانها برايند و نتيجه ش��ناخت ،تهدیدات و آسیب
پذی��ری و چگونگی بروز آنها و در جهت ش��ناخت اب��زار و لوازم مورد نياز
براي مقابله با آنها است.در شرايطي چون بروز جنگها ،مخاطرات دفاعی
و امنیتی اتخاذ راهكارهاي الزم براي پيش��گيري وکاهش آسیب پذیری و
در پي آن كاستن از حجم خسارات میتواند زمينه بروز بحرانهاي مختلف
را ني��ز از ميان بردارد .در اين ميان نقش پدافند غیرعامل در حوزه مطالعات
شهری و افزایش تاب آوری شهرها از اهميت بسزايي برخوردار است.با توجه
به اين مهم گفت و گويي را با حس��ین رجبی مشاور فرماندار و دبیر شورای
پدافند غیرعامل خراسان رضوی انجام داده ايم كه تقديم حضورتان میكنيم:
اگر اجازه بدهيد گفت و گويمان را با تعريفي از پدافند غیرعامل در
حوزه شهری شروع كنيم.
پدافند غیرعامل در حوزه شهری مجموعه تدابیر ،اقدامات فنی و مالحظات
دفاعی است که باعث حذف یا کاهش آسیب پذیری و مخاطرات در شهرها،
مراکز زیستی و سایر مراکز مستقر و زیرساختهای آن و تامین حداکثر ایمنی
و حفاظت از مردم و قابلیت اداره و امداد رس��انی به مردم در برابر تهاجمات
خصمانه دش��من میش��ود .از جمله اهداف دش��منان از تهاجم به شهرها
بر ه��م زدن نظم اجتماعی و ایجاد بی نظمیو از بین بردن پش��توانههای
مردمینظامها است.ضمن اينكه دشمن سعي دارد با ایجاد از هم گسیختگی

در مردم و مجبور کردن آنها به مهاجرت از شهرها ،فشار بر مردم به منظور
تضعیف پش��تیبانی مردم از نیروهای عملیاتی ،اختالل در مدیریت بحران،
افزایش مشکالت مردم و ایجاد نارضایتی در مردم ،ایجاد فشار بر دولتمردان
و مسووالن و در نهایت تصرف و اشغال شهرها جامعه را دچار بحران كند.
امروزه تهدیدات دش��منان با استفاده از سالحهای راهبردی و الکترونیکی،
ابزاره��ای فن آوری و ارتباطی و رس��انههای جمعی برای کاهش آس��تانه
تحمل مردم و کاهش پایداری ملی پیچیده تر شده و بنابر اين برای مقابله
با تهدیدات جدید دش��منان باید سطح آگاهی مردم نسبت به این تهدیدات
افزایش پيدا كند.
ضم��ن آنكه در اين ميان دش��من از ابزار تهديد و جنگ نرم هم اس��تفاده
میكند .در جنگ نرم نخبگان و كارشناس��ان جزو گروههاي هدف دشمن
هس��تند و اين جنگ به گونه اي طراحي میش��ود كه دشمنان نظرات خود
را ب��ه آن��ان بدون اعمال زور تلقين كنند .جنگ نرم با توجيه رس��انه اي به
عنوان يك س�لاح غيرمستقيم در عمليات نظامیو رواني ،به افكار و باورها
و ارزشهاي عمومیجهت میدهد و ذهن و روان افراد را مخدوش و ايجاد
نگراني میكند.اين جنگ با كاهش نقش و زير س��وال بردن مش��روعيت
دولتها ،آرامش فكري مردم را تهديد و نظم و ساختارهاي داخلي كشورها
را مورد آسيب قرار میدهد.دشمن در عمليات رواني به منظور تاثيرگذاري بر
احساسات و هيجانات ،انگيزهها و استدالل مخاطبان ،برنامههاي سامان يافته
را با انتقال اطالعات و تبليغات به كار میگيرد و بدون اينكه مخاطب متوجه
شود ،بر افكار و تمايالت آنان در كشورهاي رقيب اثر میگذارد.
در حقيقت میتوان گفت عمليات رواني سالحي است كه با مهندسي خاصي
در همه جوامع به كار میرود و تاثير آن به توانايي طراحان و مجريان آن در
چگونگي بكارگيري اين روش بستگي دارد.
دش��من با استفاده از تبليغات ،شايعه پراكني ،تخريب ارزشها و عقايد ،نشر
اطالعات غلط ،برانگيختن احساس��ات و هيجانات مردم ،شس��ت و شوي
مغزي ،تخريب فكري و رواني مردم ،س��ركوب آرزوها،ايجاد ياس ،نا اميدي
و اميد به افكار از پيش طراحي شده سعي دارد به اين موضوع دامن بزند.
دفاع غير عامل چقدر در آموزههاي ديني و اعتقادي ما مورد توجه قرار
گرفتهاست؟
پدافند غیرعامل را در عصر حاضر بايد یک ضرورت تلقی كرد بهویژه با توجه
به اينكه در اصول و مبانی دینی ما دفاع مش��روع به رس��میت شناخته شده
است و از حقوق طبیعی جامعه اسالمیو الزمه حیات آن میباشد.
امیرالمومنین (ع) مدام در مش��ورت با فرمانده��ان خود آنها را به ضرورت
شناسایی موقعیتها و درک شرایط واقف مینمودند و هشدارهای الزم که
بیانگر پدافند غیرعامل بوده است را به فرماندهان خود تذکر میدادند؛ چنانکه
در نهج البالغه در نامه ای از این امام آمده است که " مبادا دشمن از جایی
که محل خطر یا مورد اطمینان اس��ت ناگهان به ش��ما حمله کند " .یا در
بخش��ی دیگر آمده است " :مقدمه لشکر چش��مهای لشکرند و چشمهای
مقدمه طالیهها و پیشاهنگانند".
در سخنان امام راحل نيز میتوان توجه ویژه ايشان به این موضوع را دريافت.
امام (ره) در سخنانشان همیشه به دفاع در همه ابعاد تاکید داشتند و آمادگی
کشور را در هر زمان یک ضرورت میدانستند به گونه اي که فرموده اند ":در
هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد .مردم در طول
سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را

لمس کرده اند؛ لذا باید خطر تهاجم جهان خواران به ش��یوهها و شکلهای
مختلف را جدی بگیرند".
مهندس رجبی با اشاره به ابالغ سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) که پدافند غیر عامل را در حال حاضر عنصر زنده و
پوی��ا بودن جامعه میدانند و بیان داش��ته اند كه اگ��ر در حوزه این پدافند با
قدرت و جدیت وارد شویم این موضوع سبب استحکام جامعه اسالمیما در
بخشهاو حوزههای مختلف میشود بر اهميت موضوع پدافند غير عامل از
ديدگاه مقام معظم رهبري تاكيد كرد.
براي تقويت فرهنگ دفاع غیرعامل چه میتوان كرد؟
ساماندهی و تقویت فرهنگ دفاع غیر عامل متضمن طرح ریزی و برنامه ریزی
همچنین هدایت فعالیتهای آن در طول زمان میباشد که میتواند در چهار
مرحل��ه به اجرا درآيد :مرحله بلند مدت يعني آمادگی در زمان صلح ،مرحله
میان مدت كه مربوط به تکمیل اقدامات یا طرحها در زمان اضطرار است و
مرحله کوتاه مدت كه به هنگام تهاجم مربوط میشود و در پایان مرحله پس
از تهاجم كه تالش وکوشش برای باز زیستی را در بر میگيرد.
ما با شناس��ایی مدله��ا و موقعیتهای دش��منانمان و نق��اط هدف آنان
سیس��تمهای دفاعی الزم خود را تعریف نموده ایم وبا تفکرات و ایدههای
پدافندی بصورت لحظه ای آنها را رصد نموده و بصورت متقابل مدل الزم
دفاعی را میچینیم ،لذا این محدود به یک حوزه نمیشود بلکه در حوزههای
مختلف سیاسی،امنیتی ،دفاعی ،اجتماعی ،عمرانی ،فنی ،فرهنگی ،اقتصادی
و دیگر حوزهها ساری و جاری است.
حوزههای عملکردی دفاع غیرعامل در شهرسازی شامل چه مواردي
است؟
انجام مطالعات و اجرای طرحهای جامع و تفضیلی شهر ،طراحی فضاهای
بازی و تفریحی ،مترو ش��هری ،مراکز مح�لات ،مراکز جمعیتی و درمانی،
تاسیسات و زیرساختهای طبقه بندی شده و...موجب افزایش ایمنی شهر و
شهروندان در برابر تهدیدات نظامیدشمن و کاهش تلفات در شرایط سخت
و بحران��ی به عنوان بخش��ی از نتایج حاصل از پیش بینی مس��ايل پدافند
غیرعامل در شهرسازی میباشد.
عالوه بر اين تحقق پدافند غیرعامل در مس��ايل شهرسازی ضمن کاهش
هزینههای مرمت و بازس��ازی شهر و خس��ارت به ساختمانها و تاسیسات
ش��هری ،مدیریت ش��هری در ش��رایط بحران را تس��هیل کرده و موجب
بازدارندگی دشمن در تصورات و برنامههای تجاوزکارانه خود میشود.
شمامهمترينراهبرددرپدافندغيرعاملراچهمیدانيدوشورايپدافند
غيرعامل استان چگونه اين موضوع را پيگيري میكند؟
مهمترين راهبرد در اين خصوص آگاهي رس��اني و آگاهي بخشي به مردم
در مقابل روش��ها و شيوههاي دش��منان است.هوشياري و مراقبت ،كاهش
تاثيرگذاري عمليات رواني ،آموزش و فرهنگ سازي و ارتقاي اعتماد ،اتحاد
و انسجام ملي ،توسعه هوشمندانه و همسنگ منابع انسانی و ..از سیاستها
و روشهای پدافند غيرعامل است كه با جديت در شوراي پدافند غيرعامل
استان پيگيري میشود.
ارتقاي آس��تانه تحمل م��ردم و پايداري ملي در مقاب��ل تهديدات خارجي،
اس��تحكام و مقاوم سازي زيرس��اختهاي معنوي ،فرهنگي ،دفاعي ،فنی
و تخصصی مديريت بحران دفاعي و كاهش آس��يب پذيري زيرساختي از
ويژگيهاي پدافند غيرعامل است ضمن آنكه پدافند غيرعامل براي افزايش
هوشياري ،روحيه و توان دفاعي مردم ،نقاط ضعف را شناسايي و كاستيها
را رفع میكند.

ابلاغ سیاس�تهای کل�ی نظ�ام در امور
«پدافند غیرعامل»
رهب��ر انقالب اسالمیسیاس��تهای کلی نظام در ام��ور «پدافند
غیرعامل» را ابالغ کردند.
پیشنویس این سیاستها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت
نظام تهیه و به محضر حضرت آیتاهلل خامنهای تقدیم شده بود.
مت��ن کامل این سیاس��تهای ابالغ��ی که به عن��وان راهنمای
دس��تگاههای اجرایی ،تقنینی و نظارتی ،خط مشی و جهتگیری
نظام را در بخش مذکور تعیین میکند ،به شرح زیر است:
 -۱تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات
غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری،
تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت
بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامیدشمن میگردد.
-۲رعایتاصولوضوابطپدافندغیرعاملازقبیلانتخابعرصهایمن،
پراکندهسازی یا تجمیع حسب مورد ،حساسیتزدایی ،اختفاء ،استتار،
فریب دشمن و ایمنسازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت
بهویژه در طرحهای آمایش سرزمینی و طرحهای توسعه آینده کشور.
 -۳طبقهبندی مراکز ،اماکن و تأسیس��ات حائز اهمیت به حیاتی،
حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
 -۴تهی��ه و اج��رای طرحهای پدافند غیرعامل (ب��ا رعایت اصل
هزین��ه – فایده) در مورد مراکز ،اماکن و تاسیس��ات حائز اهمیت
(نظامیو غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویتبندی
و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.
 -۵تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالحهای غیرمتعارف
نظیر هستهای ،میکروبی و شیمیایی.
 -۶دو یا چندمنظوره کردن مس��تحدثات ،تأسیسات و شبکههای
ارتباطی و مواصالت��ی در جهت بهرهگیری پدافندی از طرحهای
عمرانی و بهویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
 -۷فرهنگ سازی و آموزش عمومیدر زمینه به کارگیری اصول
و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی ،پیشبینی
مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه
پدافند غیرعامل.
 -۸رعایت طبقهبندی اطالعات طرحهای پدافند غیرعامل.
 -۹ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون
بردن اینگونه تأسیسات از شهرها و پیشبینی تمهیدات ایمنی برای
آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامیاست و ممانعت از ایجاد
مراکز جمعیتی در اطراف تأسیس��ات پرخطر با تعیین حریم الزم.
 -۱۰حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور
در پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی.
 -۱۱ب��ه کارگیری اصول و ضوابط پدافن��د غیرعامل در مقابله با
تهدیدات نرمافزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به
منظور حفظ و صیانت شبکههای اطالعرسانی ،مخابراتی و رایانهای.
 -۱۲پیشبین��ی س��ازوکار الزم برای تهیه طرحهای مش��ترک
ایمنسازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرحها و برنامهها و مدیریت
نهادهای مسوول ،در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه
در جهت همافزایی و کاهش هزینهها.
 -۱۳ایجاد مرکزی ب��رای تدوین طراحی ،برنامهریزی و تصویب
اصول و ضوابط ،استانداردها ،معیارها ،مقررات و آیین نامههای فنی
پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.
منبع خبرhttp://www.khamenei.ir :
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جواد صبوحی
گفت وگو | مهندس ابوالقاسم باغبان نژاد ،مشاور و مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد تشریح کرد:

انگیزههایشکلگیریمدیریتسازماندهیومهندسیبحراندرشهرداریمشهد
اشاره:
ش��هروندان ش��هری که
در می��ان بافت فرس��وده
و س��اختمانهای متراکم
و انب��وه ،ش��ب را صبح
میگذرانند ،ش��هروندانی
که هر از گاه خبر حوادث
طبیعی را با نگرانی تمام
دنب��ال میکنن��د بی��ش
از هم��ه ب��ه تدابی��ری
میاندیش��ند که مدیران
ش��هری برای کاستن از
تلفات احتمال��ی اینگونه
ح��وادث در دس��تور کار
خویش قرار داده اند.
ش��کل گی��ری مدیریت
س��اماندهی و مهندسی
بحران در شهرداری مشهد را انگیزه ای برای گفت و گو به مهندس ابوالقاسم
باغبان نژاد مش��اور و مدیر این مجموعه قرار داده ایم که تقدیم محضرتان
میکنیم.
جن��اب آقای مهندس باغبان نژاد دليل تش��کیل مدیری��ت بحران در
شهرداری مشهد چه بوده است؟
مش��هد مقدس به عنوان دومين كالن شهر مذهبي جهان با جمعيت بيش
از س��ه ميليون نفر و وس��عت بيش از  240كيلومترمربع ،هر س��اله پذیرای
حضور بيش از  20ميليون زائر و مسافر و در بردارنده مراكز اصلي اقتصادي،
سياس��ي ،فرهنگي و مذهبي ايران اس��ت .اين در حاليست كه اين شهر در
منطقه اي با خطر زياد زمين لرزه ،مسيلهاي خطرناك با بيش از  30مورد و
كالهاي طبيعي در سطح شهر قرار گرفته است .همچنين شبكه گسترده اي از
تأسيسات و شريانهاي شهري نظير :جادهها ،خطوط راه آهن ،قطارشهري،
پلها و خطوط تأسيسات زير بنايي آب ،گاز ،برق ،نفت ،بنزين ،مخابرات و
همچنین بافتهاي فرسوده و ساختمانهاي فاقد استحكام بنا در شهر وجود
دارند كه صدمات زلزله و سيل بر آنها عالوه بر ايجاد خسارات جاني و مالي،
بازگشت شرايط به وضعيت عادي را نیز بسيار طوالني میسازند.
با توجه به اهميت وجود مديريت بحران در كالن ش��هرها و حل مشکالت
پیش رو ،به دس��تور شهردار مش��هد جناب آقاي مهندس پژمان ،مديريت
س��اماندهي و مهندسي بحران در بدنه شهرداري مشهد تشکیل گرديد كه
گامینو در عرصه مقابله با حوادث و سوانح غيرمترقبه در شهر مشهد و ايران
اسالمیمیباشد.
افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني ،پيشگيري و كاهش
آسیب پذیری خطرپذيري ناشي از حوادث طبيعي ،هماهنگ نمودن وظايف،
اختيارات و مس��ووليتهاي كليه بخشها ،واحدها و تشكيالت شهرداري و
همكاري با سازمانهاي دولتي و غيردولتي مرتبط در مديريت بحران در كالن
شهر مشهد از اهداف تشكيل مديريت بحران است.
استراتژی مدیریت بحران در شهرداری مشهد با طرح ثامن شروع شد .که در
چندین کشور طرح ثامن به عنوان آورده مدیریت بحران شهرداری مشهد و
استراتژی اين شهر مطرح شده است.
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فعالیتهای مدیریت بحران شهرداری مشهد چگونه تقسیم بندی و انجام
میگیرد؟
فعالیتهای مدیریت بحران شهرداری مشهد را میتوانيم در چرخه مدیریت
بحران ،پیش��گیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی در چهار محور تقسیم بندی
کنیم.
محور اول زیرس��اختهای شهر مشهد اس��ت ،که به عنوان نمونه احداث
اتاق بحران شمال شرق کشور است که براساس تفاهم نامه بين استانداري
خراس��ان رضوي ،سازمان مديريت بحران وزارت كشور و شهرداري مشهد
مقرر گرديد مركز فرماندهي مديريت بحران شمال شرق كشور در ارتفاعات
كوهسنگي به مساحت  4هكتار و زيربناي  8000مترمربع احداث شود.
دومی��ن پروژه احداث پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران اس��ت که 6
پایگاه به بهره برداری رسیده و  6پایگاه در حال انجام مراحل پایانی است و 6
پایگاه کلنگ زنی گردیده است و  60پايگاه در مشهد قرار است ساخته شود.
هدف از احداث پايگاههاي چند منظوره مديريت بحران مهيا كردن بس��تر
عملياتي و تاكتيكي مناسب براي تحقق اقدامات ،پيشگيري ،آمادگي و مقابله
در بحرانهاي مختلف اس��ت که این پایگاهها در شرايط عادي كاربريهاي
آموزش��ي و ورزش��ي (به ويژه براي بانوان) و همچنین قابليت مستقر شدن
نواحي شهرداري و مستقر شدن اورژانس ،جمعيت هالل احمر ،آتش نشاني
را دارد و در زمان بروز بحران و حوادث از کاربری عادی خارج و وارد شرایط
اضطرار میگردد.
محور دوم بحث آموزش و برگزاری مانورهاست .ما برای اولین بار  11مانور
در طول  2س��ال در شهرداری مشهد به کمک سایر سازمانها و استانداری
اجرا کردیم که مهمترین مانورها ،برگزاری اولین مانور ش��هری با محوریت
شهرداری مشهد به فرماندهی شهردار و حضورکارگروههای مدیریت بحران
اس��تان در شهر مش��هد با حضور  5000نفر و  500دستگاه در تمام شهر در
یک روز کاری میباشد.
در زمین��ه آم��وزش نیز دورهه��ا و همايشهای تخصصی وی��ژه مدیران و
کارشناسان ش��هرداری و دیگر ادارات برگزار ش��د ،که از مهمترین آنهارا
میت��وان به برگزاری اولین گردهمایی و هم اندیش��ی تخصصی مدیریت
یکپارچه ریس��ک و بحران در اردیبهش��ت ماه امس��ال با حضور اس��تادان
بین المللی و معاونان استانداری های کشور ،شهرداران کالن شهرها ،مدیران
کل مدیریت بحران استانداری های کشور ،شهردران کالنشهرها و مدیران و
کارشناسان ادارات و شهرداری های کشور اشاره کرد.
مدیریت بحران شهرداری مشهد چه اقداماتی را در زمینه بین الملل انجام
داده است؟
يكي از مهمترين اين اقدامات عضویت مش��هد در کالن ش��هرهای بزرگ
جهان و سازمانهای بین المللی است ،كه از آن جمله میتوانم به عضویت
در ش��هرهای آماده جهان در مقابل مدیریت بحران ( )UNSDRزیر نظر
س��ازمان ملل ،عضویت در م��دل خطر پذیری جهان��ی زلزله  GEMکه
برای اولین بار در کش��ور و س��ومين شهر در آس��یا مشهد ،عضو جم ،مدل
خطرپذیری جهانی گردید ،عضویت مشهد در شهرهای ایمن که به عنوان
نمونه شهرداری منطقه یک به عنوان اولین منطقه عضو این مجمع گردید
و در پایان طرح کلیه مناطق شهرداری عضو آن میشوند و عضویت مشهد
در متروپلی��س که با پیش��نهاد این مدیریت ،مبح��ث مدیریت بحران جزو
سرفصل های متروپلیس قرار گرفت اشاره كنم.

 30طرح جدیددر عرصه مقابله با بالیای طبیعی
گـزارش | مهندس علی شیدایی

سال  1387از سوی مقام معظم رهبری (سال نوآوری و شکوفایی) نامگذاری
گردید ،که این پیام ایشان و تاکید بر امر مهم نوآوری و شکوفایی را میتوان
متاثر از نگاه آس��یب شناس��انه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل جامعه
دانست ،این پیام نشان دهنده این بود که با مطرح کردن استراتژی نوآوری
و خالقیت ،زمان آن رس��یده که جامعه ایرانی با جسارت ،ارزشهای جدیدی
در پرتو انقالب اس�لامیبه ارمغان بیاورد و در زمینه نوآوری و هم در زمینه
شکوفایی ملت شاهد نتایج شیرینی باشند.
اکنون در عرصه علمیبه این باور رسیده ایم که راهکار نجات هر جامعهای
دان��ش و پژوهش و نوآوری در پرتو حرکتهای انقالبی دانش محور اس��ت
و دولت به پش��تیبانی کارشناس��ی و بحث جنبش نرم افرازی میتواند این
نوآوری و شکوفایی را پدیدار سازد .در همین راستا یکی از مهمترین مسائلی
که میبایس��ت به آن توجه خاص ش��ود و نیاز ب��ه نوآوریهای مجدانه در
این بخش ضروری به نظر میرس��د ،مقابله با حوادث طبیعی میباشد و در
سالهای اخیر به علت گسترش روز افزون شهرها و افزایش تدریجی جمعیت
و از طرفی افزایش بارگذاری محیطی این امر به ویژه در شهرهای ایران به
معضلی بزرگ تبدیل شده است که هر آن میتواند به بروز فاجعه ای جبران
ناپذیر مبدل گردد.
در همین راستا و به دنبال فراخوان طرحهای برتر از سوی سازمان مدیریت
بحران کش��ور در س��ال  ،1387مدیریت س��اماندهی و مهندس��ی بحران
ش��هرداری مشهد با تشکیل تیم کارشناسی نسبت به بررسی ایدهها و ارایه
طرحه��ا اقدام نمود و ماحصل این تالش��های ش��بانه روزی با بهره گیری
گسترده از خرد جمعی ،تجربه پییشکسوتان از شهرهای موفق ایران و دنیا
و اس��تفاده از مشاوران داخلی و خارجی در کنفرانسهای بینالمللی مدیریت
بحران و بکارگیری کارشناس��ان ش��هرداری و حمایتها و پشتیبانی مجدانه
شهردار محترم مشهد منجر به ارایه  30طرح ملی و منطقه ای و در دو بخش
نرمافزاری و سخت افزاری با عنوان طرح ثامن گردید.

موفقيتهايطرحثامن
 تقدیر و تش��کر توسط اس��تاندار محترم وقت جناب آقای محمدی زاده وتاکید ایشان بر لزوم پیگیری و اجرایی نمودن طرحهای فوق
 انتخاب طرح فوق به عنوان طرح برتر توس��ط س��ازمان مدیریت بحرانکشور
 ابالغ طرح فوق به عنوان الگو به کالنشهرها توسط دبیرخانه کالنشهرهابه منظور استفاده و اجرایی نمودن طرحها
 تقدیر و تشکر از مهندس پژمان شهردار محترم مشهد و مهندس ابوالقاسمباغبان نژاد توس��ط جناب آقای مهندس باقری معاون محترم وزیر کشور و
ریاست محترم سازمان بحران کشور
 ترجمه طرح ثامن توس��ط مدیریت س��اماندهی و مهندسی بحران بنا بهدرخواست سازمان بحران کش��ور و پیشنهاد طرح اولیه توسط جناب آقای
مهندس باقری در اجالس بینالمللی مدیریت بحران در سوئیس
 شرکت در چندین نمایشگاه ملی و منطقه ای (نمایشگاه دستاوردهای30ساله انقالب اسالمیدر تهران ،نمایشگاه دستاوردهای شهرداری در مشهد
و)...
 چاپ در نشریات مختلف و چاپ به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) بهعنوان اولین ویژه نامه انگلیسی شهرآرا و توزیع در دومین اجالس بینالمللی
متروپلیس در مشهد
 ارایه طرح ثامن توسط مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران در کارگروهتخصصی مدیریت بحران در دومین اجالس متروپلیس مشهد و ارایه طرح
ثام��ن در اجالس بینالمللی  Davos2010در کش��ور س��وئیس(با توجه
پذیرش طرح ثامن به صورت سخنرانی و کارگروهی)
 شرکت در جایزه بینالمللی مدیریت بحران  2011 sasakawaدر مقراروپایی سازمان ملل در ژنو و کسب رتبه هشتم جهان
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آشنایی با سازمان مدیریت بحران کشور
معرفی
سوانح طبيعي بهعنوان يكي از معضالت جهاني و درد مشترك جامعه بشري
است؛ لذا در اكثر كشورها سازماني با پشتوانه قانوني و امكانات وسيع عهده دار
مسووليت پيشگيري و مقابله با سوانح و باليا و مديريت آن ميباشد .در ایران
نیز اين مس��ووليت مهم بر عهده وزارت كشور میباشد .اولين اقدام وزارت
كش��ور ،در اجراي وظيفه مهم مقابله با س��وانح و حوادث و كاهش خطرات
ناش��ي از وقوع آنها ،مطالعات وسيع در شناسايي موقعيتهاي خطرپذيري
كشور با همكاري ساير وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي انقالب اسالمیو
ايجاد تش��كيالت مناسب در مركز و س��طح كشور بود و بر اين مبنا اليحه
تشكيل كميته ملي كاهش اثرات سوانح طبيعي تهيه و به تصويب مجلس
شوراي اسالمیو آیین اجرايي آن در ارديبهشت ماه  1372به تصويب هيأت
وزيران رسيد.
در اجراي سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري در خصوص پيشگيري
و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح غيرمترقبه و نظر به اينكه در نظام
اسالمي ،رئيس جمهور به عنوان مقام عالي امور اجرايي و مرجع تصميم گيري
با نظرخواهي از هيأت وزيران مي باش��د ،اليحه «تشكيل سازمان مديريت
بحران كشور» به مقتضاي زمان و نيازهاي آتي و فعلي كشور در سال 1386
توسط وزارت كشور تهيه و به مجلس شوراي اسالمیارایه شد .به موجب این
قانون سازمان مديريت بحران كشور وظيفه ايجاد مديريت يكپارچه در امر
سياست گذاري ،برنامه ريزي ،ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينههاي اجرايي
و پژوهشي ،اطالعرساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران
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را عهده دار مي باش��د .همچنين س��اماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده
و بهره گي��ري از تمامیامكان��ات و لوازم مورد نياز موج��ود در وزارتخانهها،
مؤسس��ات و شركت هاي دولتي و عمومي ،بانك ها و بيمههاي غيردولتي،
شوراهاي اسالمي ،شهرداري ها ،تشكل هاي مردمي ،دستگاههاي زیرنظر
مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با عنايت به تفويض اختيار مقام معظم
رهب��ري) و نيز بهره گيري از توانمندي هاي ملي ،منطقه اي و محلي براي
مقابله با بحران و كاهش س��وانح در قانون تشكيل سازمان مديريت بحران
كشور به عنوان اختيارات قانوني سازمان مذكور پيش بيني و به وزارت كشور
ابالغ شده است.
رئيس س��ازمان مديريت بحران معاون وزير كش��ور مي باشد و شاخههاي
اس��تاني سازمان در قالب اداره كل مديريت بحران استان ها تعريف گرديده
اس��ت .از ديگر موارد پيش بيني ش��ده در قانون و آیين نامه اجرايي سازمان
مديريت بحران تش��كيل  14كارگروه تخصصي و عملياتي مي باش��د كه
رياست هر كارگروه با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه ذيربط از بين معاونان
همان دس��تگاه با حكم وزير كشور منصوب مي شوند و شاخههاي استاني
دستگاههاي مذكور در استانداري هاي كشور در قالب كارگروههاي استاني
به فعاليت مي پردازند.
http://icdm.ir

اصول اساسي ساختن شهرهای تاب آور و مقاوم در برابر بحران ها
یکی از مهمترین ایدههایی که در دهه حاضر هم در مدیریت بحران و هم
در مدیریت ش��هری مطرح شده ایجاد ش��هرهای تاب آور و مقاوم در برابر
بحرانهای مختلف است .در اینجا با استناد و استفاده از چارچوب اقدام هیوگو
( )2015-2005 Hyogo Framework for Actionده اصل مهم
برای ایجاد ش��هرهای تاب آور را ذكر میكنيم .مسووالن و مدیران شهری
باید با در نظر گرفتن این اصول ببینند تا چه اندازه شهر آنها تاب آور است.
این  ۱۰اصل عبارتند از:
 .۱سازمانهایی را بوجود آورید که به درک و فهم و کاهش ریسک با مشارکت
مردمیو جامعه مدنی کمک نمایند .اتحاد و وحدت بین این سازمانها در این
زمینه بوجود آورید .اطمینان یابید که همه سازمانها و بخشهای شهر نقش
و وظایف خود را در رابطه با کاهش خطرات و آمادگی در برابر بحرانها به
خوبی میدانند.
 .۲بودجه مش��خصی را برای کاهش ریسک اختصاص دهید و مشوقهایی
برای صاحبان خانهه��ا ،خانوارهای کم درآمد ،گروههای مختلف اجتماعی،
ش��رکتها و بخش عمومیبرای س��رمایه گذاری در کاهش خطرات در نظر
بگیرید.
 .۳دادههای به روز و دقیق در مورد خطرها و آسیبها تهیه كنيد ،ارزیابی و
تحلیل ریسک انجام داده و آنها را به عنوان مبنا برای برنامهها و تصمیمات
توسعه شهری قرار دهید .اطمینان حاصل كنيد که این اطالعات و برنامهها
و یا برنامههای تاب آوری ش��هر به آسانی در دسترس مردم بوده و مردم از
آنها مطلع هستند.
 .۴در زیر س��اختهای حیاتی مانند تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی که
به کاهش ریس��کها کمک میکنند سرمایه گذاری کرده و از آنها مراقبت

نمایید .در صورتی که نیاز باش��د آنها را با ش��رایط تغیی��رات آب و هوایی
( )climate changeمنطبق کنید.
 .۵ایمنی مدارس و بیمارستان های شهر را ارزیابی و در صورت نیاز آنها را
مقاوم سازی و یا نو سازی کنید.
 .۶مقررات س��اخت و س��از و کاربری زمی��ن واقع بینانه را ب��ا دقت اجرا و
اعم��ال كنيد.زمین های کم خطرتر را که میتوان به خانوارهای کم در آمد
داد شناس��ایی كنيد .سکونتگاههای غیر رس��میرا تا حد امکان تقویت و
مقاوم سازی نمایید.
 .۷س��عی کنید برنامههای آموزش��ی در زمینه کاهش ریسک در مدارس و
اجتماعات محلی داشته باشید.
 .۸از اکوسیستم ها و حریم های طبیعی به منظور کاهش سیلها ،آب گرفتگیها
و سایر خطرها که شهر شما ممکن است از آنها آسیب ببیند حفاظت كنيد.
شهر را با تغییرات آب و هوایی با تهیه و اجرای اقدامات کاهش خطر منطبق
نمایید.
 .۹سیستم های هشدار به موقع و ظرفیتهای مدیریت بحران را در شهر خود
ایجاد کرده و به طور مرتب تمرینات و مانورهای آمادگی در برابر بحرانها را
با حضور مردم برگزار كنيد.
 .۱۰پس از هر بحران اطمینان حاصل كنيد که نیازهای مردم و بازماندگان
که با کمک مردم و نمایندگان آنها شناسایی و تعیین شده اند در راس امور
بازسازی قرار گرفته است.
Reference
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بحرانچگونهمتولدمیشود؟
یـادداشت | مهدی وکیلی ،سردبیر نشریه طاق
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چندي پيش دو پرونده از س��وي دادگستري بمنظور كارشناسي به اينجانب
ارجاع شد؛ پرونده نخست مربوط به ساختماني 5طبقه بود در خيابان تالش ،و
نزديك به هزار و صد مترمربع زيربنا كه مالك و سازنده اش بدون پروانه اقدام
به س��اخت آن به فجيع ترين شكل ممكن كرده بود؛ و پرونده ديگر مربوط
به ساختماني بود در دو بلوك شش طبقه و در مجموع  34واحد مسكوني در
حاشيه بلوار اديب در قاسم آباد كه مالك ،پروانه آن را دريافت كرده ،اما آنرا
آنگونه كه خود خواس��ته بود ساخته و واحدها را بصورت قولنامه اي تحويل
خريداران داده بود .وجه مشترك هر دو ساختمان رعايت نکردن ابتدایي ترين
قوانين س��اخت و ساز و الفباي آیين نامه زلزله و مقررات ملي ساختمان در
آنها بود .شدت فاجعه به حدي بود كه تا انسان خود به چشم نبيند ،نمیتواند
باور كند که هنوز و در سال  1391اين چنين ساختمانهايي آنهم در مشهد در
حال ساخت است .جالب آنكه بررسي قراردادهاي پيش خريد خريداران نيز
مويد آن بود كه تمامیواحدها بصورت قولنامه اي و بدون سند معامله شده و
دريافت پايانكار و جرايم شهرداري بعهده خريدار گذاشته شده بود.
دقت بفرمایيد؛ اينجا ديگر سخن از حاشيه دومین کالن شهر کشور نيست،
سخن از مناطق نسبت ًا خوب و برخوردار مشهد – دومين كالن شهر كشور
– میباشد.
درون اين ساختمانها يا بهتر بگوييم ،مخروبهها كه قدم میزدم سخنان آن
مسوول محترم را در ذهنم مرور میكردم كه میگفت :درصد اجراي مقررات
ملي ساختمان در كشور از  90درصد نيز فراتر رفته است!  5طبقه ساختمان،
 1100مترمربع زيربنا و دريغ از يك بادبند ومهار جانبي ،س��تونها همه آهن
آالت مس��تعمل ،تيرها همه ضعيف و كج و معوج به نحوي كه دو عدد تير
موازي ! در ساختمان نمیشد پيدا كرد! نماي ساختمان  6طبقه سراميكي كه
بدون هيچگونه چفت و بستي روي ساختمان چسبانده شده و در انتظار اولين
باران بود تا بر سر ساكنانش سقوط آزاد کند!
واقع ًا چه كسي خواب است كه اين متخلفان حرفه اي و جانيان عرصه ساخت
و س��از ،اينگونه بيدارند و با اسراف سرمايههاي ملي فاجعه میآفرينند؟ اين
درد را به كه بايد گفت كه هنوز هم در اين ش��هر و در مناطق نس��بت ًا خوب
آن اينگونه س��اختمانها به وفور ساخته میش��ود؟  -انبوه مناطق محروم و

حاشيه اي آن پيشكش كه تكليفشان معلوم است  -چند بار ديگر بايد زلزله
رخ دهد و كشتههاي صدها و هزاران نفري روي دستمان بگذارد تا از خواب
غفلت بيدار شويم؟ براستي بيگناهاني كه خانه و حريم امن شان برسرشان
آوار میشود به كدامين گناه نكرده كشته میشوند؟ اين زلزله نيست كه آدم
میكش��د ،بلكه خانههايي كه ما انسانها میس��ازيم آدم كش است و بنيان
خانوادههاي بسياري را در كشور عزيزمان متالشي میکند،تا كي بايد چشم
فروبنديم و از س��اخت و سازهاي سراسر كشور تعريف نموده و بخودمان به
به و چه چه بگویيم؟ آيا بعنوان تلنگر ،كشته شدن هزاران نفر در يك زلزله
برايمان كافي نيست؟ میدانيد در همين لحظه چندصد ساختمان بي كيفيت
ديگر و به همين شكل در شهرهاي مختلف كشورمان در حال ساخت است؟
واقع ًا چه كس��ي خواب است كه دزدان و رهزنان شرف و انسانيت بيدارند و
سرمايههاي ملي ما را در صنعت ساخت و ساز اينگونه بر باد میدهند؟ چه
كسي كور است كه اجساد له شده عزيزان هموطنمان را زير آوارهاي زلزله
نمیبيند؟ چه كسي كر است كه صداي گريه و ناله كودكان يتيم شده در اثر
زلزله را نمیشنود؟ آيا اين خواب را بيداري متصور نيست؟ آيا اين ساختمان ها
نگاهبان و پليسي ندارند؟
به باور نگارنده؛ در اين ميان اولين و بلكه تنها وظيفه هيئت مديره سازمان
نظام مهندسي ساختمان اين است كه كمربندهاي همت را محكم بسته و از
تمامیسرمايههاي عظيم انساني خبره سازمان و هزاران نفر مهندسان عضو
استفاده كنند و به هر نحو ممكن اجازه ندهند حداقل در سال  1391شاهد
ساخت اينچنين ساختمان هايي باش��يم ،به قول آن استاد دانشگاه صنعتی
شریف مقاوم سازي ساختمانهاي گذشته پيشكشمان ،بيایيم حداقل آنهايي
را كه از اين پس میسازيم ،بخوبي بنا كنيم ،بيایيم دست به دست هم دهيم
و در مقابل بس��از و بفروشهاي حرفه اي بي بهره از انس��انيت كه امنيت و
آسايش هموطنانمان را فداي منافع پست مادي خود میكنند بايستيم ،بياييد
از زلزله آذربايجان عبرت بگيريم و درس��ت بس��ازيم قبل از اينكه خود مايه
عبرت ديگران شويم!

گـزارش | مهندس احمد اسدی ،مدیر اجرایی همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان تشريح كرد:

فرآيندبرپاييهمایشمدیریتبحراندرصنعتساختمانوشریان هایحیاتی
س��ومین همایش مدیریت بحران توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان و با همکاری پژوهشکده بحرانهای طبیعی با هدف آشنایی
مدیران ،کارشناس��ان و اعضای س��ازمان با دان��ش روز مربوط به مدیریت
بحران ،فعالیتهای انجام گرفته در سطح کشور و ارايه نقطه نظرات مسووالن
امر برگزار میشود.
دبير هيات رئيسه سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي با اعالم اين خبر گفت:
با توجه به نگرش مردم به اقتصاد ساخت و ساز وتولید ساختمان ،همانگونه
که حضور مهندسان وکارشناسان فن و دانش آموختگان در مقاطع متفاوت
و همچنین کارگران ماهر برای تولید س��اخت وسازی که تمامیجنبههای
فنی ،علمیو اقلیمیرا داراباشد ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ زمینه
سازی و ایجاد بسترهایی برای توسعه و رشد آگاهی عمومیو از همه مهمتر
دست اندرکاران دولتی و خصوصی نیز مهم و غیر قابل چشم پوشی است.
مهندس احمد اسدی افزود :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان
که در دوره پنجم بعنوان یکی از نظامهای استانی برتر در اجرای مقررات ملی
س��اختمان درسطح کشور مطرح بوده است ،به نوبه خود و به منظور آگاهی
رساندن تمامیجوانب و موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان گامیاساسی
برداشته اس��ت .برگزاری چندین دوره آموزشی برای کارشناسان ،کاردانان،
سازندگان و حتی مالکان بعنوان استفاده کنندگان ساختمان از سویی و تعامل
مناسب با سازمانها و ارگانهای مطرح کشوری واستانی از سوی دیگر موجب
آن شده تا به درخواستهای قانونی و همچنین تمامیافراد دخیل در ساخت
وساز شهری و غیر شهری از برای کسب اطالعات پاسخ مطلوب و درخور
توجه داشته باشد.
همکاری با پژوهشکده بحرانهای طبیعی نیز یکی از همکاریهای مطرح شده
در این سطح است.
مدیر اجرایی اين نشس��ت يادآور ش��د :با توجه به نگاه ویژه ارگانهایی چون
ش��ورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان مدیریت بحران
کش��ور به این امر ،موضوع برگزاری همایش در سطح هیأت رئیسه مطرح
گردید .با حضور در دومین همایش مذکور که در شهر اصفهان برگزار شد،
برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر این همایش در شهر مشهد مقدس آغاز
گرديد و با تصویب برگزاری توسط هیأت مدیره محترم سازمان ،برنامههای
اجرایی با تعیین و برگزاری اولین جلس��ه ش��ورای سیاستگذاری شروع شد.
اسدي خاطر نشان كرد :اعضای این شورا ،عالوه بر ریاست سازمان ،ریاست

پژوهشکده ،مشاور استاندار در زمینه مدیریت بحران ،مدیر کل اداره مدیریت
بحران اس��تان ،مشاور و نماینده ش��هردار مشهد ،نماینده دانشگاه فردوسی
مش��هد ،نماینده اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان ،نماینده اداره کل بنیاد
مسکن انقالب اسالمیو سایر ادارت مرتبط را شامل شد که در شش جلسه
موضوعات مهم راهبردی وسیاستگذاری و اجرایی را مطرح و نتیجه گیری
نمود.
پژوهشکده مذکور بعنوان مجری این همایش نیز از ابتدای طرح هماهنگی
الزم با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را مد نظر داشت.
وي در ادامه افزود :پس از تدوین محورهای همایش ،دریافت مقاالت مرتبط
با همایش با بارگذاری موضوعات در سایت سازمان و پژوهشکده شروع شد
که از بین مقاالت رس��یده حدود  15مقال��ه در پانلهای تخصصی با حضور
استادان ارايه خواهد شد.
یکی از نکات قابل توجه همایش ،برگزاری پانلهای تخصصی و امکان گفت
وگوی فنی و علمیوکاربردی ش��رکت کنندگان با مسووالن پانلها میباشد
و همچنين سعی شده تا دراین همایش عالوه بر حضور استادان متخصص
بینالمللی ،از مدیران مرتبط کش��وری و اس��تانی ب��رای ارايه موضوعات و
فعالیتهای انجام شده در قالب پانلهای مذکور بهره مندی الزم بعمل آید.
وي همچنين گفت :استاندار خراسان رضوی ،ریاست سازمان نظام مهندسی
س��اختمان کش��ور که نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمینیز
هس��تند ،ریاست سازمان مدیریت بحران کشور ،ش��هردار مشهد و یکی از
استادان مدعو بینالمللی از سخنرانان افتتاحیه خواهند بود.
در شورای سیاستگذاری سعی بر آن شد تا این همایش که شاید درنوع خود
اولین همایش مرتبط با آن در س��طح ملی اس��ت ،با رویکردی مدیریتی با
هدف آشنایی بیشتر و البته برخورداری از نقطه نظرات اجرایی وفنی مدیران
مرتبط بپردازد.
دبير هيات رئيس��ه سازمان نظام مهندسي خراس��ان رضوي در ادامه خاطر
نش��ان كرد :این همایش مورد حمایت ارگانهای متفاوت دخیل در موضوع
و دانش��گاهها و موسس��ات علمیداخلی بوده و در زمان برگزاری مانورهای
مدیریت بحران و زلزله نیز پیش بینی شده است.
گواهینامهه��ای م��ورد تایید وزارت عل��وم نیز برای ش��رکت کنندگان در
برنامههای برگزاری دیده شده و کتابچه مقاالت همایش نیز درحال تدارک
است که ان شاءاهلل بتوانیم در زمان برگزاری ارايه نماییم.
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آنچه كه در نگاه اول ،ذهنيت هر فرد آگاه به بحران را درگیر میکند؛ عبارت
از اتفاقات و پيش آمدهاي ناگوار ولي قابل كنترل براي فرد يا جامعه اي است
كه بر اثر فشارهاي متفاوت بوجود میآيد .قطع ًا از نگاه این فرد ،نوع بحران،
ش��دت و ضعف آن ،آسيبها ،تهديدها و به طور خالصه خصوصيات آن و
البته و مهمتر از آن نوع كنترل و مديريت آن نيز مد نظر خواهد بود.
اما از نگاه يك فرد غير ناآگاه قطع ًا اين موضوع به مثابه همان فيل در تاريكي
است كه هر كسي از ظن خود آن را توصيف میكرد.
آنچ��ه كه جامعه امروز به آن ني��از دارد ،آنچه كه ارگان هايي چون مديريت
بحران كش��ور و استان ،س��ازمان نظام مهندسي ساختمان و سايرين كه با
موضوع مرتبط میباشند به آن میانديشند ،قطعا ايجاد چراغ راهي براي اين
و حذف این ناآگاهی نيز هست تا تمامیآحاد جامعه نگاه متناسبي به موضوع
داشته باشند ،نگاهی که در دید اول بجز بحران ،امکان کنترل و مدیریت آن
را حتی به اندازه یک زندگی کوچک اجتماعی درک کنند و به آن بپردازند و
در کمترین توقع ،اطالعات عمومیخود دراین باره را افزایش دهند.
غرض از بيان ،يادآوري اين مهم است كه :به سؤاالتي چون ،بحران چيست؟
مديريت بحران چگونه اس��ت؟ چه فرصت هايي ايجاد خواهد كرد؟ چگونه
بحران نخواهيم داشت؟ آيا براي حضور بحران ديگري آماده ايم؟ آيا بحران
خبر میكند؟ آیا ما در امنیت خطر بحران ها قرار داریم؟ و چند ده سؤال ديگر
از اين دسته بايد پاسخ دهيم.
گستردگي فناوري ها و دانش روز در سرتاسر گيتي ،بسياري را از اين نعمت

بهره مند كرده كه س��ؤاالت فوق را به راحتي پاس��خ میدهند و هر روز بر
دان��ش خود افزوده و تولید دانش در این زمینه را پیگیری می کنند ،ش��اید
بخاطر اینکه بگویند:
ما در امنیت خطر بحران هستیم .ما آماده ایم که چنانچه بحران بوجود آید
در سالمتی باشیم.
و پرواضح است مسووالن امر در ميهن اسالمیما نيز تدابير شايان توجهي
انديش��يده اند تا بتوان از خطرات بح��ران ،فرصت ايجاد كرد و از صدمات و
زيان هايي كه ممكن مینمايد ،فوايدي حاصل نمود.
نمونه اینکه :با آموزش هاي متفاوت ،متناوب و متناسب با روش هاي علمي،
میتوان در كوتاه ترين مدت نگراني جامعه از چنين پديدههاي طبيعي و غير
طبيعي را حذف کنند .ویا با تولید برنامههایی سطح آگاهی عمومیرا افزایش
دهند و مقدمات فراهم آمده برای مدیریت منطقی و بی نقص بحران های
بوجود آمده را راهبردی نموده و کشور را دراین زمینه متکی به خود نمایند.
همايش مديريت بحران در صنعت س��اختمان كه در  20مهر س��ال 1391
مطابق با روز كاهش اثرات بالياي طبيعي توس��ط سازمان نظام مهندسي
س��اختمان برگزار میگردد ،نگاهي خواهد داش��ت به رويكرد مس��ووالن و
مديران محترم از اين پديده در صنعت ساختمان و شريان هاي حياتي.
اميد اس��ت اين مهم گامیمؤثر براي كشور عزيزمان در پيشرفت و اعتالي
همه جانبه باشد.
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شهرهای آماده جهان وکمپینUNISDR
ش��هرداري مش��هد با ارائه طرح نوآورانه ثامن در عرص��ه مقابله با حوادث
غيرمترقبه موفق به كس��ب افتخارات مختلفي در سطح ملي و بين المللي
گرديد .در همي��ن زمينه و در جريان كنفران��س مديريت بحران IDRC
 2010 Davosدر كش��ور س��وئيس و ش��هر داووس و پس از ارائه طرح
ثامن كنفرانس مزبور با توجه به اينكه طرح فوق مورد توجه متخصصين و
كارشناسان مديريت بحران حاضر در كنفرانس فوق قرار گرفته بود با برگزاري
جلسات تخصصي كارشناسي در محل كنفرانس با مديران و مسئولين كمپين
ش��هرهاي آماه جهان در سازمان ملل  UNISDRموفق به عضويت اين
نهاد بين المللي در عرصه مقابله با حوادث غيرمترقبه گرديد كمپين بين المللي
 UNISDRدر طول يك پروس��ه  5س��اله از س��ال  2010الي  2015با
هدف و قصد ايجاد ش��هري ايمن به كمك دولتهاي محلي و ش��هرداريها
تأسيس و با توجه به  10شاخص ايجاد شده توسط اين كمپين راهكارهاي
عمل��ي براي رس��يدن به اين هدف مهم در اختيار ش��هرها ق��رار میدهد.
ش��هرداري مشهد در س��ال  2010نيز در جايزه بزرگ بين المللي مديريت
بح��ران  2011 Sasakawaك��ه با حمايت اين س��ازمان در مقر اروپائي
سازمان ملل در ژنو برگزار گرديد شركت نمود و موفق به كسب رتبه هفتم
در بين  32طرح ارسالي گرديد.
همچني��ن مدير و هماهن��گ كننده كمپين خانم وال��دز و مدير منطقه اي
 UNISDRخانم آرياباندو سالجاري بازديدي از شهر مشهد و پروژههاي
مرتبط با مديريت بحران داش��ته و جلس��ات مشتركي با ش��هردار مشهد،
رياس��ت شوراي شهر مشهد و س��اير مقامات مرتبط داشتند و مقرر شد كه
گزارش فعاليتهاي مديريت بحران ش��هر مش��هد در كتاب گزارش ساليانه

 UNISDRمنتشر شود.
همچنين همزمان با بازديد خانم والدز مقدمات عضويت  10ش��هر اس��تان
خراسان رضوي در كمپين فوق با همكاري شهرداري مشهد صورت گرفت
و با توجه به تأس��يس دبيرخانه ش��هرهاي آماده جهان در شهرداري مشهد
در طول يك پروژه  3س��اله ابتدا ش��هرهاي استان خراسان رضوي ،شمالي
و جنوبي س��پس شهرهاي كشور و شهرهاي كش��ورهاي همسايه توسط
شهرداري مشهد عضو اين كمپين خواهند شد.در ادامه خالصه اي از اهداف
و فعاليت هاي اين كمپين جهت اطالع شما ذكر میشود.
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چرا شهرها در خطرند؟
* رشد سريع شهرها و شهرنشينى و آسيبپذير بودن شهرها
* افزايش شهرنش��ينى موجب افزايش حوادث ،فقر و تغييرات آب و هوايى
مىشود.
* در كنار بزرگ شدن شهرها اغلب مردم در مناطقى ساكن هستند كه مرگ
بالقوهى حوادث اس��ت مث ً
ال روى تپهها ،گس��لهاى زلزله در كنار كوههاى
آتش فشان يا دشتها و در معرض سيل.
* براساس تحقيقات مركز اپيدميولوژى حادثه ( )CREDدر دهه اول قرن
 21بين سالهاى  2000تا  2009نزديك به  60درصد مرگها در جهان بر اثر
حوادث طبيعى و زلزله بوده است.
بالي��اى طبيعى مرتبط با آب و هوا از جمله س��يل ،س��يالب ،طوفانهاى
گرمسيرى ،خشكسالى و امواج گرما بيش از هر عامل طبيعى ديگرى باعث
مرگ و مير در سراسر جهان شدهاند
* تغييرات آب و هوايى كه موجب شتاب ذوب يخچالهاى طبيعى شده است
عواقب شديدى از جمله طغيان رودها و باال آمدن سطح دريا شده است كه
موجب كشته ش��دن تعداد زيادى در شهرهاى حاشيهى دريا و مناطق كم
ارتفاع ساحلى شده است
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عوامل افزايش دهنده خطرات حوادث در مناطق شهرى
* جمعيت شهرى رو به افزايش و تراكم رو به افزايش
* كنترل شهرى ضعيف
* توسعهى شهرى برنامه ريزى نشده
* فقدان زمين در دسترس براى شهروندان داراى درآمد كم
* ساختمان سازى غير مناسب
* تمركز سرمايه اقتصادى
* تنزل اكوسيستمى

يك شهر مقاوم در برابر حوادث غير مترقبه چه شهرى است؟
* يك شهر مقاوم در برابر حوادث غير مترقبه شهرى است كه:
* در آن افراد در امور شهر خود مشاركت داشته ،تصميمگيرى كرده و براى
شهر خود براساس ظرفيتها و منابعش به همراه مقامات محلى برنامه ريزى
مىكنند.
* داراى دولت محلى داراى صالحيت و جوابگوى است كه براى شهرسازى
بادوام با مشاركت تمامى گروهها جمع شدهاند.
* خطرات بالقوه خود را مىشناس��د (يك پايگاه اطالعاتى محلى قوى در
زمينه مخاطرات و باليا توسعه مىدهد كه حاوى اين است كه چه كسانى در
معرض اين خطرات مىباشند.
* منابع مورد نياز را تخصيص داده و قادر به سازماندهى خود قبل ،در جريان
و پس از يك واقعه مخاطره طبيعى مىباشد.
* به س��رعت قادر اس��ت خدمات اساس��ى را بازيابى ك��رده و فعاليتهاى
اجتماعى ،سازمانى و اقتصادى خود را پس از چنين واقعهاى ادامه دهد.
* درك مىكن��د كه اكثر مطالب باال در زمينه مقاومت س��اختمان در برابر
تغييرات آب و هوايى صادق است.
* يك عامل مهم براى كاهش موفق ريسك باليا رابطهى بين دولت محلى
و افراد درون قلمرو قدرتاش است كه بيشتر از بقيه در معرض خطر هستند
(شهرسازى بادوام)
* شهرس��ازى بادوام عنوان فرآيندى شناخته مىشود كه راهكار يكپارچه،
حساس به جنسيت براى ستون اجتماعى ،اقتصادى و زيست محيطى دوام
را ارتقا بخشد و بر اساس برنامه ريزى و فرآيندهاى تصميم گير مشاركتى و
حكمرانى جامع و در برگيرنده باشد.
اصول شهرسازى بادوام شامل:
* زمين ،زير ساختها ،خدمات ،مسكن و تحرك در دسترس
* رشد جامع اجتماعى ،حساس به جنسيت ،امن و بهداشتى
* فرآيندهاى تصميمگيرى و برنامه ريزى مشاركتى
* اقتصاد محلى شفاف و رقابتى ترغيب كننده امرار معاش و كار پاكيزه
* تضمين عدم تبعيض و حقوق برابر براى شهروندان
* قدرت دادن به شهر و جوامع براى برنامه ريزى و مديريت كاراى مصيبت
و تغيير براى ايجاد مقاومت
چك ليست 10نكتهاى  -ضروريات مقاوم سازى شهرها
كمپين چك ليس��ت از  10نكتهاى كه بايس��تى براى مقاوم س��ازى شهر
مىتوانند توسط شهرداران يا دولت محلى صورت گيرد را پيشنهاد مىكند.
دس��تيابى به همه يا حتى برخى از اين ضروريات به شهرها كمك مىكنند
مقاومتر شوند .از شوراى شهر و دولت محلى خود بخواهيد اين چك ليست
را امضا كند.
*  -1ارائ��ه راهكارهايي براي توجيه س��ازمانها ونهادهاي دولتي به منظور
كاس��تن از خطر حوادث غير مترقبه بر اس��اس اقداماتي كه شهرها ،دولتها
وگروههاي عضو در اين س��ازمان انجام ميدهد واطمين��ان از آمادگي تمام
بخشها براي كاستن از خطر حوادث غير مترقبه ومقابله با اين حوادث.
*  -2اختص��اص بودجه براي كاس��تن از خطر ح��وادث غير مترقبه وتهيه
تجهيزات الزم به منظور مقابله با اين حوادث وكاهش خس��ارات حاصله به
خانوادههاي كم درآمد ،بخش بازرگاني وبخشهاي عمومي.
*  -3به روز رس��اني اطالعات براي كاهش خس��ارات حوادث غير مترقبه
وكاستن از آسيب پذيري شهرها ،آمادگي براي مقابله با اين حوادث واستفاده
از تمام اطالعات وامكانات به روز دنيا براي برنامههاي توس��عه ش��هري در
جهت ايمن تر ساختن شهرها در تصميمات وبرنامههاي توسعه شهري.
*  -4اختصاص بودجه اي مصوب وسرمايه گذاري براي حفظ زير ساختهاي
ش��هري وانجام اقدامات پيشگيرانه همانند زه كشي ومقابله با تغييرات آب

وهوايي به منظور كاستن از خطر حوادث غير مترقبه.
* -5ايمن سازي مدارس ومراكز درماني در برابر حوادث غير مترقبه وبه روز
رساني اين تجهيزات.
* -6اجراي برنامهها وپروژههاي پيشگيرانه به منظور كاستن از حوادث غير
مترقبه در ش��هرها ،شناسائي مكانهاي ايمن به منظور ساخت مسكن براي
خانوادهه��اي كم درآمد وباال بردن س��طح ايمني منازل ب��ا احداث آنها در
مناطقي كه ريسك خطر كمتري دارند.
* -7اجراي برنامههاي آموزشي وانجام تمرينات مقابله با حوادث غير مترقبه
در مدارس وادارات محلي.
* -8محافظت از اكو سيس��تم ومحيط زيس��ت به منظور كاس��تن از خطر
حوادثي همچون س��يل وطوفان كه شهر شما با آن روبرو است .هماهنگي
با تغييرات آب وهوائي با اصالح ساخت وسازها وتغيير در برنامههاي توسعه
شهري.
* -9نصب سيستمهاي هشدار دهنده خطر براي باال بردن توانايي شهرها
براي مقابله با حوادث غير مترقبه وكاهش آسيب پذيري.
* -10در دس��ترس بودن امكانات براي بازمان��دگان بعد از حادثه وكنترل
اوضاع ،ايجاد حداقل امكانات رفاهي همچون مسكن وامكانات اوليه زندگي
براي حادثه ديدگان.
شهرداران و دولتهاى محلى -كليدهاى رسيدن به شهرهاى مقاوم
* شهرداران و دولتهاى محلى مىتوانند نقش مهمى در آماده شدن شهرها
در مقابله با خطرات آتى شان ايفا كنند .دولتهاى ملى انجمنهاى حرفهاى
و جوامع محلى ،سازمانهاى عمرانى بين المللى ،منطقهاى ،خيرين ،بخش
خصوصى ،بخش دانشگاهى و همهى شهروندان نيز بايستى درگير اين امر

شوند .همهى اين عوامل بايستى نقش مرتبط با خود را در ساخت شهرهاى
مقاوم ايفا كند .نقش دولت محلى به منظور رسيدن به موفقيت حياتى است.
شهرداران و دولتهاى محلى مىتوانند ريسك را به روش های زير كاهش
دهند:
* همكارى نزديك با دولت مركزى براى پياده سازى راهكارهاى برنامه
ريزى شده ملى در زمينه برنامه ريزى شهرى ،توسعه محلى و كاهش
ريسكمخاطرات
* ايجاد اتحاد و مشاركت محلى با شهروندان و گروههاى اجتماعى
* درگير كردن دانشگاههاى محلى و ملى براى ارائه پيشنهاد در زمينه
مونيتورينگ مخاطرات و ارزيابى خطرات و هدايت تحقيق در زمينه
راههاى پيشبرد مقاوم سازى
* تمركز روى جوامع ضعيف و پرريسك
* سازماندهى جلسات عمومى و فعاليتهاى افزايش آگاهى در جريان
روز ملى كاهش باليا يا يادبود مخاطرات قبلى
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پذیرشدانشجویدکتری(پژوهشمحور)درپژوهشگاهشاخصپژوه
رپرتاژآگهی | در رشتههای عمران(زلزله) | مدیریت(منابع انسانی) | جغرافیا(برنامهریزی شهری)

شرح خدمات پژوهشگاه شاخص پژوه
برگزاري دورههاي تحصيالت تكميلي در مقاطع ارش��د و دكتري پژوهش
محور با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
عقد قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با سازمانها وارگانها در زمينههاي
بهسازي لرزه اي مديريت بحران و پدافند غير عامل.
برگزاري دورههاي اموزشي كوتاه مدت با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
تهيه دستورالعمل ،آيين نامه و نرم افزارهاي مرتبط با زمينه فعاليت مركز.
برگزاري همايش ،كنفرانس و كارگاههاي آموزشي مرتبط با مجوز.
برگزاري بازديدهاي آموزشي فني و مهندسي و انجام مرتبط با مجوز.
برگزاري بازديدهاي آموزشي فني و مهندسي و انجام بازديدهاي پژوهشي.
 .1حضور  50عضو هیأت علمیو  200پژوهشگر جوان و خالق در گروههای
مختلفپژوهشکده
 .2پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور در گرایشهای عمران(زلزله)،
مدیریت(منابع انسانی) و جغرافیا(برنامهریزی شهری و منطقه ای) با مجوز
وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری
 .3دارای مج��وز آموزش حی��ن خدمت کارکنان دول��ت در مباحث پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران از وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
.4دارابودنآزمایشگاههایکامالتخصصیدرزمینههایعمران،ژئوتکنیکوسازه
 .5چاپ و انتشار بیش از  25جلد کتاب تخصصی به زبان فارسی و انگلیسی
 .6تهیه و تدوین دس��تورالعملها و اس��تانداردها تخصص��ی در حوزههای
مدیریت بحران،پدافند غیرعامل و فن آوریهای نوین
 .7انتشار مجله آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل
 .8تاسیس انجمن آمایش سرزمین ایران
 .9برگزاری  6کنفرانس ملی و بینالمللی
.10چاپوانتشاربیشاز40مقالهدرژورنالهاوهمایشهایمعتبرداخلیوخارجی
 .11اجرای بیش از  30طرح تحقیقاتی و پژوهشی در صنایع فوالد ،حمل و
نقل ،نفت و گاز و برنامهریزی شهری و منطقه ای
 .12اجرای بیش از 30000نفر ساعت دوره آموزشی
 .13طراحی و س��اخت اولین دستگاه برش مالت در کشور برای آزمایشات
مقاوم سازی ساختملنهای بنایی
 .14عقد قراردادهای علمی ،آموزشی و مشاوره ای با اداذات و سازمانهای
مختلف
 .15خلق و توسعه فرمول ارزیابی سریع لرزه ای ساختمانها
 .16تدوین و طراحی مدلهای کاربردی مدیریت بحران
 .17حضور در کنفرانس��ها و نمایشگاههای بینالمللی تخصصی در خارج از
کشور
 .18حمایت از بیش از  100عنوان طرح تحقیقاتی و ÷ایان نامه دانشجویی
 .19عقد قراردادهای همکاری علمیو پژوهشی با دانشگاههای داخلی و خارجی
 .20اجرای بیش از  100پروژه تحقیقاتی،مشاوره ای و آموزشی
 .21برگ��زاری بیش از  200کارگاه آموزش��ی در مباحث مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل در سراسر کشور

تفاوت دورههای دکتری پژوهش محور با دورههای عادی:
-1اساس کار دورههای پژوهش محور که هم اکنون تنها در مقطع دکتری
صورت میگیرد حل مسئله موجود در کشور است این نیازها میتواند مربوط
به حال ،آینده نزدیک یا آینده دور باشد.
 -2دوره پژوهش محور به صورت مسئله یعنی همان پژوهش آغاز میشود
و پروژه متناس��ب با آن تعیین و بررس��ی و مطالعه میشود اما در دورههای
آموزشی اینطور نیست.
-3تع��داد واحدهای درس��ی در دوره پژوهش مح��ور و دورههای عادی نیز
متفاوت است ،چنانچه دوره پژوهش محور در مقطع دکتری  8واحد داشته
اما دورههای ع��ادی  24واحد دارند همچنین در پایان دوره پژوهش محور
دانش��جو به دفاع از پروژه میپردازند ولی در دورههای عادی امتحان جامع
مالک ارزیابی است.
-4در دوره پژوهش محور دانشجو به عنوان همکار تحقیقاتی محسوب شده
و حق تحقیق دریافت میکند چنانچه در دوره آموزشی دانشجو بعد از انتخاب
حق التدریس دریافت میکند.
 -5تعداد مقاالت در دوره پژوهش محور بیشتر از دوره آموزشی عادی است.
-6در دورههای عادی یک استاد چند دانشجو دارد اما در دوره پژوهش محور
چند دانش��جو ظرفیت حل یک مسئله را دارند و همین امر موجب افزایش
تعداد دانشجویان دکتری در پژوهش محور شده است.
-7در دوره پژوهش محور دانشجو با توجه به تحقیقات و پژوهشهای خود
در تالش برای ارتقاء مهارت بیشتر است.
 -8هی��چ تفاوتی بین مدرک دورههای پژوهش مح��ور و دورههای عادی
وجود ندارد.
عناوين دورههاي آموزشي پژوهشگاه شاخص پژوه
مباني و مفاهيم پدافند غير عامل
مباني و مفاهيم مديريت بحران
مديريت بحران مقدماتي
پدافند غير عامل مقدماتي
مديريت بحران تخصصي
اصول و مباني بهسازي لرزه اي
بهسازي لرزه اي تخصصي
آزمايشات غير مخرب بتن
كارگاهآموزشيتخصصيمديريتبحران(بهصورتسازمانيوثبتنامگروهي)
كارگاهآموزشيتخصصيبهسازيلرزهاي(بهصورتسازمانيوثبتنامگروهي)
سناريو نويسي در مديريت بحران
مديريت بحران و GIS
نقش منابع انساني در مديريت بحران
مديريت بحران تخصصي آب و خطوط انتقال
مديريت بحران شهري
مديريت بحران در مترو
لجستيك و مديريت بحران

آدرسوشمارههايتماسپژوهشگاهشاخصپژوه:اصفهان ،خيابان عالمه اميني شرقي ،شماره  ،357تلفن ،0311-2616243-5 :نمابر0311-2616246 :
www.shakhespajouh.ir | info @shakhespajouh.ir
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دیوارهـایاعتمـــاد
دل نوشته | محمدتقی خسروی | مدیر اجرایی نشریه طاق

س��قف بود و خاك بود و ديوارهاي كاهگلي و س��تونهايي كه بر آن تكيه
میكرديم .س��قف بود و پنجرههاي پوس��يده اي كه مش��بكهايش بوي
چوبهاي خيس خورده میداد.س��قف بود و س��فره اي كه گلهايش را زير
طاق آن پهن میكرديم .امروز كه اين تيغههاي پوالدي گلهاي س��فره و
نان و پنيرمان را زير تلنبار خاك ها جست وجو میكرد آرزوهايمان هم ميان
آن همه خاك مچاله میشد .ما مانديم و سقف آسماني كه بايد براي زير آن
گلهاي تازه اي بيابيم .ديوارهايي كه بايد با اعتماد بر آن تكيه كنيم.

آنروز كه آمدي تو را ميان پتوي پاكي پيچيديم و با ش��عفي بس��يار به بغل
گرفتيمت .تو میگريستي و من در آرامشي معنادار سكوت كرده بودم و تنها
به قد كشيدنت میانديشيدم .اما امروز كه آرام در ميانه اين شطرنجهاي خاك
گرفته به افق آسمان زل زده اي ،میخواهم فريادم دل آسمان را بشكافد ،تا
مگر يك بار ديگر به زمين بازگردي .دس��تهاي گرم و كوچكت را به روي
گونههاي��م بگذاري و باباييه��اي كودكانه ات را كه دل��م را از به يك باره
میتكاند تكرار كني...

مادرم ! يادت هست وقتي اشكهايت گونه تب دارت را میپوشاند پنهانشان
میكردي تا نكند صداي فريادها و خندههاي كودكانه مان را فراموش كنيم.
يادت هس��ت آرامش را در كنار حوض نيلي خانه مان و در آغوش��ت تجربه
میكرديم؟
مادرم .حاال فرياد بزن .من اينجا در آغوش دلواپس��يهاي زمين آرام گرفته
ام.كاش دس��تهاي مهربانت مرا بيابد و خاك را از ميان اشكهاي خيس ام
پاك كند .من كه ناي فرياد زدن ندارم.
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مقاله | نقشه برداری

نتایج محاس�بات تغییر شکل پوسته زمین در
محدوده شرق کشور بر اساس  7سال گردآوری
دادههای GPS
مهندس محمد علی انواری | کارشناس ارشد نقشه برداری ،معاونت اداره کل نقشه برداری شمال شرق کشورanvari@ncc.org.ir ،

مهندس علیرضا لطفی | کارشناس نقشه برداری اداره کل نقشه برداری شمال شرق کشورa.reza.lotfi@gmail.com ،

مقدمه:
ش��بکه ایس��تگاههای دائم  GPSمرکز پردازش ژئودینامیک شرق کشور
مدیریت نقش��ه برداری خراسان شامل  30ایستگاه در محدوده  8استان در
حال حاضر با متوسط عمر بیش از شش سال فعال بوده و ایستگاههای مزبور
در حال گردآوری مشاهدات ماهواره ای هستند .این دادهها به صورت روزانه
دریافت ش��ده و نیز محاس��بات ژئودینامیک به صورت منظم درحال انجام
است .با توجه به گذشت بیش از شش سال از شروع فعالیت این شبکه نتایج
متنوع و قابل اعتماد تری نس��بت به سالهای آغازین به دست آمده است.
بدین ترتیب در حال حاضر امکان بررسی معنی دار بودن تغییر شکلها فراهم
شده است .همچنین با توجه به بررسیهای به عمل آمده مناطقی از استان
که در طراحی اولیه تحت پوشش شبکه قرار نگرفته بودند با احداث ایستگاه
جدید یا تغییر محل ایس��تگاههای قدیمیدرحال حاضر تحت پوشش قرار
گرفته اند .از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی ایستگاههای
جدید ،نتایج متفاوت به دست آمده از بررسی شبکه معرفی گردند.
 -1وضعیت دریافت دادهها:
ب��ا توجه به روش طراحی ش��ده برای دریافت دادهه��ا (ارتباط با گیرنده از
طری��ق خط��وط تلف��ن ثابت یا م��ودم  )GSMو با اس��تفاده از ن��رم افزار
 ،Micromanagerدر حال حاضر ارتباط پایدار با تعداد  29ایستگاه شبکه
برقرار اس��ت و دادهها به صورت منظم و عمدتا به صورت خودکار دریافت
میشوند .در شکل ( )1نمودار قدمت ایستگاهها نشان داده شده است.

شکل :1نمودار سن ایستگاههای شبکه خراسان بر حسب ماه
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-2تغییراتشبکه:
اولین تغییر ایجاد شده در شبکه ،جابجایی ایستگاه ( )KALTواقع در شمال
شرق مشهد ابتدای جاده ی کالت بوده است .با توجه به اینکه مولفه سرعت
افقی ایستگاه کالت در مقایسه با ایستگاههای مجاور واقع در دشت مشهد
( )TORQ,MSHNتفاوت قابل توجهی نداشت و به دلیل تراکم باالی
نقاط در این منطقه ( )MSHN,TORQ,NFRD,GOLMاین ایستگاه
در تاریخ  15ش��هریور  1390به حاجی آب��اد قاین ( )HJBDمنتقل گردید.
دیگر تغییر ایجاد شده در شبکه جابجایی ایستگاه ( )TOUSتوس به درگز
( )DRGZبود .همان طور که در گزارشهای قبلی ذکر شده است ،ایستگاه
 TOUSواقع در دش��ت مشهد به عنوان یکی از قدیمیترین ایستگاههای
شبکه از نشست قابل توجهی ( )21cm/Yearبرخوردار بوده است .ازطرف
دیگر مولفه سرعت افقی ایستگاه تحت تاثیر نرخ باالی نشست قابل اطمینان
نبود وحرکت ش��دید ارتفاعی حرکات مسطحاتی را دستخوش تغییرات غیر
ژئودینامیکی کرده بود .با توجه به عدم پوشش شبکه در مناطق شمالی استان
و نیز به منظور بررس��ی حرکات گسل عش��ق آباد ایستگاه جدید DRGZ
ایجاد ش��ده و تجهیزات ایستگاه  TOUSدر تاریخ شش مهر ماه 1390به
ایستگاه جدید منقل شده است .همچنین با توجه به تامین گیرنده جدید ،و به
منظور پوشش کامل گسل درونه در مناطق شرقی ایران ایستگاه جدیدی در
محدوده شهر خواف طراحی شده و درحال احداث میباشد.
:DGPS/RTK -3
یکی دیگر از کاربردهای ش��بکه ژئودینامی��ک ارایه خدمات  DGPSبرای
کاربران در نظر گرفته ش��ده است .تا کنون ایستگاههای مشهد ()MSHN
و س��بزوار ( )SABZبرای این منظور تجهیز ش��ده و به صورت پیوس��ته
تصحیح��ات  DGPSرا با نرخ (یک ثانیه) منتش��ر میکنن��د .بنا براین در
محدوده نزدیک این ایستگاهها (شعاع 50کیلومتر) ،تعیین موقعیت بالدرنگ
با دقت در حد س��انتی متر به کمک یک گیرنده فراهم ش��ده است .گیرنده
مورد نظر بایستی امکانات الزم برای دریافت این تصحیحات را داشته باشد.
در کنار این امکان مشاهدات مربوط به این ایستگاهها به صورت خودکار در
سایت  ftpپیش بینی شده ذخیره میشوند و نیاز به دریافت این مشاهدات
به کمک خطوط تلفن نیست.

-4محاسبات:
از مهمترین تغییرات ایجادشده در محاسبات ،خودکار شدن بخش عمده آن
میباشد .در حال حاضر با استفاده از امکانات ( GAMITنسخه  )10.4مرحله
اول محاسبات شامل دریافت مشاهدات ایستگاههای شبکه جهانی  IGSو
نیز سایر فایلهای مورد نیاز برای محاسبه مولفههای طول باز بین ایستگاهها
( )∆x،∆y، ∆zو در ادام��ه پ��ردازش آنها نیز به ص��ورت خودکار صورت
میگیرد .در مرحله بعد ،نتیجه این مرحله (برای تمام دوره مشاهدات شبکه) با
استفاده از نرم افزار  GLOBKپردازش شده و مختصات نهایی ایستگاهها به
همراه سریهای زمانی محاسبه شده اند .برای معرفی چارچوب مرجع( (�Sta
 ،)bilizationایستگاههای ARTU , KIRU LAMA, GOPE, WSRT, VILL,
CAGL, BOR1, BRUS, GRAZ, JOZE, KIT3, KOSG, METS, POTS,

 ,WTZR, ZIMMبه عنوان ایستگاههای مرجع برگزیده شده اند .در این گزارش
در کنار نمودار سری زمانی ایستگاهها ،نمودار جدیدی برای سری زمانی ارایه
شده است که همان نمودار قبلی پس از حذف مولفه خطی است .افزون بر
این نتایج آنالیز فوریه برای تغییرات مختصات ایس��تگاه برای فرکانسهای
مرتبه اول و دوم (تغییرات دوره ای س��الیانه و نیم س��االنه) ارایه شده است.
 -5محاسبه بردار سرعت و آنالیزاسترین
ب��رای محاس��به برداره��ای س��رعت کلی��ه ش��به مش��اهدات ب��ه کار
رفت��ه ب��رای محاس��به س��ریهای زمان��ی و نیز هم��ان ایس��تگاههای
معرف��ی چارچ��وب مرج��ع ،مورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه ان��د .بردارهای
س��رعت محاس��به ش��ده ب��ا پارامتره��ای دوران ب��ه ش��رح ج��دول ()1
( )Altamimi et al. 2002به چارچوب مرجع اوراسیا منتقل شده اند.
F= 57.965
L= 99.374

مختصاتمرکزدوران

0.260 deg/year

نرخ دوران

جدول  :1پارامترهای انتقال بین دوسیستم  ITRFو Eurasia

در جدول ( )2مقادیر عددی مولفههای بردار س��رعت ایس��تگاهها به همراه
انحراف معیار آنها آورده شده و همچنین در شکل ( )2بردارهای سرعت به
همراه بیضیهای اطمینان 95درصد آنها نمایش داده شده است.
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0.29
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0.057

0.29

0.29
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0.28
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0.29

0.28
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-0.11
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0.29

0.29
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2.1
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0.3

0.3
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0.056

0.29

0.28

0.95
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0.3
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0.058

0.28

0.28
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0.5
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THED

0.045

0.32

0.31
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0.29
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TJAM

0.058

0.28

0.27

0.49

0.77
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0.05

0.32

0.32

2.25

1.21
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جدول :3مقادیر عددی مولفههای بردارهای سرعت شبکه خراسان وفواصل اطمینان 95درصد آنها
بر اساس دادههای سالهای  2004تا 2011

شکل ( :)2بردارهای سرعت شبکه خراسان و بیضیهای اطمینان 95درصد آنها بر اساس دادههای
سالهای  2004تا 2011

از آنجا که بردارهای سرعت به چارچوب مرجع معرفی شده وابسته هستند ،به
نظر میرسد محاسبه تنسور استرین برای شبکه مناسب تر به نظر میرسد.
با فرض خطی بودن تغییرات س��رعت ( )Vدر هریک از مثلثهای ش��بکه
میتوان گفتL =grad(V( :
با جدا سازی قسمتهای متقارن و پاد متقارن ماتریس  Lمیتوان قسمت
متقارن جدا شده را به عنوان تنسور استرین در نظر گرفت .تنسور نرخ استرین
به صورت محورهای اصلی اس��ترین در شکل ( )4و مقادیر عددی آن برای
هر مثلث به شرح جدول ( )3آورده شده است.
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Axis1

.Lat

°Az

Axis2

41.8745

54.7059

36.8584 22.1607

20.9449

-35.5087

36.7412 18.4472

.Long

مثلث

59.2226

5

58.0574

4

23.9177

-29.7708

2.9683

36.5838

56.9099

3

29.7065

-28.9482

37.1225 24.5651

56.3402

2

20.2983

-21.6441

36.9209 19.1922

55.3674

1

-4.1087

-11.4754

33.906

35.577

55.0799

9

30.9095

-8.2589

3.1251

35.042

56.4531

10

74.5722

-5.6243

35.8472 20.4158

57.3103

8

40.9042

-10.6318

36.0046 17.4181

58.4579

7

77.3442

-15.9039

36.1219

59.6231

6

-3.9587

39.3725

-15.978

1.783

35.7006

60.0619

11

50.1416

-9.0722

-1.7397

34.7683

59.4044

12

26.3891

-9.6767

2.9114

34.2046

58.1999

13

3.0639

-11.9455

-2.8527

34.2144

56.835

14

29.5614

-24.3471

32.9618 11.6319

58.7216

15

13.1177

-11.8674

33.5254 16.8723

59.9261

16

50.544

-33.1483

7.8446

32.5592

60.7728

17

47.345

-20.2881

6.8325

34.2241

61.1429

18

جدول  :3مقادیر عددی مولفههای تنسور استرین در شبکه خراسان

شکل  :4محورهای اصلی استرین برای شبکه خراسان
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-6نتیجهگیری:
امروزه  GPSبه عنوان ابزاری توانمند در مطالعات مختلف مربوط به علوم
زمین به صورت عملی وارد شده است .با توجه به فعالیت شبکه ژئودینامیک
خراس��ان ب��رای مدت بیش از  7س��ال در حال حاضر منبع ارزش��مندی از
دادههای  GPSبرای متخصین علوم زمین در دسترس قرار دارد .نتایج این
شبکه نشان از نشست زمین در دشتهای خراسان دارد که به نظر میرسد

ارتباط مس��تقیمیبا برداش��ت بی رویه آبهای زیر زمینی دارد .این نتایج در
گزارشهای مختلف منتشر شده توسط سازمان نقشه برداری ارایه شده اند.
آنالیز اس��ترین (شکل  )4نشان دهنده همگرایی در مناطق شمالی خراسان
(پهن��ه کپه داغ) دارد که عمدتا در امتداد ش��مال ش��رق -جنوب غرب رخ
می دهند.

همايش بين المللي جامع زلزله

تاريخ برگزاري 11 :ارديبهشت  1392تا  12ارديبهشت 1392
برگزار کننده :مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم
محيطي
سایر برگزار کنندگان :تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري :كرمان
تاریخهای مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله15/11/1391 :
دریافت نسخه نهایی مقاالت25/1/1392 :
اعالم نتایج داوری اصل مقاله25/12/1391 :
وقوع زلزله و زمي��ن لرزه از پديدههاي طبيعي و پوياي كره زمين
است .اين پديده هر ساله خسارات جاني و مالي قابل توجهي به بار
میآورد .در دنياي امروزي و با استفاده از علم و تكنولوژي میتوان
خسارات ناش��ي از زلزله را كاهش داد .هدف از برگزاري همايش
بين المللي جامع زلزله جهت ارائه جديد ترين دستاوردهاي علمیو
تجرب��ي در خص��وص چگونگي عملكرد زلزل��ه و عوامل كاهش
خسارات آن ارائه گرده ده است.
دبي��ر خانه اي��ن همايش از كليه محققين و پژوهش��گران دعوت
میكند در اين همايش مهم و ضروري ش��ركت فرموده و با ارائه
مقاالت خود همايش را پر بار تر نمايند.
اطالعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه:
03426233000- 03426226611- 03426228011
فاکس دبيرخانه03426228011 :
ایمیلEarthquake2013conf@gmail.com :
وبسایت/fa/224/http://www.iscconferences.ir :

سالمنداندرمدیریتبحران
یک نگاه | دکتر علی عسگری

متاس��فانه در همه جای جهان تعداد بحرانها و شدت آنها در حال افزایش
است .بحرانهای اخیر در کشورهای مختلف از جمله ژاپن ،ایران و آمریکا و
بقیه کشورها نشان میدهند که افراد سالمند با مشکالت زیادی در هنگام
بحرانها مواجه هستند و از آسیب پذیری باالیی برخوردارند .این آسیب پذیری
از طرفی ناش��ی از وابستگی آنها به خدماتی است که ممکن است هنگام
بحران ها دچار اختالل شوند و یا ناشی از ضعف جسمیآنها برای دریافت
خدمات هنگام بحرانها اس��ت .این بسیار مهم است که برنامههای مدیریت
بحران مسایل ویژه افراد سالمند را در نظر بگیرند .این به نوبه خود نیازمند
مش��ارکت دادن و اس��تفاده از نظرات سالمندان و توجه به نیازهای آنها در
فرایند برنامهریزی و مدیریت بحرانها میباشد.
اطالعات کلی قبلی نشان میدهند که افراد سالمند در بحرانها آسیب پذیرند
و ای��ن مراحل آمادگی ،مقابله و بازتوان��ی را در بر میگیرد .با این حال این
موضوع کمتر مورد بررسی و تحقیق علمیقرار گرفته است .با آنکه مطالعات
مربوط به اثرات بحرانها و بالیا بر انسانها صورت گرفته اند ولی توجه خاص
به افراد س��المند چندان قابل توجه نبوده است .عالوه بر این مطالعاتی هم
که انجام ش��ده اند نتایج متضادی داشته اند .تمرکز بیشتر مطالعاتی که در
این خصوص انجام شده اند بر مرحله مقابله و بازتوانی بوده است .مطالعات
چندانی در باره مرحله آمادگی و سالمندان صورت نپذیرفته است .مطالعاتی
هم که صورت گرفته اند بیش��تر در زمینه آمادگی سازمانها و نهادهایی که
نگهداری افراد س��المند را انجام میدهند بوده اند .به عبارت دیگر مطالعات
و تحقیقات در زمینه آمادگی افراد سالمندی که بطور مستقل در منازل خود
زندگی میکنند وجود ندارد .در بسیاری از مواردی هم که به مساله سالمندان
در بحرانها و آمادگی آنها توجه شده است کمتر با مراجعه و مصاحبه با خود

سالمندان بوده است.
محققان و برنامه ریزان بحران معموال سالمندان را به عنوان گروه آسیب پذیر
معرفی میکنند .البته باید خاطر نشان کرد که این فقط باال رفتن سن نیست
که آسیب پذیری را ایجاد میکند .آسیب پذیری سالمندان به دلیل عواملی
مانند ضعیف شدن تحرکت جس��می ،کاهش حسهای بینایی و شنوایی،
شرایط سالمتی بدنی و محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی می باشد .سوال
مهمیکه در اینجا مطرح است این است که مسوولیت حفاظت از سالمندان
با چه کسی است .آیا با خودشان است ،با بستگان است ،با دولت و یا هر سه.
ارایه جواب درست به این سوال پیچیده است زیرا این سوال همان بحثهای
فلسفی همیشگی مربوط به نقش دولت را به یاد میآورد.
با توجه به اینکه سالمندان بیشتر اوقات شان را در خانه سپری میکنند ،این
بس��یار مهم است که بتوانیم آسیب پذیری سالمندان در این فضا را کاهش
دهیم .افراد سالمند خودشان قبول دارند که آسیب پذیر هستند .نکته مهم این
است که در بسیاری از کشورها تعداد سالمندان بسیار باال است و همین باعث
شده است که برخی به این مساله به عنوان موضوعی منفی نگاه کنند ولی
اگر برنامه ریزان کار خود را به درستی انجام دهند مطالعات نشان میدهند
که افراد سالمند منبع ارزشمندی برای خانوادهها و اجتماع بهویژه در شرایط
بحرانی میباش��ند .سالها تجربه آنها را تبدیل به الگوهایی از تاب آوری و
منبعی برای دانش عملی و روحیه دادن به دیگران میکند .بسیاری از آنها
در کارهای داوطلبانه شرکت میکنند ،در نگهداری نوهها و همسایهها کمک
میکنند و در فعالیت های بازسازی مشارکت فعال دارند.

مجله اینترنتی مدیریت بحران و سوانح
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عالیم و نشانهها در مدیریت بحران
دکتر علی عسگری | دکترای برنامهریزی شهری و منطقهای ،استاد گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک کانادا

عالیم و نشانهها نقش مهمیدر اطالع رسانی و ارتباطات بهویژه در زمینههای
مدیریت بحران دارند .عالیم و نش��انهها اگر به درستی طراحی شده باشند
میتوانن��د پیامها و اطالعات مهم را به افراد از طریق تصاویر و عالمتها به
سرعت منتقل نمایند .عالیم توجه افراد را سریعتر از نوشتهها جلب میکنند
و پیامها را بهتر منتقل مینمایند .عالیم و نش��انهها بخصوص در نقشهها
کاربرد زیادی دارند و بهترین وسیله ارتباطی در شرایطی که تفاوتهای زبانی
و فرهنگی وجود دارند میباش��ند .به همین دلیل دست اندرکاران مدیریت
بحران در کش��ورها و در س��طح بینالمللی عالیم و نشانههای مخصوص
مدیریت بحران و امداد رسانی برای خود تهیه کرده اند .اگر چه این عالیم
و نش��انهها به ظاهر ساده میرسند ولی سازمانها و افراد زیادی در کنار هم
قرار میگیرند تا این نشانهها و عالیم را پیشنهاد ،تغییر و یا تکمیل نمایند.
با تغییرات سیاس��ی و اجتماعی و محیط��ی و فرهنگی و فن آوری ،همواره
خطرهای جدید و فعالیتهای جدید بوجود میآیند که باید برای آنها نشانهها
و عالیم استاندارد تهیه شوند .اگر چه خیلی از کشورها عالیم و نشانههایی
در این زمینه دارند ولی کشورهای محدودی هستند که در این زمینه فعالیت
مس��تمر دارند .هر چند عالیم کش��ورها تا حدودی شبیه به یکدیگر بوده و
معموال کش��ورها از عالیم و نشانههای ایجاد شده توسط یکدیگر استفاده
مینمایند.
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نمونههایی از عالیم کشورها را میتوانید در سایتهای زیر بیابید:

http://www.fgdc.gov/HSWG/ref_pages/DownloadSymbols_ref.htm
http://emsymbology.org/EMS/index.html
/http://thenounproject.com/collections/ocha-humanitarian-icons

اداره هماهنگـــــ��ی امـــــــور بشردوس��ـــــتانه س��ـــازمان ملل

()United Nations Office for the Coordination of Humanitarian affairs

اخیرا مجموعه ای  500تایی از عالیم و نشانههای امداد و کمک رسانی را
تهیه و منتش��ر کرده و در اختیار همگان قرار داده است .همانگونه که اشاره
شد این نشانهها به ما کمک میکنند که اطالعات را ساده تر و سریعتر منتقل
نماییم .زمانی که بحرانها اتفاق میافتند نیاز به داشتن و انتقال اطالعات در
زمینههای مختلف از جمله مکان و نیازهای افراد آسیب دیده بسیار زیاد است.
در بسیاری از موارد انجام این کار مستلزم ارایه اطالعات پیچیده در فایلهایی
ساده و قابل فهم برای عموم صرف نظر از میزان سواد و زبان مادری و مانند
آنها میباشد .اگر این نشانهها بتوانند وظیفه شان را به درستی انجام دهند
در حقیقت کار امداد رس��انی و نجات افراد آسیب دیده و یا در معرض خطر
را تسهیل مینمایند .این نشانهها عالوه بر آنکه در مکانها به صورت تابلوها
میتوانند اس��تفاده ش��وند ولی بیشترین کاربردها را در نقشهها ،گزارشات،
بروشورها ،وبسایتها و غیره دارند.
اداره هماهنگی امور بشردوس��تانه سازمان ملل اولین دسته از نشانهها را در
س��ال  2008ارایه نمود ولی از آن زمان دایم ًا درخواستهایی برای افزودن بر
تعداد نشانه از سوی سازمانهای مختلف درگیر در مدیریت بحرانها و امداد
رس��انی بین الملل داشته اند .نش��انههایی که اکنون وجود دارند مخاطرات
طبیعی زیادی مانند زلزله و سونامیو اقدامات امدادی و ارایه خدمات سرپناه
به مردم آسب دیده را در بر میگیرند.
نشانهها و عالیم ایجاد شده توسط اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان
ملل را میتوانید از وب سایت زیر دانلود نمایید.
http://reliefweb.int/map/world/world-humanitarian-andcountry-icons-2012
http://thenounproject.com/collections/ocha-humanitarianicons/

شکل2

کتاب اصول مهندسي زلزله
کتاب اصول مهندسي زلزله در حوزه زلزله ،مهندسي ساختمانها
و اثر زلزله توس��ط مهدی علیرضایی و حمزه ش��کیب تالیف و در
انتشارات صانعی منتشر شده است.
به گزارش بنانیوز در این میخوانیم :يك زمين لرزه توسط لرزش
زمين ،در اثر رها ش��دن انرژي از پوسته زمين آشكار میشود .اين
انرژي ممكن است از منابع مختلفي مانند جابجايي پوسته زمين،
فوران آتشفشاني ،انفجارهاي ايجاد شده به دست بشر و يا ريزش
تونلهاي زيرزميني سرچشمه گيرد .بنابراين انواع مختلفي از زلزله
وجود دارند ،نظريه تكتونيك زمين ساخت ،از سال  ،1960در ميان
مهندسان زلزله بيشترين مقبوليت را دارد .براساس اين نظريه ،پوسته
زمين مركب از صفحاتي اس��ت كه دائم ،در حال حركت میباشد.
اين حركات بسيار كم میباشد و با مقياس سانتيمتر بر سال اندازه
گيري میش��وند .ريشتر ( )1985ليس��تي از اختالالت ايجاد شده
در زمين كه توس��ط لرزه نگارها ثبت ش��ده اند را گردآوري نمود.
صفحات زمين ساخت در كنار يكديگر قرار داشته و توسط گسلهاي
انتقالي از هم متمايز شده و روي هم میلغزند .اين صفحات داراي
ابعاد بزرگ و ضخامتي در حدود  100كيلومتر میباشند كه در زير
قارهها داراي ضخامت بيشتر ،و در محل اقيانوسها داراي ضخامت
كمتري ( 5تا  15كيلومتر) میباشند .اين صفحات بر روي گوشته
زمين قرار دارند .گوشته نيز داراي عمق متغيري مابين  30تا 2900
كيلومتر است .ماده سخت صفحات به طور مستمر در حال تجديد
و نوسازي است ،ولي با فرو رفتن به داخل گوشته از بين میرود .در
بعضي از مناطق سازندگي بيشتر از تخريب است .با نگاهي ساده بر
روي نقشه توزيع زلزلههاي دنيا متوجه میشويم كه اكثر زلزلهها در
محل برخورد اين صفحات ،به وقوع میپيوندند.
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اولویت بخش�ی مس�یرهای تخلیه اضطراری
جمعیت با اس�تفاده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPدر مدیریت بحران
ن | amir.mhs@gmail.com
دکترامیر محمود زاده | عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسالمی ،مدیرعامل شرکت شاخص سازا 
مهندسهادی شهپر | کارشناس ارشد سازه ،معاونت فنی شرکت شاخص سازان | shahpar_hadi63@yahoo.com
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چکیده:
امروزه با توجه به رشد و توسعه شهرنشینی و وجود بالیای طبیعی و انسانساز
و اثرگذاری آن بر روند توسعه و پیشرفت کالنشهرها ،ارایه راهکاری بدیع و
بهینه برای حفظ جان انسانها به عنوان باالترین ارزش در هنگام بحرانها
معلوم شده و معرفی مدلی پویا برای تخلیه اضطراری جمعیت در زمان کوتاه،
مدیریت صحنه و افزایش سرعتدهی و کیفیت ارایه خدمات هنگام و بعد از
بحرانها ضروری به نظر میرسد.
در این مقاله مدل جدید مسیریابی تخلیه اضطراری جمعیت با بهره گیری
از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمورد بررسی قرار گرفته است که
در آن با بررسی پارامترهای موثر در مسیرهای منتهی به اسکانهای موقت
در مواقع بحران ،معیارها و پارامترهای مسیر با تشکیل ماتریسهای مقایسه
زوجی اولویت بندی میشوند .مجموعه ماتريسها به طور عددي اهميت يا
ارجحيت نسبي شاخصها را نسبت به يكديگر تعیین میکنند و درنهایت با
استفاده از وزنهای اختصاص یافته به هر مسیر مدیران بحران قادر خواهند
بود از میان مسیرهای متعدد بهترین ،آسانترین ،ایمنترین و اقتصادیترین
مسیر تخلیه اضطراری جمعیت را تعیین کنند.
کلمات کلی��دی :م��دل تخلی��ه اضط��راری ،فرآین��د تحلیل سلس��له
مراتبی( ،)AHPمدیریت بحران

-1مقدمه
امروزه با توجه به رشد و توسعه شهرنشینی و وجود بالیای طبیعی و انسانساز
و اثرگذاری آن بر روند توسعه و پیشرفت کالنشهرها ،ارایه راهکاری بدیع و
بهینه برای حفظ جان انسانها به عنوان باالترین ارزش در هنگام بحرانها
معلوم شده و معرفی مدلی پویا برای تخلیه اضطراری جمعیت در زمان کوتاه،
مدیریت صحنه و افزایش سرعتدهی و کیفیت ارایه خدمات هنگام و بعد از
بحرانها ضروری به نظر میرسد.
تخلیه اضطراری جمعیت در بحرانهایی مانند زلزله ،سیل ،آتشفشان ،طوفان
و ...در جهت کاهش تلفات انسانی و افزایش سرعت امداد رسانی بسیار حائز
اهمیت میباش��د و از اینرو حرکت دادن جمعیت به سمت خارج از ناحیه در
معرض خطر با حداکثر سرعت ممکن از اقدامات اساسی در مدیریت بحران
به ش��مار میآید .از آنجا که در این فرآیند تخلیه ،افزایش ناگهانی تقاضاي
سفر در دوره زمانی کوتاه و بنابر استرسها و تنشهای وارده رفتار متفاوت از
افراد مشاهده میگردد که درصورتی که پیش بینیهای مواردی این چنین
و برنامهریزی دقیق و انتخاب مسیر تخلیه قبل از بحران و اقدامات مناسب
در جهت اطالع رسانی صورت نپذیرد به شدت بحران بوجود آمده را تشدید
مینماید و نقش موثری در جهت افزایش تلفات دارد.
محققی��ن متعددی پیرامون مدلهای تخلی��ه اضطراری جمعیت به انجام

تحقیق��ات پرداخته ان��د و مدلهای متفاوتی ارایه نم��وده اند .نیوتن و دان
روشی برای تخلیه برگزیدند و در آن معیار اساسی انتقال بیشترین افراد از
یک مبدا مشخص به یک مقصد مشخص از طریق شبکههای راه با ظرفیت
مش��خص صورت میپذیرد .در این مدل از آنجا که افراد در انتخاب مس��یر
آزاد هستند و در عمل نمیتوان برآورد دقیقی از حجم ترافیک داشت ،دچار
محدودیتهاییمیباشد.
کمپوس و همکاران یک روش ابتکاري براي شناس��ایی تعداد مش��خص
مسیرهاي مستقل بهینه جهت تخلیه نواحی تحت بحران ارایه دادند .هدف
آنها بیش��ینه کردن مجموع نسبت ظرفیت به زمان سفر براي مسیرهاي
کاندید بوده است.
شرالی و کارتر مدل مکان یابی پناهگاهها و ارایه الگوریتم جهت برنامه ریزي
تخلیه تحت شرایط س��یل و طوفان را مورد بررسی قرار دادند .آنها ضمن
بررسی اهمیت مکان پناهگاهها در مناطق تحت تأثیر سیل یا طوفان ،زمان
م��ورد نیاز جهت انتقال تخلیه کنندگان به مناطق امن را بررس��ی نمودند.
آنها در مطالعه خود یک مدل کامپیوتري برنامه ریزي و عملکردي تنظیم
نمودند .مدل آنها پناهگاههاي کاندید را از بین موارد موجود تحت منابع و
محدودیتهاي در دسترس و با حداقل نمودن زمان تراکم سیستم شناسائی
مینماید .همچنین در این مدل یک جریان ترافیک تصادفی جهت نش��ان
دادن آن دس��ته از تخلیه کنندگان که از پناهگاههاي طراحی شده استفاده
نمیکنند به کار میرود .فرمول بندي مدل به شکل یک مسئله برنامه ریزي
عدد صحیح غیر خطی میباشد .جهت حل مدل از یک روش ابتکاري تجزیه
استفاده گردید .نتایج محاسبات بر روي شبکه واقعی امتحان گردید و نتایج
عملی براي کاربردهاي بهنگام بدست آمد ،همچنین سرعت حل الگوریتم
نیز در حد قابل قبول میباشد .در این مطالعه یک نرخ ثابت در زمان تخلیه
در نظر گرفته شده در حالیکه در عمل این فرض نامعقول به نظر میرسد.
یاداما 2طرح کوتاهترین مسیر تخلیه را ارایه کرده است که طی آن کوتاهترین
مسیر انتقال افراد به مکانهای امن انتخاب میشود .از محققین دیگر میتوان
به  compas et.alاشاره کرد که روش ( )K-Shortest Pathرا ارئه
نموده است .در این مدل مسیر بهینه بر اساس ظرفیت بیشتر و مدت زمان
کوتاهتر نسبت به سایر مسیرها انتخاب میشود.
1

 -2نقش مسیریابی بهینه جهت تخلیه اضطراری در مدیریت بحران
برنامهری��زی در مدیری��ت بحران بدون توجه به سیس��تم مدیریت حمل و
نقل اضطراری ،بی معنی اس��ت .عدم برنامهریزی دقیق تخلیه اضطراری،
ضعفهای عمدهای در كمكرس��انی ،خروج مجروحین ،آواربرداری و سایر
اركان مدیریت بحران در پی خواهد داشت.
بر این اساس بخش مهمیاز یک طرح جامع مدیریت بحران یک شهر تعیین
شبکه مسیرهای ارایه دهنده سرویس و پایدار در شرایط بحران میباشد .از
این مس��یرها در انتقال ساکنان ش��هر و مجروحان به مناطق امن استفاده
میش��ود و درصورت انتخاب مس��یر بهینه انجام عملیات جستجو ،امداد و
نجات با سرعت بیشتری پیگیری میگردد و به تبع آن تلفات جانی به شکل
چشمگیری کاهش مییابد.
برای مسیر تخلیه اضطراری جمعیت عموما از میان معابر موجود شهر بهترین
مس��یر انتخاب میگردد و بر همین اس��اس در گام نخست با بهره گیری از
 GISمناطق امن و اسکانهای موقت ارزیابی میگردد .از مدلهای مبتنی
بر سیستم اطالعات مکانی میتوان جهت تعیین مکانی و مدیریت مکانی
اماکن با ضریب باال در مورد حوادثی که امکان پیش بینی آنها وجود دارد،
اس��تفاده نمود و بر اساس نقش��ههای مدیریت بحران راههای دسترسی به
مناطق امن مشخص میشود و از میان مسیرهای کاندید مسیر بهینه تخلیه
اضطراری جمعیت معین میگردد.
معیارهای کلی مس��یر تخلیه اضطراری جهت انتقال افراد و وس��ایل نقلیه
عبارتند از:

• ایمنی مسیر که شامل مواردی از قبیل احتمال آتش سوزی ،انفجار ،برق
گرفتگی ،نشت گاز ،آب گرفتگی ،ریزش آوار و ...میباشد
• کارایی مسیر به نحوی که دسترسی سریع و آسان به آن وجود داشته باشد.
• اثربخش��ی به نحوی که انتخاب دقیق و صحیح مسیر تخلیه ،با توجه به
شرایط ایجاد شده در اثر بحران ،بتواند جهت کاهش تلفات تاثیر به سزایی
داشته باشد.
-3متدولوژیتعیینمسیرتخلیهاضطراری
متدولوژی تعیین مس��یر تخلیه اضطراری بر اس��اس بررسی و ارزشگذاری
پارامترهای ریسک و خطر ساز مسیر و ارزیابی آنها ،صورت میپذیرد .بر این
مبنا پس از بررسی پارامترهای ریسک بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 AHPمسیرهای منتهی به اسکانهای موقت ارزش گذاری میشوند.
از آنجا که  AHPراهي براي انجام اولويت بندي (تعيين درجه اهميت) با
روش علمیقوي به منظور تصميم گيري است ،در این مقاله ،این فرآیند جهت
تصمیم گیری برای مدیران بحران جهت اولویت بندی و انتخاب مسیرهای
تخلیه ارایه ش��ده اس��ت .تکنیک  AHPدر دهه هفتاد توسط توماس ال
س��اعتی 3ارایه شده استAHP .يك روش تصميم گيري است كه توسط
آن میتوان تصميماتي كه وابسته به معيارهاي مختلف و يا تصميمات چند
معياره را اتخاذ نمود .بنابراین توسط  AHPمساله تصميم گیری مسیریابی،
ابتدا ساختار داده شده و سپس گزينههاي مختلف موجود بر اساس معيارهاي
مطرح در تصميم گيري با هم مقايسه شده و اولويت انتخاب هر يك از آنها
مشخص میشود.
تحلیل سلسله مراتبی روشی است که امکان تصمیم گیری صحیح با حضور
معیارهای کیفی و کمیو ترکیبی را فراهم میکند .پیاده سازی  AHPدر
مسیریابی شامل  3فاز است.
• فاز اول :ساختن سلسله مراتبی
در فاز اول عوامل و پارامترهای موثر در مسیر یابی شامل عرض مسیر ،نحوه
دسترس��ی به مسیر اصلی ،شیب مس��یر ،وجود موارد حادثه ساز مانند پمپ
بنزین ،انشعابات اصلی گاز و انتقال سوخت در مسیر ،احتمال بروز روانگرایی
و زمین لغزش در مس��یر ،وجود پل در مس��یر ،وجود ساختمانهای با آسیب
پذیری باال یا سقوط المانها و تجهیزات شهری که احتمال کاهش ظرفیت
مسیر بدلیل سقوط آنها وجود دارد ،تراکم شهری ،فاصله مسیر از قنوات و
گسلها ،وجود گلوگاهها در مسیر یا معابر باعرض کم در قالب یک درخت
بصورت سلسله مراتبی بیان میشود.
• فاز دوم :مقایسات زوجی
در این فاز با تش��کیل ماتریس ،معیارها با یکدیگر مقایسه میشوند .در این
روش معیارهای شرح داده شده بصورت دو به دو با یکدیگر مقایسه میشوند.
این ماتریسها به گونه ای هستند که در آن عنصر  iبا  jمقایسه میشود و
اهمیت  iبر  jبرابر حالتهای مندرج در جدول  1است.
تفسیر

مقدار عددی

مطلوبيت يكسان يا اهميت مساوي

1

اهميت زياد يا مطلوبيت قوي

5

3

كمیمهمتر یا مطلوب تر

خيلي مهمتر يا مطلوبيت بسيارقوي

بسيار بسيار مهمتر يا كامال مطلوب تر
مقاد ير بينابيني

7
9

2و4و6و8

جدول  1-مقدار مقایسه عددی معیارها از طریق مقدارهای کمی

1- Newton and Dunn/ 2-Yadama/ 3-T.L Saaty
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نکته مورد توجه در تشکیل این ماتریسها این است که اگر اهمیت  iبر  jبرابر
 nباشد ،اهمیت  jبر  iبرابر  1/nمیباشد و باتوجه به این نکته کافی است
در ماتریس مقایس��ه زوجی فقط عناصر باالی قطر اصلی پر شود و مقادیر
زیر قطر اصلی معکوس مقادیر باالی قطر اصلی خواهند بود به عبارت دیگر
مطابق رابطه ( )1داریم:
					
()1
بنابراین در تش��کیل ماتریس مقایسات زوجی مسیرهای تخلیه اضطراری
بر اس��اس معیارهای مسیر ،مس��یرهای کاندید دو به دو با یکدیگر مقایسه
میش��وند و درایه مربوط به س��طر  iو ستون  jبه معنای اهمیت معیار  ξدر
مسیر مربوط به سطر  iنسبت به مسیر مربوط به ستون  jمیباشد.
-4شاخصهایکیفیوارزیابیهایپارامترهایریسکدرمسیرتخلیه
در انتخاب مسیر بهینه ابعاد و شاخصهای متعددی از مسیر باید درنظر گرفته
شود و بررسی همه جانبه و ترکیبی این معیارها بر اساس اندرکنش و تاثیر
متقابلی که بر یکدیگر دارند ،مسئله انتخاب مسیر بهینه را دشوار میسازد.
در انتخاب مسیر مناسب باید پارامترهای ریسک و خطر ساز مسیر شناسایی
گردد و پس از ارزش گذاری معیارها و فاکتورها نسبت به یکدیگر ،نسبت به
امتیاز دهی مسیر اقدام گردد.
بنابراین در خصوص مدلسازی عوامل و پارامترهای ریسک ،معیارهای ذیل
درنظر گرفته میشود.
• بررسی عرض مسیر و تعیین ظرفیت جاده و اثرات آن بر حجم سرویس
• طول مسیر که از عوامل موثر در کاهش زمان سفر و انتقال به امنترین
منطقه اسکان موقت میباشد
• بررسی شیب مسیر بخصوص برای حاالتی که حرکت افراد بصورت پیاده
در نظر گرفته ش��ود و عموما ش��یبهای بیشتر از  6درصد حالت نامطلوبی
محسوب میگردد
• وجود موارد حادثه س��از مانند پمپ بنزین ،انش��عابات اصلی گاز و انتقال
سوخت ،کارخانههای صنعتی خطر ساز و تولید کننده مواد خطرناک در مسیر
که احتمال انفجار آنها در مسیر وجود دارد.
• احتمال بروز پدیده روانگرایی و زمین لغزش و س��ایر پارامترهای مخاطره
آمیز ژئوتکنیکی که احتمال تخریب کامل مسیر در اثر بروز آنها وجود دارد
• وج��ود پلهای عابر پیاده یا س��واره رو با درج��ه ایمنی پائین که احتمال
تخریب آنها در اثر بروز بحران وجود دارد و و در پی آن انس��داد مس��یر رخ
میدهد.
• وجود ساختمانهای با آسیب پذیری باال یا سقوط المانها و تجهیزات شهری
که احتمال کاهش ظرفیت مسیر به دلیل سقوط آنها وجود دارد
• فاصله مسیر از قنوات و گسلها
• وجود قوسهای با شعاع کم در طول مسیر
• مشخصات ترافیکی و وضعیت تقاطعها در مسیر
با طبقه بندی این معیارهای کیفی و تبدیل آنها به مدلهای کمیمیتوان
مس��یرهای تخلیه اضطراری را اولویت بندی نمود تا بهترین مس��یر تخلیه
اضطراری انتخاب گردد.
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 -5مدل پیشنهادی در مسیر یابی تخلیه اضطراری در مواقع بحران بر
اساسفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیAHP
مدل پیشنهادی انتخاب مسیر تخلیه اضطراری بهینه در این مقاله بر مبنای
فرآیند تحلیل سلس��له مراتبی ( )AHPصورت میپذیرد .در انتخاب مسیر
بهینه تخلیه مشکالت فراوانی مربوط به فرآیند تصمیم گیری با معیارهای
چند گانه وجود دارد و به دلیل پيچيدگي و عدم وجود استاندارد از سرعت و
دقت تصميم گيري به مقدار زيادي كاسته میگردد.
بنابراین با بهره گیری از فرايند تحليل سلسله مراتبي که يكي از جامع ترين
سيس��تمهاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است،

میتوان یک سیس��تم تصمیم گی��ری جامع جهت انتخاب مس��یر تخلیه
اضطراری ارایه نمود.
بر اساس این مدل پیشنهادی پس از ارزیابی معیارها و پارامترهای ریسک
موثر بر مس��یرهای کاندید ،حساس��یت روی معیارها و زیر معیارها تحلیل
گردی��ده و بر مبنای آن فرآیند تصمیم گی��ری فرموله میگردد که از نتایج
آن میتوان مسیر بهینه تخلیه اضطراری را از میان مسیرهای کاندید تعیین
نمود .در این فرآیند پس از ایجاد سلس��له مراتب نمايش گرافيكي از مساله
(ه��دف ،معيارها و گزينههاي کاندید) ،در گام دوم از پايين ترين س��طح به
پااليش سلس��له مراتب پرداخته و ماتريس مقايسه زوجي براي گزينهها بر
حس��ب معیارها ایجاد میگردد .بر این مبنا با توجه به نتيجه مقايسهها كه
میتواند شامل پاسخهاي كامال مطلوب تر ،مطلوبيت خيلي قوي ،مطلوبيت
قوي ،كمیمطلوب تر يا يكس��ان باشد به ترتيب عددي بين  1تا  9انتساب
داده ش��ود و عدد مربوطه در درایههای ماتریس مقایسه زوجی قرار گیرد و
پس از نرمالیزه کردن ماتریس میانگین سطری آن محاسبه گردد.
پس از پاالیش پایینترین س��طح سلسله مراتب ،سطح باالتر که مربوط به
معیارها میباشد مورد پاالیش قرار میگیرد که بر اساس آن معیارها توسط
ماتریس مقایسات زوجی به صورت دو به دو بایکدیگر مقایسه میگردند و
پس از محاسبه ماتريس نرماليزه و ميانگين هر سطر ،وزن نسبي هر معيار
قابل محاسبه میباشد.
بنابراین پس از تعیین وزن گزینهها نسبت به هر معیار و تعیین وزن معیارها
با توجه به هدف ،وزن نهایی هر مس��یر مطابق فرمول ارایه ش��ده در ذیل،
محاسبه میگردد.
				
()2
که پارامترهای فرمول فوق عبارتند از:
 :We,iوزن هر گزینه نسبت به معیار
 :Wp,iوزن معیار
 :Wfوزن نهایی هرگزینه
 -6مطالعه موردی مسیر تخلیه شهر تهران
کالن ش��هر تهران با توجه به پتانس��یلهای موج��ود ،از موقعیت ویژه ای
برای پیشگیری و مقابله با بحران برخوردار است و بر همین اساس نیازمند
مدلسازی دقیقی جهت مکان یابی اماکن اسکان موقت و تعیین مسیرهای
بهینه تخلیه اضطراری جمعیت از مناطق بالقوه آسیب پذیر میباشد.
در مورد مکان یابی اماکن اسکان موقت با توجه به ناحیه بندی شهر تهران از
لحاظ تراکم جمعیت و تراکم ساختمان موقعیت این اماکن به نحوی انتخاب
میگردد که عالوه بر تامین مالحظات ایمنی ،در نزدیکترین زمان ممکن
حداکثر جمعیت ش��هر با توجه به ناحیه بندی تراکم جمعیت به این مناطق
انتقال یابند.
ب��ر اس��اس مطالع��ات آژان��س همکاریه��ای بی��ن الملل ژاپ��ن جایکا
( )JICA and CEST, 2000تراکم جمعیت و تراکم مناطق مسکونی در
تهران در شکل  1نشان داده شده است .بر این اساس در این مقاله منطقه
فرضی در غرب استان تهران با مشخصات جغرافیایی (…… ).برای اسکان
موقت در نظر گرفته شده است.

شکل -1تراکم جمعیت و ساختمانهای مسکونی شهر تهران

برای رسیدن به این منطقه اسکان موقت سه مسیر کاندید بین تهران و کرج
در نظر گرفته میشود و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت یافتن مسیر بهینه

صورت میپذیرد.
پارامترهای ریسک مسیر بر اساس نقشههای مدیریت بحران قابل ارزیابی
میباشند .با در نظر گیری مسیر شماره یک(جاده قدیم کرج) ،مسیر شماره
دو (اتوبان کرج-تهران) و مسیر شماره سه (جاده مخصوص کرج) در شکل
 2معیارهای سه مسیر مطابق جدول  2قابل ارزیابی میباشند.

شکل  -3نمایش گرافیکی سه مسیر کاندید

شکل شماره  -2مسیرهای تخلیه اضطراری کاندید

ردیف

فاکتورومعیارمسیر

مسیرشمارهیک

مسیر شماره دو

مسیرشمارهسه

2

طول مسیر ()ξ2

 25کیلومتر

 20کیلومتر

 22کیلومتر

وجود شیب بیش از  15درصد و
قوس متعددهای با شعاع کم

مناسب

وجود شیب کم در مسیر

وجود پمپ بنزین و کارخانه مواد
شیمیایی

موارد حادثه ساز در مسیر وجود
ندارد

وجود کارخانه مواد
شیمیایی در مسیر

احتمال پائین

احتمال نسبتا پائین

احتمال ندارد

وجود ندارد

یک پل نسبتا مستحکم در
مسیر وجود دارد

احتمال متوسط

احتمال بسیار کم

یک پل عابر و یک پل
سواره با ایمنی پائین در
مسیر وجود دارد

1
3

عرض مسیر ()1ξ

نحوه دسترسی به مسیر
اصلی ()ξ3

4

شیب مسیر و سایر
پارامترهای هندسی
مسیر()ξ4

6
7

احتمال بروز روانگرایی و
زمین لغزش در مسیر()ξ6
وجود پل در مسیر()ξ7

8

وجود ساختمانهای با آسیب
پذیری باال یا سقوط المانها و
تجهیزات شهری که احتمال
کاهش ظرفیت مسیر بدلیل
سقوط آنها وجود دارد()ξ8

10

وجود گلوگاهها در مسیر یا
معابر باعرض کم ()10ξ

5

9

11

وجود موارد حادثه ساز مانند
پمپ بنزین ،انشعابات اصلی
گاز و انتقال سوخت در
مسیر()ξ5

فاصله مسیر از قنوات و
گسلها()ξ9

نقاط سرویس دهنده یا
توقفگاه در مسیر ()11ξ

14/5متر

 10/9متر
مناسب

فاصله کم از گسل و قنات
وجود ندارد
 1توقفگاه در مسیر وجود دارد

مناسب

14/5متر

نسبتا مناسب

احتمال بسیار کم

فاصله متوسط از گسل و قنات فاصله زیاد از گسل و قنات
در خروجی مسیر یک گلوگاه
وجود دارد

 2توقفگاه و  3پهلوگیر در مسیر
وجود دارد

جدول -2مقایسه معیارهای سه مسیر کاندید

وجود ندارد
وجود ندارد
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پس از تشکیل و تکمیل جدول مقایسه کیفی مسیرها ،نمودار گرافیکی درختی سلسله مراتب را بر اساس هدف ،معیارها و گزینهها بر اساس شکل  4ترسیم میگردد.

شکل  -4نمودار گرافیکی سلسله مراتب انتخاب بهترین مسیر تخلیه اضطراری

38

در زیر ماتریس مقایسه مسیرها بر اساس معیارهای  11گانه انتخاب مسیر درج شده است.
پس از تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی مسیر ،معیارها نیز بصورت ماتریس زیر با یکدیگر مقایسه میشوند
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(وزن معیار*وزن گزینه نسبت به معیار)∑ = وزن نهایی هرگزینه
فجایع به وجود آمده پس از بحران و آشفتگی و بی برنامهگی در حین بحران
 براین اساس با توجه به معیارهای تشریح شده انتخاب مسیر.را کاهش دهد
امتیاز
) صورت میپذیرد و مسیرAHP( از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
.مناسب انتخاب میگردد
0.21
منابع-8

1- Mansourian, A., Development of an sdi conceptual model and web based
system to facilitate disaster management, PhD Thesis, K.N.Toosi Univer�
sity of Technology, Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, 2005.
2- Dunn C.E., Newton, D., (1992) Optimal routes in GIs and emergency
planning applications, Area, vo1.24,
n.3, pp.259-267.
3-.Cova, T.J., Johnson, J.P., (2003) A network flow model for lane-based
evacuation routing , Transportation
Research A, vo1.37, pp.579-604.
4-.Camps, V.B.G., de Silva, P.A.L., and Netto, P.O.B.,(2000) Evacuation
transportation planning: A method of identify optimal independent routes,
Urban Transport and the Environment for the 21st Century, pp.555-.564
5- Sherali H, D, Carter T, B, (1991) A location-allocation model and algo�
rithm for evacuation
hurricane flood conditions, Transportation Research, Part B, Vol.25 B, No
6 ,PP. 439-452.
6- Karim Naghdi, Ali Mansourian, Mohammad Javad Valadanzoej, Moham�
mad Saadatseresht, Evacuation Planning in Earthquake Disaster, using RS
& GIS, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sens�
ing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B4. Beijing 2008

0.536
0.238

شمارهمسیر

مسیر شماره یک
مسیر شماره دو

مسیر شماره سه

کرج) بیشترین-با توجه به امتیاز تعلق گرفته مسیر شماره دو (اتوبان تهران
امتیاز را دارا میباشد و به عنوان بهترین مسیر تخلیه اضطراری نسبت به دو
.مسیر دیگر شناخته میشود
 نتیجهگیریوپیشنهادات-7
برای مقابله و کاهش اثرات بحرانها و بالیای طبیعی و کاهش تلفات انسانی
 روانی و اقتصادی را به جامعه تحمیل،که به تبع آن آثار قابل توجه اجتماعی
مینمای��د معیارهای زیادی وجود دارند که قب��ل از بحرانها توجه به آنها
میتواند تا حد زیادی از میزان تلفات انس��انی بکاهد و در افزایش س��رعت
.امداد رسانی موثر باشد
انتخاب مس��یر تخلیه اضطراری جمعیت همواره یکی از دغدغههای اصلی
مدی��ران بحران به ش��مار میآید که در ص��ورت تصمیم صحیح و انتخاب
مسیر با توجه به معیارهای شرح داده شده در این مقاله تا حد زیادی میتواند
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بزرگترینزلزلههایتاریخجهان
پس از وقوع زلزله  ۸،۹ریش��تری مهیب در نزدیکی س��واحل شرق ژاپن و
آسیب دیدن بسیاری از تاسیسات زیربنایی این کشور ،سازمان لرزه نگاری و
زلزله شناسی آمریکا ،فهرستي از  ۱۰زلزله بزرگ تاریخ را منتشر کرد.
به گزارش دادنا ،در فهرس��ت مورد اش��اره ،زلزله سندای ژاپن در رده پنجم
بزرگترین زلزله تاریخ ثبت شده است.
فهرس��ت بزرگترین زلزلههای رخ داده در تاریخ جهان به ترتیب ش��دت آن
عبارتند از:
 -۱زلزله شهر والدویدا در شیلی – شدت  ۹،۵ریشتر – ۲۲می۱۹۶۰

مرکز این زلزله در بخش غیرمس��کونی در ایالت آالس��کا رخ داد که منجر
به کشته ش��دن  ۱۲۸نفر از ساکنان شهرهای مجاور شد .ریشه بسیاری از
درختان منطقه در پی این زلزله از ریشه درآمد .این زلزله باعث بوجود آمدن
سونامیهای بسیاری در اقیانوس آرام شد.
-۳زلزلهشهرسوماترادراندونزی–شدت۹،۱ریشتر–۲۶دسامبر۲۰۰۴
بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ زلزله  ۹،۵ریشتری در شیلی است که با
وجود قدرت بسیار زیاد ،به دليل وقوع در عمق در مقایسه با زلزلههای بزرگ
دیگر تاثیرات چندان مخربی به جای نگذاش��ت .زلزله  ۱۹۶۰شیلی ،حدود
 ۲۰۰۰کشته و دو میلیون بی خانمان به جای گذاشت.
 -۲زلزله بخش پرنس ویلیامز س��وند در آالسکا – شدت  ۹،۲ریشتر
– ۲۷مارس ۱۹۶۴

س��ومین زمین لرزه پرقدرت تاری��خ ،باعث به وجود آمدن یک س��ونامیو
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فاجعهای ش��د که در  ۱۲کش��ور جهان بیش از  ۲۶۶هزار کش��ته به جای
گذاش��ت .تنها در اندونزی  ۱۶۵هزار و  ۷۰۰نفر و در س��ریالنکا ۳۵ ،هزار و
 ۴۰۰نفر جان خود را از دست دادند.
 -۴زلزله شهر کام چاتکا در روسیه – شدت  ۹ریشتر – ۴نوامبر ۱۹۵۲

زلزله  ۹ریش��تری کام چاتکای روس��یه باعث بوجودآمدن سونامیبزرگ در
اقیانوس آرام ش��د که امواج مخرب آن به ش��مال ژاپ��ن و ،جزیرههاوایی و
سواحل غربی آمریکا نیز رسید.
 -۵زلزله شهر سندای ژاپن – شدت  ۸،۹ریشتر – ۱۱مارس ۲۰۱۱

زمینلرزه مائول شیلی ،زمینلرزه  ۸.۸ریشتری بود که دست کم  ۷۰۰کشته
برجای گذاشت .مرکز این زلزله در  ۳۲۵کیلومتری سانتیاگو ،پایتخت شیلی
بود .در پی این زمینلرزه در  ۵۳کشور اعالم خطر سونامیشد.
 -۷زلزله شهر اکوادور-کلمبیا – شدت  ۸،۸ریشتر – ۳۱ژانویه ۱۹۰۶

در پی زلزله ای که  ۱۰۵س��ال پیش در مرز کلمبیا و اکوادور رخ داد ،حدود
۱۵۰۰نفر کش��ته و حدود  ۵۰۰۰نفر زخمیش��دند و سونامیبزرگی سراسر
اقیانوس آرام را درنوردید.
-۸زلزلهشهرسوماترایاندونزی–شدت ۸،۸ریشتر– ۲۵نوانبر۱۸۳۳

زلزله اي كه در س��واحل ش��رقی ژاپن رخ داد ،بيش از هزار کشته به جای
گذاشت .ابعاد خسارت به راههای ارتباطی و شبکههای حمل و نقل تا اندازه
ای بود که ارزیابی کامل وضعیت و ش��مار تلفات دش��وار اس��ت .پس از آن
که سیستم خنک کننده تاسیسات هسته ای فوکوشیما دائیچی از کار افتاد
مقامات آن را تعطیل کرده و به دو هزار سکنه منطقه گفتند این مکان را ترک
کنند .این زلزله بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ ژاپن است.
 -۶زلزله شهر مائول شیلی – شدت  ۸،۸ریشتر – ۲۷فوریه ۲۰۱۰

بر اساس شواهد و یادداشت هایی که درباره زلزله  ۱۸۳۳سوماترای اندونزی
باقی مانده ،در اثر این زلزله بزرگ بس��یاری از ساکنان شهر سوماترا از بین
رفتند و چندین روس��تا نیز بکلی زیر خاک مدفون شد .آمار دقیقی از کشته
شدگان وجود ندارد اما تخمین میزنند حدود  ۸۰هزار نفر از بین رفته باشند.
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 -۹زلزله کاس��داکیای اقیانوس آرام – شدت  ۸،۷ریشتر – ۲۶ژانویه
۱۷۰۰

کتاب مدیریت بحران

این زلزله در اقیانوس آرام و نزدیکی سواحل غربی مشترک آمریکا و کانادا
رخ داد .اطالع دقیقی از آمار خسارتهاي جانی و مالی این زلزله و سونامیپدید
آمده نیست اما گزارشهایی به جای مانده که دهکدههایی در ژاپن و مناطقی
مسکونی در غرب آمریکا بکلی زیر آب رفتند.
 -۱۰زلزله جزیره رت آیلند آالسکا – ۸،۷ریشتر – ۴فوریه ۱۹۶۵

وقوع این زلزله بزرگ به دليل عمق زیاد و رخ دادن در مکان غیر مسکونی،
خسارت جانی در پی نداشت و تنها به تاسیسات محلی در آالسکا آسیب زد.
http://hamshahrionline.ir

کتاب مدیریت بحران در  152صفحه توسط بهزاد پورمحمد استاد
دانش��گاه و مدیرکل سابق مدیریت بحران مازندران تألیف شده و
همزمان با فرارس��یدن هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی در سال
 1391با حمایت شهرداری و شورای اسالمیشهر رامسر امروز به
صورت اینترنتی رونمایی شد.
کتاب مدیریت بحران توس��ط انتشارات مبنای خرد در یکهزار و
 500نسخه چاپ و منتشر شد.
به گزارش ف��ارس ،این کتاب در برگیرنده مطالب علمیو تجربی
با رویکرد مدیریت بحرانهای طبیعی برای اس��تفاده مدرس��ان،
دانشجویان ،مدیران ،کارشناس��ان دستگاههای اجرایی در سطوح
مختلف کشوری ،عموم عالقهمندان و نیز به عنوان کتاب درسی
دروس مرتبط با مدیریت بحران برای تمام رش��تهها تدوین شده
است.
مؤلف در فصل اول این کتاب به شناخت برخی مفاهیم مرتبط با
مدیریت بحران از جمله حوادث ،بحران ،مدیریت ،اصول مدیریت،
انواع مدیر ،وظایف و ویژگیهای مدیر ،مدیران بحران و ویژگیهای
آنها ،برنامهری��زی انواع و فراین��د آن و برنامهریزی در مدیریت
بح��ران و س��ایر موارد مرتبط پرداخته و خوانن��دگان را با اصول و
تعاریف پایه مرتبط با مدیریت بحران آشنا کرده است.
پورمحمد در فصل دوم کتاب خود مطالبی در خصوص ش��ناخت
برخی حوادث و بحرانهای طبیعی مثل س��یل ،زلزله ،س��ونامی،
روانگرایی ،زمین لغزش ،خشکس��الی ،طوف��ان ،رعد و برق ،برای
آشنایی بیشتر خوانندگان آورده است.
در فصل سوم این کتاب به اثرات بحران بر انسان و محیط پیرامون
آن ،عوامل تأثیرگذار بر اثرات بحران و خس��ارتهای ناش��ی از آن
پرداخته شده است.
در فص��ل چهارم مؤلف وارد بحث اصلی مدیریت بحران ش��امل؛
تعریف ،تاریخچ��ه ،چرخه مدیریت بحران ،پیش��گیری ،آمادگی،
مقابله ،اس��کان ،بازس��ازی و بازتوانی و اقدامات مورد نیاز در مورد
هر یک از آنها و مس��ائل مرتب��ط با هر مرحله از چرخه مدیریت
بحران شده است.
مان��ور ،مدیری��ت واح��د بحران ،مرک��ز فرمانده��ی و هماهنگی
بحران(اتاق بحران) ،امنیت در بحران ،فناوریهای نوین در مدیریت
بحران ،نقش مردم ،تش��کلهای مردم نهاد ،مدارس و مس��اجد در
مدیریت بحران و مستندس��ازی بح��ران دیگر مطالب این فصل
هستند.
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بررسی س�یر تحول مدیریت حوادث و سوانح
(مدیریت بحران) در ایران
مهندس حجت علی شایانفر | مدیر کل مديريت بحران استان خراسان رضویhojjat_shayanfar@yahoo.com ،

-1مقدمه
درطلیعه قرن بیس��ت و یکم ،جهان شاهد بالیای عظیمیاست که حوادث
طبیعی و غیر طبیعی به وجود آورده است .طوفان عظیم کاترینا ،سونامیآسیای
جنوب شرقی ،زلزله بم و دهها حادثه مشابه برزگ وکوچک ،بارها این حقیقت
را به جهانیان گوش��زد میکند که پیش بینیها و چاره اندیشیها و راههای
مقابله و س��ازش با این بالیا هنوز نارس��ا و ناکافی است و تنها شمار اندکی
از مل��ل دنیا دانش ،ف��ن و هنر مدیریت و مهار این گونه بالیا را فراگرفته و
به کار میبندند .در اکثر کش��ورها اغلب پس از وقوع هرحادثه بزرگ ،سیل
کمکهای سازمان دهی نشده اعم از نیروی انسانی و مادی به منطقه حادثه
دیده گسیل میشود و با اتالف نیروی فراوان ،اندکی وضع تخفیف مییابد
و به س��رعت همه چیز به دست فراموشی سپرده میشود .بنابراین یکی از
مهمترین چالشهای زمان حاضر ،نیاز به داش��تن سیستم مدیریت بالیا در
مواجهه با بالیای طبیعی و غیرطبیعی میباشد .با توجه به وسعت ایران ،تنوع
بالیای مختلف و شدت وتعداد آنها ،لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام
مدیریت بالیا از نیازهای اساسی کشور به شمار میرود.
بالیا اتفاقاتی هستند که به طور غافل گیر کننده و گاه اجتناب ناپذیر رخ داده
و به علت گستردگی تأثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات،
خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمکهای ملی و بینالمللی
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به فاجعههای انسانی منتهی میگردند.
آث��ار و عواق��ب یک بالی طبیعی ،صرف نظر از ن��وع آن ،میتواند تا مدت
مدیدی پ��س از وقوع حادثه باقی بماند .صدمات و بیماریهای بازماندگان
زلزله ،فرسایش خاک حاصل خیز یک منطقه و از بین رفتن کشاورزی آن در
اثر سیل و ...آثاری هستند که معمو ًال در ارزیابی و تعیین خسارات به حساب
نمیآین��د .به همین دلیل میتوان گفت هزینهه��ای اجتماعی و اقتصادی
بالیای طبیعی بسیار بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد.
بخش مهمیاز تولید ناخالص ملی کش��ورها بخصوص کشورهای در حال
توس��عه صرف جبران خسارات ناشی از بالیای طبیعی میشود .کشورهای
آسیایی و آفریقایی ،خسارات بیشتری را از بالیا متحمل میشوند و از هر 10
مورد مرگ ناشی از بالیا 9 ،مورد آن را متحمل میگردند.
 -2حادثه خیزی کشور جمهوری اسالمیایران:
ای��ران به دلیل جغرافیای کوهس��تانی -بیابانی ،کم ب��ودن و نامنظم بودن
بارشهای جوی و ساختار زمین شناسی خاص ،پتانسیل حادثه خیزی باالیی
دارد .موقعیت ایران تحت اثر پرفش��ار جنب حاره باعث ش��ده این کشور بر
روی کمربند خشک کره زمین قرار گرفته و میانگین بارش سالیانه در سطح
وس��یعی از آن حدود  250میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارش

کره زمین میباشد .نکته مهم در بارندگیهای کشور پراکنش نامناسب آن
اس��ت به طوری که در بعضی نقاط آن به خصوص اس��تانهای جنوبی که
متأثر از س��امانههای مونسون هستند ،کل بارندگی سالیانه ممکن است در
یک روز نازل ش��ده و س��بب بروز سیلهای بسیار مخرب گردد و در برخی
سالها میزان بارندگی سالیانه ممکن است به کمتر از  50میلیمتر برسد که
سبب حادث شدن خشکسالی گردد.
قرار گرفتن ایران بر فالت ایران و محاصره ش��دن آن به وس��یله کویرها و
بیابانهای عراق ،عربستان و آسیای میانه و دوری بخش وسیعی از آن از دریا
سبب تشدید شرایط خشکسالی میشود .ضمن اینکه حدود  20درصد (یک
پنجم) مساحت کشورما را اراضی بیابانی تشکیل میدهند.
ساختمان زمین شناسی فالت ایران به همراه سیستم چین خوردگی و کوه
زایی آلپ در دوران سوم زمین شناسی که دوره فعالی بود ،شکل گرفته است
و ایران نیز در قس��مت میانی کمربند پر تنش آلپ-هیمالیا قرار گرفته که
هنوز به حالت تعادل نهایی نرس��یده و این موضوع باعث میش��ود که هر
از چندگاهی در یک نقطه از کش��ور زمین لرزه ای مخرب رخ دهد .حرکت
رو به ش��مال صفحه عربستان با سرعت بیش از  30میلیمتر در سال سبب
بازش��دگی دریای س��رخ و فشردگی و کوتاه ش��دن خرده صفحات ایران و
ترکیه ش��ده اس��ت .این فشردگی مداوم س��بب چین خوردگی ایران و قرار
گرفتن کشور ما در معرض تنش دایمیگردیده که عامل اصلی بیشتر زمین
لرزههای ایران است.
 -3سیر تحولی مدیریت بحران در ایران:
در تمام کشورهای دنیا ،مدیریت ملی بحران عموم ًا بر عهده حکومت است.
در برخی کش��ورها مدیر بحران رییس قوه مجریه اس��ت ولی در اکثر آنها
مدیر بحران عضو قوه مجریه (به ویژه در سطح ریاست جمهوری و وزارت
کشور) است .نمایندگان منطقه ای دولت (استاندار ،فرماندار ،بخشدار) زیر نظر
وزیر کش��ور عمل میکنند .همچنین شهرداریها و دهیاریها (دولتهای
محلی) علیرغم اس��تقالل نس��بی خود ،با وزارت کشور هماهنگی به عمل
میآورند .مدیریت بحران در کش��ور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
در مسیر تحولی خود بطور متناوب تحت نظر ریاست جمهوری ،معاون اول
رییس جمهور ،نخس��ت وزیر ،معاون اجرایی رییس جمهور و وزیر کشور به
مس��وولیتهای خود عمل نموده اس��ت که در زیر به طور مشروح تر مورد
بررسی قرار میگیرد.
-1-3سوابقتاریخیمدیریتحوادثوسوانح(مدیریتبحران)درایران:
بررسي سوابق تاريخي در خصوص مديريت سوانح در كشور نشان میدهد
تا قبل از س��ال  1302هيچگونه تش��كيالت و يا محلي براي فعاليتهاي
س��ازمان يافته بخشهاي مديريت سوانح در كش��ور وجود نداشته است و
عليرغم اينكه حوادث و سوانح متعددي در كشور به وقوع میپيوست ،هيچ
يك از سازمانها و يا ارکان رسمیكشور به نيازهاي آسيب ديدگان رسيدگي
نمیكردند و جز خود آس��يب ديدگان ،كمتر كسي از آحاد جامعه از وضعيت
تلفات و خسارات سوانح اطالع دقيقي در دست داشت و اگر مساعدتي انجام
میش��د از طريق خود امدادي و ديگر امدادي توسط خود آسيب ديدگان يا
اهالي مناطق مجاور بوده است.
در بسياري از سوانح به دليل عدم وجود امكانات براي بازسازي مجدد ،خانه
ويران شده و منابع معيش��تي از بين میرفت و به ناچار بازماندگان سانحه،
مناطق خود را ترك میكردند و روستاها تخليه میشده است.
در خرداد ماه  1302وقوع زلزله در ش��رق خراس��ان و به فاصله  3ماه بعد در
س��يرجان و كرمان نه تنها موجب كش��ته شدن جمع كثيري از اهالي بلكه
منجر به ويراني صدها روستا در اين مناطق گرديد .همچنين در همان سال
س��يالبهاي گسترده و وسيعي در استانهاي گيالن ،مازندران ،آذربايجان
ش��رقي ،و اصفهان جاري و ماحصل زندگي هزاران روستايي را نابود كرد و

روستاهايي كه در مسير اين سيالب قرار داشتند يكي پس از ديگري ويران
و خانهها خالي از سكنه و متروكه شدند .در اين سانحه با توجه به وسعت و
گستردگي خس��ارت و انعكاس آن در كشور براي اولين بار نيروهاي ارتش
ب��ه عنوان عوامل حكومت و با اس��تفاده از نيرو و امكانات موجود به كمك
آسيب ديدگان شتافتند و اولين استمداد ملي براي كمك به آسيب ديدگان در
سطح كشور به كار گرفته شد .عمليات امدادي ارتش و استمداد انجام شده
جرقه اي بود براي س��ازماندهي تشكيالتي که سالها قبل قراردادهاي آن
امضاء شده بود (دولت ايران در چهاردهم آذرماه  1253معادل پنجم دسامبر
 1874ميالدي قراردادژنو و در تاريخ  13ش��هريور  1279قوانين الحاقي را
امضاء نمود).
اولين جلسه شير و خورشيد سابق در ششم مرداد ماه مصادف با عيد سعيد
غدير خم سال  1302با حضور نخست وزير و هيیت دولت وقت و تعدادي
از افراد خيرخواه و نيكوكار تشكيل و رسم ًا فعاليت خود رادر چارچوب اهداف
تعيين شده بين المللي آغاز نمود .عليرغم فلسفه شكل گيري جمعيت شير
و خورشيد كه ضرورت ارایه كمك به آسيب ديدگان و سوانح بود ،در طول
حيات س��ه مرحله اي خود به دليل ضعف و كمبودهاي درماني در س��طح
كشور و به دليل حمايتهاي وسيع و گسترده هيات حاکمه و حضور عوامل
تراز اول کش��ور در هیأت سوییس ،هیأت مدیره و در رأس آن افراد خانواده
سلطنتي و دربار همچنين صاحبان قدرت و نفوذ در استانها و شهرستانها،
خدمات درماني و پزشكي و آموزشهاي درماني ،پايه و اساس فعاليتهاي
این جمعيت در سطح ملي و بين المللي قرار گرفت.
بيشترين امكانات و تجهيزات امدادي در قالب بيمارستانها و درمانگاههاي
صحراي��ي تبلور يافت و عمليات امدادي متكي ب��ر امكانات و تجهيزات و
عوامل انساني نيروهاي مسلح بوده است.
 -2-3ساختار و سازمان مديريت حوادث و سوانح (مديريت بحران)
قبل از انقالب اسالمي
تاقبل از پيروزي انقالب اسالمیدر كشور ساختار خاصي از مديريت سوانح
در بخشهاي پيش بيني و پيش آگاهي ،پيشگيري و كاهش اثرات سوانح،
آمادگي ،مقابله و بازس��ازي وجود نداش��ت .فعاليته��اي مربوط به صورت
پراكنده در برخي از قوانين سازمانها پيش بيني شده بود ،از جمله در برخي
از مفاد قانون تش��كيل اياالت و واليت مصوب  ،1286/9/17وزارت كشور
مس��ووليت داشته است تا در موقع طغيان رودخانه (سيل و طوفان) ،با تمام
امكانات براي حفظ نفوس و كمك و اعانه اقدام كند .در اين زمان به دليل
توسعه نيافتگي شبكه راهها وضعف سيستم ارتباطات ،عم ً
ال فعاليت موثري
صورت نمیگرفته است .از اين رو مديريت حوادث احتمالي بيشتر محلي و
متكي بر توان نيروهاي بومیبوده اس��ت ،فقط جمعيت شير وخورشيد سرخ
ايران مأمور و مس��وول خدمات امدادي در پيش آمد حوادث و سوانح بوده و
به محض وقوع حادثه بنابر وس��عت دامنه و ضرورت ،از طريق سازمانهاي
امدادي متعلق به خود با تمام توان در ردههاي بخش ،شهرس��تان ،استان و
كشور به كمك آسيب ديدگان میپرداخته است.
در چنين ش��رايطي فرماندهي منطقه آسيب ديده به تناسب شدت و وسعت
حادثهه��ا ،ده روز اول حادث��ه بر عهده فرمانده زميني منطقه يا جانش��ين
ايش��ان (ارشد نظاميان در منطقه ش��امل فرمانده پادگان يا ژاندارمري) بود.
در عين حال به منظور ارتباط و هماهنگي با س��اير بخشها و س��ازمانها،
ستاد هماهنگي خدمات امدادي؛ مركب از نمايندگان ارگانها و سازمانهاي
حكومتي ،دولتي ،عمومي ،نظامیو انتظامیوجود داشته است .بديهي است
در چنين ش��رايطي ميزان تلفات باال و اطالع رس��اني جريان حادثه ضعيف
بوده است.
در نهم اردیبهش��ت ماه س��ال  " 1348قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات
سیل " مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره به تصویب مجلس شورای ملی
وقت رسید .در ماده  1این قانون وزارت کشور مکلف به انجام اقدامات الزم
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برای حفظ و اصالح مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضالب و ...به
منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومیشده
است .مسوولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور و شهرداریها نهاده
شد.
در هیجدهم آذرماه " 1337قانون تش��کیل سازمان دفاع غیر نظامیکشور"
به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و
سوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد عالیق
و همکاری متقابل بین افراد در مواقع عادی و اضطراری تشکیل گردید .این
سازمان وابسته به وزارت کشور و در شهرستانها تحت نظر مستقیم استاندار
و فرماندار انجام وظیفه مینمود .وزارتین کش��ور و جنگ مأمور اجرای این
قانون بوده اند.
در بیست و ششم اردیبهشت ماه " 1351قانون اصالح قانون سازمان دفاع
غیر نظامیکش��ور" به تصویب مجلس ش��ورای ملی وقت رسید و از تاریخ
تصویب این قانون س��ازمان دفاع غیر نظامیکشور با کلیه دارایی و بودجه
و کارکنان به نخست وزیری وابسته و سرپرست آن سمت "معاون نخست
وزیر" را داشت.
مشكالت اصلي مديريت سوانح كشور در اين سالها عبارتند از:
 نقص در ساختار وسازمان موجود نبود قوانين مناسب در مراحل مختلف مديريت سوانح عدم شفافيت در نقشها ،وظايف و مسووليتها نبود يا كمبود آمادگي در پاسخگويي به سوانح مشكالت هماهنگي مشاركت كنندگان در پاسخ به سوانحناگفته پيداست كه در چنين شرايطي اوضاع و احوال آسيب ديدگان از نظر
دريافت كمكهاي امدادي ،حمايتهاي درماني ،بهداشتي -رواني نامناسب
و ناچيز و وضعيت بازسازي پس از سانحه به مراتب بدتر از امداد رساني بوده
است.
 -3-3ساختار و سازمان مديريت حوادث و سوانح(مديريت بحران)
بعدازپيروزيانقالباسالمي
به موازات تغيير و تحول در س��اختار س��ازمانهاي اداري ايران ،برنامههاي
مديريت حوادث و س��وانح نيز دس��تخوش تغييرات عم��ده گرديد .نظر به
اهميت امر سازماندهي و هماهنگي در مديريت حوادث و سوانح و همچنين
لزوم مشاركت دستگاهها ،سازمانها و نهادهاي مختلف در مراحل مختلف
مديريت س��وانح ،دفتر ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور تحت عنوان
* س��تاد ویژه امداد رس��انی و باز سازی مناطق سیل زده در ساختار نخست
وزيری سابق در سال  1365تشکیل شد .تشكيالتي كه با هماهنگي وزارت
كشور در سطح ملي و استانداران ،فرمانداران در سطح استاني و شهرستاني
در بخشهاي مختلف مديريت به ويژه در امر پاسخگويي فعاليت مینمود .با
حذف پست نخست وزيري از ساختار دولت جمهوري اسالمیايران و اداره
امور دولت مستقيم ًا به وسيله رياست جمهوري ،طبيعت ًا دفتر ستاد حوادث و
سوانح غيرمترقبه نيز مستقيم ًا از واحدهاي تحت امر رياست جمهوري قرار
گرفت ولذا * در س��ال  1368اداره کل حوادث غیر مترقبه در حوزه معاونت
اجرایی رییس جمهور تشکیل گردید.
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** توضیحات:1
ع�لاوه بر موارد ذکر ش��ده در ف��وق ،اکثر وزارتخانهه��ا ،نیروهای نظامیو
انتظامیو جمعیت هالل احمر ،طبق اساسنامه خود مسوولیتهایی در زمینه
حوادث و سوانح غیر مترقبه داشته اند که مهمترین آنها به قرار زیر است:
الف) شهرداریها بر اساس بند  14ماده  55قانون وظایف شهرداری مصوب
 1334/4/11وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر
سیل را برعهده داشته اند.
ب) سپاه پاس��داران انقالب اس�لامیطبق ماده  10اساسنامه خود مصوب

 61/6/15مجلس ش��ورای اسالمیموظف به مشارکت در عملیات امدادی
به هنگام بروز بالیا و حوادث میباشد.
ج) واحد بسیج مستضعفین سپاه با توجه به ماده  35اساسنامه سپاه پاسداران،
وظیف��ه کمک به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیر مترقبه با هماهنگی
مراجع ذیربط را دارا میباشد.
د) وزارت نیرو بر اساس ماده  29قانون توزیع عادالنه آب مصوب 61/12/16
نیز موظف به مهار سیالبها جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزان میباشد.
ه) ارتش جمهوری اسالمیایران نیز طبق بند ج ماده  6و بند د ماده  7قانون
ارتش مصوب سال  66موظف است افراد و تجهیزات خود را در اجرای اصل
 47قانون اساسی و بنا به درخواست دولت و در حدی که به آمادگی رزمیآن
آسیبی نرسد جهت کارهای امدادی در اختیار قرار دهد.
ه) جمعیت هالل احمر به موجب بندهای  1و  3ماده  3قانون اساسنامه آن
جمعیت مصوب  68/2/8مسوولیت ارایه خدمات امدادی در هنگام بروز بالیا
و نیز برنامهریزی و اقدام جهت آمادگی مقابله و آموزش عمومیو تربیت کادر
امدادی و نیروی انسانی را بر عهده دارد.
با وقوع زلزله مخرب و جانگداز گیالن و زنجان در  31خردادماه  1369و به
منظور انسجام بیشتر امور مدیریت بحران ،مسوولیت ستادحوادث و سوانح
غیرمترقبه کشور حسب دستور ریاست جمهوری وقت و به استناد اصل 127
قانون اساس��ی از نهاد ریاست جمهوری منتزع و در فرماندهی وزارت کشور
قرار گرفت.
بر اساس آیین نامه تشکیالت حوادث طبیعی و غیر مترقبه" ،شورای عالی
پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بازسازی مناطق
آسیب دیده " به ریاست وزیر کشور و با عضویت  8وزیر و روسای جمعیت
هالل احمر و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد .دبیر خانه شورای عالی در
وزارت کشور (دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی وبازسازی) و در استانها،
شورای استان به ریاست استاندارتشکیل گردید.
شورای استان از دو ستاد شامل:
 -1ستاد پیشگیری و بازسازی به ریاست معاون امور عمرانی استاندار
 -2ستاد امداد و نجات به ریاست یکی از معاونین استاندار به انتخاب استاندار
تشکیل میگردید.
* در تاریخ نهم مرداد ماه سال  " ،1370قانون تشکیل کمیته ملی کاهش
اث��رات بالیای طبیعی " به تصویب مجلس ش��ورای اسالمیرس��ید و در
 1370/5/20به دولت ابالغ میش��ود .به موجب این قانون ،کمیته ملی به
منظور مبادله اطالعات ،مطالعه ،تحقیق��ات علمیو پیدا کردن راه کارهای
منطقی جهت پیش��گیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی به ریاس��ت وزیر
کشور تشکیل گردید.
* در جلسه مورخ  12اردیبهشت سال  1372هیأت وزیران آیین نامه اجرایی
" قان��ون تش��کیل کمیته ملی کاهش اثرات بالی��ای طبیعی " به تصویب
رسید و بر اساس آن کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی از یک کمیته
هماهنگی و  9کمیته فرعی تحقیقاتی تخصصی تشکیل گردید .این  9کمیته
شامل :کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیههای زمین،
دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی ،احیای مراتع و مقابله با خشکسالی،
پیشگیری از سیل و نوس��انات آب دریا و طغیان رودخانه ،رفع آلودگی هوا،
مقابله با خطرات ناش��ی از طوفان ،امداد و نجات ،جبران خس��ارات و نهایت ًا
کمیته بهداشت و درمان بود .کمیته هماهنگی به مسوولیت وزارت کشور و
مرکب از مسووالن کمیتههای  9گانه فوق بوده است.
* در تاریخ  16خرداد  1372اختیارات اصل  127قانون اساسی در مدت 72
ساعت از زمان بروز حادثه به استانداران توسط هیأت وزیران تفویض شد.
* در تاریخ  17فروردین  1379ماده  44قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیایران مبنی بر تهیه طرح جامع امداد
و نجات توسط مجلس ش��ورای اسالمیبه تصویب رسید و طبق مفاد این

قانون ،جمعیت هالل احمر کشور موظف گردید طرح جامع امداد و نجات را
با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج تهیه و به تصویب هیأت
وزیران برس��اند .در تبصره ذیل ماده  44نیروی مقاومت بسیج به عضویت
ستادهای حوادث غیرمترقبه در آمد.
* در جلسه مورخ  17فروردین سال  1382هیأت وزیران "طرح جامع امداد
ونجات کش��ور" بنا به پیش��نهاد جمعیت هالل احمر به تصویب رسید .به
استناد ماده  5این طرح " ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور " به منظور
سیاس��تگذاری کلی ،برنامهریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران
کشور به ریاس��ت وزیر کشور و  20عضو دیگرتشکیل گردید .ضمن اینکه
ستادهای استانی و شهرستانی نیز به ریاست استانداران و فرمانداران تشکیل
گردید.
همچنین کارگروه ملی آمادگی و کارگروههای آمادگی استانها نیز به منظور
مدیریت و پیگیری مجموعه اقدامات آمادگی زیر نظر ستاد به ریاست معاون
هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و معاونین عمرانی استانها تشکیل گردید.
کارگروه آمادگی ش��امل  23کارگروه تخصصی میباش��د که  12کارگروه
تخصصی عملیاتی 6 ،کارگروه پیشگیری و مدیریت مخاطرات و  5کارگروه
آموزشی را شامل میشود.
آیین نامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوط به طرح جامع امداد و نجات
در دس��ت تهیه بود که قبل از تکمیل ،تصویب و اجرایی ش��دن آن ،زلزله
مخرب و جانگداز بم در دی ماه سال  82به وقوع پیوست ،در مدیریت بحران
زلزله بم با اراده و عزم ملی وکمکهای بینالمللی عملیات قابل قبولی ارایه
ش��د ،لیکن به دنبال بازدیدهای سرزده مقام معظم رهبری از مناطق زلزله
زده بم ،با عنایت به وجود مشکالت در هماهنگی ،نارسایی و دوباره کاریها
ضرورت بازنگری در طرح جامع امداد ونجات احساس شد.
* در جلس��ه  7تیر  1383هیأت وزیران به استناد اصول  134و  138قانون
اساسی جمهوری اسالمیایران به منظور هماهنگی اجرایی کلیه دستگاهها
اعمال مدیریت عالی موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه
" آیین نامه ستاد پیش��گیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح
غیرمترقبه " را به تصویب رساند.
ریاس��ت این س��تاد بر عهده معاون اول رییس جمهور بوده و وزرای کشور،
مسکن ،دفاع ،رییس ستاد کل نیروهای مسلح ،روسای هالل احمر ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی و صداوس��یما و دو نفر متخصص به انتخاب رییس،
اعضای اصلی میباشند.
نکت��ه اصلی در ای��ن آیین نام��ه الزم االجرا بودن تصمیمات س��تاد برای
دس��تگاههای تحت پوشش قوای سه گانه از جمله دستگاههای تحت نظر
مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح با عنایت به اذن فرماندهی کل قوا در
تاریخ  83/3/31میباشد.
* قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور :اصو ًال مدیریت بهینه بحران
و خطرپذیری مس��تلزم شناخت پتانسیل خطرات احتمالی در کشور است و
توسعه پایدار و کاهش خطر پذیری نیز جز با برنامهریزیهای هدفمند ،واقعی
و فرابخشی دراز مدت (و البته هماهنگ) تحقق نمییابد.
یکی از اصلیترین حلقههای مفقوده در هدایت کلیدی فعالیتهای کش��ور
و هماهنگی در خصوص مدیریت بحران ،عدم وجود یک سازمان مستقل،
مسوول و پاسخگو در این زمینه بوده است .وزارت کشور با درک این واقعیت
و با انجام کار کارشناسی فراوان نهایت ًا الیحه تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور را تهیه و جهت ارایه به مجلس شورای اسالمیتقدیم هیأت وزیران
نمود.
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور طبق اصل  85قانون اساسی
جمهوری اس�لامیایران در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمیبه
تصویب رس��ید که در جلسه بیس��ت و پنجم دیماه  1386مجلس با اجرای
آزمایشی آن به مدت  5سال موافقت شده است.
بر اس��اس مفاد این قانون ش��ورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست

رییس جمهور به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته
به قوای س��ه گانه ،نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر
مقام معظم رهبری( ،با عنایت به تفویض اختیار معظم له) و تصویب مقررات
و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران کشور ،تشکیل گردد.
همچنین سازمان مدیریت بحران کشور بعنوان یک سازمان وابسته به وزارت
کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری ،برنامهریزی،
ایجاد هماهنگی و انس��جام در زمینههای اجرایی و پژوهشی ،اطالع رسانی
متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیران بحران و ساماندهی و بازسازی
مناطق آسیب دیده تشکیل گردید.
**توضیحات:2
از سال  1383تاکنون اقدامات مهم دیگری نیز در ارتباط با حوادث و سوانح
غیرمترقبه به انجام رسیده که مهمترین آنها به قرار زیر میباشند.
الف -الیحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در تاریخ بیست و پنجم
خ��رداد ماه  1383توس��ط بیمه مرک��زی ایران جهت طرح در کمیس��یون
اقتصادی هیأت دولت پیشنهاد شده و در جلسه مورخ  11اردیبهشت 1384
هیأت وزیران کلیات آن به تصویب رسیده است.
ب -تعداد زیادی از مواد و تبصرهها ی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماع��ی و فرهنگی کش��ور مصوب یازدهم ش��هریور م��اه  83مرتبط با
امورحوادثی همچون مقاوم س��ازی ساختمانها ،کاهش نقاط حادثه خیزی
ج��اده ای ،برنامهه��ای اجرایی مدیریت خشکس��الی ،مص��رف بهینه آب،
بیمه محصوالت کشاورزی (پوش��ش حداقل  50درصدی تا پایان برنامه)،
احیای بافتهای فرس��وده شهری و روستایی ،استاندارد کردن مصالح ،ارایه
کمکهای فنی و اعتباری برای بهس��ازی ،جلوگیری از آلودگی و تخریب
س��واحل و پیش��گیری از بیماریهای واگیر ،مقابله و کاهش اثرات حوادث
طبیعی و بحرانهای پیچیده میباشد.
ج -آیین نامه اجرایی ماده  10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در
تاریخ  1384/3/1در هیأت وزیران به استناد ماده  10قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت – مصوب  1380به تصویب رس��ید و در این آیین نامه
نحوه هزینه کرد و توزیع اعتبارات مربوط به حوادث شرح داده شده است.
د -سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص " پیشگیری و
کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه " که در اجرای
بند یک اصل  110قانون اساس��ی و پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص
مصلحت نظام تعیین شده است در  25آذر ماه  1384پس از تأیید مقام معظم
رهبری از طریق دفترمعظم له به س��ران سه قوه و رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام جهت اقدام ابالغ شد.
در ماده  3این سیاس��تها بر ایجاد مدیریت واحد ،با تعیین رییس جمهور
برای آمادگی دایمیو اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران تأکید شده که
میتوان این امر را زمینه ساز تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور دانست.
ه  -در اجالس مورخ اول نوامبر  5( 2006آذر ماه  )85وزرای کش��ور عضو
اکو که در تهران برگزار گردید با پیشنهاد جمهوری اسالمیایران جهت ایجاد
یک مرکز منطقه ای در ایران برای مدیریت بالیای طبیعی موافقت نمودند
در این اجالس همچنین تأس��یس صندوق امانی بالیای طبیعی به منظور
امداد رسانی و جلوگیری احتمالی از این بالیا پیشنهاد شد.
و -اصالحیه آیین نامه اجرایی ماده  10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت در جلس��ه چهارم خرداد ماه  1386هیأت وزیران به تصویب رس��یده
اس��ت .در این اصالحیه مقرر گردیده پرداخت هزینههای صدور پروانههای
مسکونی و تجاری خسارت دیده در مناطق شهری از محل اعتبارات حوادث
غیر مترقبه پرداخت گردد .ضمن اینکه سقف کمک بالعوض و تسهیالت
بازسازی نیز تغییر یافته است.
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چکیدهمقاله:
سازمانهای غیر دولتی در نظم نوین جهانی عالوه بر اینکه بعنوان نمودی از
دموکراسی در جوامع مطرح میشوند ،بعنوان نهادهای موازی دولت بخشی
از بار اجرایی دولت را بر عهده میگیرند .با توجه به ماهیت مردمیبودن این
سازمانها ،در واقع ارگان نظارتی مردم به فعالیتهای دولت در جهت اجرای
خواستههای آنها نیز بشمار میروند .در مقاله حاضر پس از بحث کوتاهی
ک��ه در زمینه معرفی س��ازمانهای غیردولتی و نیز بح��ران زلزله در ایران
ارایه میگردد با توجه به نظام س��اخت و ساز کشور نقشی که سازمانهای
غیردولتی میتوانند در کنار دولت در جهت کاهش خس��ارتهای ناش��ی از
زلزله داش��ته باشند مطرح میش��ود .در پایان راهکارهای اجرایی در زمینه
بکارگیری این سازمانها در جهت ارتقای فرهنگی و علمیکشور در جهت
مقابله به بحرانها ارایه گردیده است.
کلمات کلیدی :سازمان غیردولتی ،زلزله ،مدیریت بحران ،خسارت ،نظارت،
ایمن سازی
-1مقدمه
کشور ایران ،بدلیل قرار گرفتن در منطقه خاص تکتونیکی کره زمین ،همواره
شاهد وقوع زمین لرزههای مخرب و شدید بوده است .از سوی دیگر بدلیل
س��اختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن گاهی ش��اهد تشدید
خسارتهای ناشی از زمین لرزه بدلیل سوء مدیریتها و نیز عملکرد نادرست
نیروهای مردمیبه هنگام وقوع شرایط بحران بوده ایم .کاهش خسارتهای
ناش��ی از زلزله در چنین کشوری نیازمند همکاری تمام ارگانهای دولتی و
غیردولتی با یکدیگر است ،چرا که دولت به تنهایی توانایی کنترل آسیبهایی
در این وسعت و نیز آموزشهای همگانی و عمومیدر سطح جامعه را ندارد.
از طرف دیگر در کشور ایران بدلیل وابسته بودن تمام سازمانها وارگانهای
مرتبط با فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز به دولت ،امکان نظارت بی طرف
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بر این فعالیتها وجود ندارد .در این بین سازمانهای غیردولتی میتوانند به
عنوان ناظر بی طرف به نقد فعالیتهای عمرانی و مراحل مختلف س��اخت
و ساز و بازسازیها و نیز در مراحل مختلف امداد رسانی و کاهش آالم ناشی
از پدیده زلزله و س��ایر حوادث طبیعی عمل کنند .در این مقاله سعی خواهد
شد تا بصورت اجمالی از سه دیدگاه عمده یعنی افزایش منابع ،کاهش نیازها
و فرماندهی بحران به نقش سازمانهای غیردولتی در کاهش خسارتهای
ناش��ی از زلزله در ایران بپردازیم .قبل از پرداختن به نقش سازمانهای غیر
دولتی ،ابتدا به ارایه تعاریفی از سازمانهای غیردولتی ،بحران و مدیریت بر
بح��ران ،بحرانهای پس از زلزله در ای��ران ،و نیز ارایه تصویر کلی از نظام
حاکم بر ساخت و ساز در ایران میپردازیم .سپس با توجه به تعاریف فوق،
در ادامه به بررس��ی نقشی که سازمانهای غیردولتی دراین مسیر میتوانند
داشته باشند خواهیم پرداخت .در قسمت نتیجه گیری ،پیشنهادهای عملی
جهت پررنگتر شدن نقش سازمانهای غیردولتی ارایه میگردد.
 -2سازمانهای غیردولتی[]1
در تعاریف جهانی س��ازمانهای غیردولتی ش��امل جمعیته��ا ،گروهها و
نهاده��ای انس��انی و خود جوش و بر آمده از مردمیهس��تند كه مهمترین
شاخصه خود را در استقالل از دولت تبیین مینمایند .امروزه سازمانهای غیر
دولتی با فعالیت غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومیبه
انجام فعالیت میپردازند .این سازمانها بنابر تعریف بانك جهانی در كاهش
دردها و افزایش منافع فقرا و حفظ محیط زیست ،تامین خدمات اجتماعی و
توسعه اجتماع ملی فعال هستند .این سازمانها در تمام عرصههای ملی و
بینالمللی فعالیت مینمایند .بطور مثال نقش موثر شهروندان در اداره امور
خود در محدوده یك شهر در چارچوب سازمانهای غیردولتی و مدنی قابل
تصور است .ش��هروندان در این مشاركت فعال صاحب تجربه ،تخصص و
آگاهی و در توسعه اجتماعی توانمند میگردند .دامنه فعالیت این سازمانها

ازامور امدادی ،رفاهی ،و مذهبی تا دفاع از حقوق بش��ر ،پناهندگی و توسعه
علوم و تكنولوژی و امور زنان و جوانان را شامل میگردد .سازمانهای غیر
دولتی كانال ارتباطی بین مردم و دولت هستند و نقش موثری در رشد و بلوغ
اجتماعی بازی مینمایند .هر ش��خصی به دور از تعصبات نژادی ،فرهنگی،
جنسی و یا اعتقادات مذهبی فقط با پذیرفتن آرمانهای خاص تشكل میتواند
عضو سازمانهای غیردولتی گردد[.]1
جامعه مدنی جامعه ای است كه در آن روابط مردم با هم و مردم با دولت و
نهادهای دولتی از یك سو و بالعكس بر اساس قانون تنظیم و مرتب گردیده
است که سازمانهای غیر دولتی شفافترین نهادهای جامعه مدنی میباشند.
اگر بخواهیم ویژگیهای یک سازمان غیردولتی را بصورت خالصه بشماریم
عبارت خواهد بود از:
 – 1خود جوش هستند.
 – 2دارای اساسنامه ،اهداف ،تشكیالت و ساختاری مشخص میباشند.
 – 3غیرانتفاعی بوده و به داوطلبین و اعضای آن سودی تعلق نمیگیرد.
 – 4حزب یا تشكل سیاسی نبوده و به هیچ یك از احزاب و یا تشكلهای
سیاسی وابستگی ندارند.
 – 5اعضای آن افراد داوطلب میباشند.
 – 6عضوپذیرند و برای عضویت شرایط خاصی جز پذیرش مفاد اساسنامه
و عالقه مندی به كار داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارد.
 – 7كلیه اقدامات و فعالیتهای آنها بصورت علنی و آش��كار میباش��د و
عملكرد شفافی دارند.
 – 8وضعیت مالی این سازمانها كه شامل درآمدها و هزینهها است ،روشن،
مشخص و قابل دسترس برای اعضا و سایرین میباشد.
 – 9هدف این س��ازمانها كمك به بهبود وضع جامعه ،حفظ منافع ملی و
مصالح عمومیكشور میباشد.
 – 10به هیچ سازمان و یا نهاد دولتی وابسته نمیباشند.
 1-2سازمانهای غیر دولتی در ایران
با وجود اینکه فعالیتهای مردمیو خودجوش در کش��ور ایران ،س��ابقه ای
بسیار طوالنی دارد ،تا کنون این فعالیتها نتوانسته اند که خود را با تعاریف
جدی��د منطب��ق کنند و یا نقش عم��ده ای را در هدایت و اداره کش��ور ایفا
نمایند .در حال حاضر فعالیتهای داوطلبانه در ایران به دو گونه عمده شکل
میگیرد .اولی در قالب سنتی که بیشتر شامل هیأتهای عزاداری و نهادهای
مذهبی است و دومیفعالیتهایی است که بر اساس تعاریف جدید از سازمان
غیردولتی و بصورت سازمانی شکل میگیرند.
ج��دای از ماهیت و هدف هر کدام از این فعالیتها و نهادها ،آنچه که مهم
میباش��د ،توانایی سازمانها و نهادها در به کارگیری توانایی مردم بصورت
داوطلبان��ه اس��ت که در صورت تعری��ف صحیح میتوانن��د هدایت کننده
بزرگترین سرمایه اجتماعی که مشارکت مردم در شرایط مختلف است باشند.
 -3تعریف بحران و مدیریت بحران
بحران عبارتست از عدم انطباق بین نیازها و منابع .بدین معنی که در شرایط
عادی ،توازن بین نیازهای جامعه از یک طرف و توانمندیها و منابع موجود
از طرف دیگر برقرار است .با بروز شرایط بحرانی که میتواند نتیجه بروز هر
اتفاق غیرعادی و پیش بینی نشده طبیعی و غیر طبیعی همچون زلزله ،سیل،
طوفانهای بزرگ ،جنگ و ...باشد ،بدلیل شرایط خاصی که بر جامعه تحمیل
میشود ،دیگر شاهد توازن بین نیازها و منابع نخواهیم بود.
با بروز شرایط بحرانی توانمندیها بدلیل آسیب دیدگی زیر ساختها به شدت
کاهش مییابد که معموال با روانه کردن کمک به مناطق بحران زده سعی
در جبران این افت منابع میکنند .از سوی دیگر ،با وجود اینکه تعداد نیازها
در شرایط بحرانی بسیار محدود میشود ،ولی میزان تقاضا برای همین تعداد
اندک نیازها آنچنان افزایش مییابد که بار بسیار زیادی را به جامعه تحمیل
مینماید.

برای مثال در یک منطقه آسیب دیده از زلزله ،با تخریب و از بین رفتن انبارها
و راهه��ای ارتباطی توان ارایه خدمات کاه��ش مییابد .نیاز به برخی موارد
همچون امکانات ورزشی و تفریحی بصورت موقت از بین رفته و حجم بسیار
باالیی از تقاضا برای نیازهای اولیه از جمله خوراک ،پوشاک ،سرپناه موقت
و ...ایجاد میگردد .شکل  1بصورت شماتیک رابطه بین عرضه و تقاضا در
شرایط عادی و بحرانی را نشان میدهد.
مدیریت بحران ،یعنی بازگرداندن تعادل دوباره بین منابع و نیازها .از شکل 1
کامال آشکار است که سه ابزار مهم برای برقراری شرایط موازنه وجود دارد:
 1-3افزایش منابع
 2-3کاهش نیازها
 3-3جابجایی تکیه گاه (فرماندهی بحران)
 -1-3افزایش منابع:
بررس��ی عملکرد در بحرانهای گذشته در ایران نشان میدهد که توجه و
ه��دف کلی بر مبنای افزایش منابع بوده اس��ت .یعنی مدیران دولتی ،تمام
تالش خود را در جهت س��رازیر کردن خیل کمکهای مردمیو دولتی در
منطقه بحران زده نموده اند و تا کنون کوچکترین توجهی به کاهش نیازها
و یا جابجایی تکیه گاه برای کنترل بحران در ایران نکرده ایم .تجربههای
گذش��ته نش��ان میدهد که فقط با عرضه اقالم مورد نیاز و بدون داش��تن
برنامهریزی دقیق در جهت توزیع و ...بسیاری از این کمکها عقیم مانده و به
نحو صحیحی به دست نیازمندان نخواهد رسید.

شکل  :1دیاگرام نیازها و منابع – باال :شرایط عا دی ،توازن بین نیازها و منابع  -پایین :شرایط
بحرانی ،افزایش یکباره نیازها ،کاهش منابع و در نتیجه بهم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا.
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 -2-3کاهش نیازها:
بی گمان تمامیمسئولین و نیروهای درگیر در امر مدیریت بحران تمرکز خود
را بر مردم آس��یب دیده متمرکز میکنند و بر اساس نیازهای آنهاست که
به شرح عملکرد خود میپردازند لذا برای آنکه به امر کاهش نیازها بپردازیم
میبایس��ت در ابتدا با مستند س��ازی وقایع گذشته در خصوص بحرانهای
پیش آمده در ایران به توصیفی از ش��رایط بوجود آمده در آن زمان برس��یم،
در این صورت آنچه در ابتدا برای همه روشن خواهد شد عدم آگاهی مردم
آس��یب دیده در خصوص حفظ جان خود و خانواده تحت سرپرس��تی آنها
است که ایجاد این آگاهی ،مستلزم آموزش قبل از زلزله است .اگر ساکنان
یک مجتمع مس��کونی یا ساکنان یک محله آموزشهای مدون و یکسان
مقابله با زلزله و شرایط بحران را دیده باشند ،پس از زلزله به سادگی توانایی
ایجاد امنیت ،تامین سرپناه موقت ،انجام مراحل اولیه زنده یابی و ...را خواهند
داشت .از طرف دیگر ،چون از قبل خود را برای زلزله آماده کرده اند با استفاده
از طرحهایی همچون "کیف زلزله" امکان تامین نیازهای خود را در روزهای
اول بحران خواهند داشت .بدین ترتیب ،نیازهایی که باید در شرایط بحران
تامین ش��وند ،قبل از بروز بحران و با اس��تفاده از آموزشهای اولیه تامین
خواهند شد.
 -3-3جابجایی تکیه گاه:
فرماندهی بحران صحیح ،جابجا کننده تکیه گاه به سمت نیازها و در نتیجه
کمک به برقراری تعادل دوباره بین عرضه و تقاضا میباش��د .حرکت تکیه
گاه در حقیقت طراحی برنامه جامع مدیریتی و اجرای آن است که میتواند
به بحران با دید کالن نگاه نموده و به جزء برای هر قسمت تعریفی دقیق
و اجرایی داشته باشد بطور مثال میتوان به باال بردن دانش فنی گروههای
امدادگر اش��اره کرد که با اس��تفاده کردن از نرم افزارها و س��خت افزارهای
مورد نیاز و یک برنامه مدیریتی قوی بتوانند با حداقل نیروهای تحت امر و
تجهیزات سالم بر جای مانده از زلزله ،عملیاتی فراتر از توانایی معمول داشته
باش��ند .عالوه بر این مدیریت بر مسیرهای مواصالتی و یا تامین امنیت در
یک منطقه آس��یب دیده نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل بین
نهادهای عمل کننده است.
 -1-3-3مدیریت بحران سنتی در ایران
در دید کالن به امر مدیریت بحران متوجه میش��ویم که معموال بصورت
س��نتی مراح��ل زمانی زلزله را به س��ه مرحل��ه قبل ،حین و پ��س از زلزله
تقسیم بندیمیکنند:

شکل  :3مراحل مختلف قبل و بعد از زلزله

از س��وی دیگر در کش��ور ما همواره تصور بر این بوده است که مدیریت بر
بحران فقط متخصص پس از وقوع بحران اس��ت و هیچ نیازی به آمادگی
برای مقابله برای مدیریت بر بحران نیست و تمام تصمیمات بصورت همزمان
گرفته میشود .یعنی تمام مدیرانی که تا زمان وقوع زمین لرزه کوچکترین
آموزشی در زمینه همکاری به هنگام بحران و ...ندیده اند ،با وقوع زلزله ،در
ستاد بحران تشکیل شده ،حاضر میشوند .این نظامیبوده است که تا کنون
در کشور ما جاری بوده که نتایج عملکرد بر اساس چنین روشی را میتوانیم
از زلزلههای گذشته و عملکردهای گذشته شاهد باشیم.
در صورتی که تمام برنامههای اجرایی مدیریتها میبایس��ت برای مواقع
بحرانی از قبل طراحی و تمرین ش��ده باش��ند .همان گونه که تمام مقاوم
سازیها و ایمن سازیها باید قبل از وقوع زلزله انجام پذیرد .آنچه که برای
بعد از زلزله میماند عملکرد صحیح بر اساس برنامهریزیهای از قبل تهیه
شده و استفاده به جا ،به موقع و صحیح از مواد و ملزومات آماده شده برای
شرایط بحرانی است.
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 -4بحرانهای پس از زلزله در ایران
پدیده زمین لرزه یک واقعه طبیعی اس��ت ک��ه از نظر متخصصان به هیچ
عنوان بخودی خود خطر س��از نمیباش��د ،بلکه این دست سازهای بشری
هس��تند که به هنگام وقوع زلزله بدلیل سس��ت بودن و عدم انطباق آنها
با دس��تورالعملهای ساخت و س��از ،باعث ایجاد خسارتهای مالی و جانی
میگردند.
زلزله با آسیب رساندن وسیع به زیرساختهای شهری ،جامعه را با مشکالت
عمده ای مواجه مینماید که بدلیل تفاوتهای ساختاری جوامع مختلف ،برخی
از این مش��کالت تعاریف متفاوتی در کش��ورها و حتی شهرهای گوناگون
دارند .کش��ور ایران نیز از این امر مستثنی نیس��ت چرا که میدانیم جامعه
ایرانی ،خصوصیات ایرانی داش��ته و در نتیجه با بحرانهای ایرانی نیز روبرو
است .برخی از بحرانهای پس از زلزله ویژه کشور ماست و در نتیجه هیچ
کارشناس خارجی قادر به درک شرایط و روحیات ایرانی پس از زلزله نیست.
بطور کلی  23بحران پس از زلزله با توجه به ویژگیهای کشور ایران طبقه
بندی و تعریف شده است .برخی از این بحرانها ،بحرانهای اجتماعی است
که فقط باید از طریق جامعه شناس��ان مورد بررسی و تعریف قرار بگیرد .از
جمله این مشکالت میتوان به موارد زیر اشاره نمود [:]2
 بحران امنیت بحران زنان و دختران پس از زلزله کودکان بی سرپرست بحران اطالع رسانیبررسی تک تک بحرانها به عنوان یک زیر ساخت اساسی در امر مدیریت
بحران مطلبی بوده است که به عنوان اولین هدف پژوهشی جمعیت کاهش
خطرات زلزله ایران م��ورد توجه قرار گرفته و اکنون با ارایه اولین "گزارش
آشنایی با بحرانهای پس از زلزله در ایران" به این مهم دست یافته است.
گام بعدی بس��ط و تش��ریح جزئیات این موارد برای استفاده کارشناسان و
دانش��گاهیان عزیز است تا بتواند گامیبلند برای وارد نمودن دانش الزم به
عرصه اجرایی مدیریت بحران برداشته باشد.
 -5نظام ساخت و ساز کشور
کش��ور ایران یک کش��ور مبتنی بر نظامهای دولتی اس��ت ،چه در صنعت
خودروس��ازی و چه در صنعت ساخت و س��از .تمام ارگانهای درگیر در امر
ساخت و ساز دولتی هستند و حتی نظامهایی که باید عملکرد جدای از دولت
و مستقل داشته باشند ،امروزه جزئی از پیکر دولت شده اند .در کشور ایران
متولیان ساخت و ساز عبارتند از:
• وزارت مس��کن و شهرسازی که تعیین کننده سیاستهای کلی ساخت و
ساز در کشور است
• بنیاد مس��کن انقالب اس�لامیکه اصوال باید متولی س��اخت و سازها و
اسکان روستایی شود در حالی که امروزه شاهد فعالیت گسترده این بنیاد در
فعالیتهای بازسازی پس از زلزله در شهرها هستیم.
• نظام مهندسی ساختمان که اصوال باید یک نهاد غیر دولتی و مستقل باشد
ولی امروزه کامال از جانب دولت عمل میکند.
• ش��هرداریها :شهرداریها متولی ساخت و سازهای خصوصی در شهرها
هستند که نظارت بر پروژههای خصوصی بر عهده شهرداریها میباشد.
• از سوی دیگر نهادهای علمیزیادی نیز که شامل دانشگاهها ،پژوهشگاه
بینالمللی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله ،و مرکز تحقیقات س��اختمان
و مس��کن نیز وج��ود دارند که بصورت دولت��ی در زمینه تحقیقات علمیو
فعالیتهای مشاوره ای فعالیت میکنند.
• شرکتهای خصوصی که در رده پیمانکاری و مشاوره فعالیت میکنند و در
پروژههای کالن کارفرمای آنها لزوم ًا دولت میباشد.
حال ببینیم چه آسیبهایی متوجه چنین ساختاری خواهد بود:
با یک نگاه اجمالی بر روند فوق ،مشاهده میشود که تمام نهادهای نظارتی

س��اخت و سازهای عمده در کشور ایران ،دولتی یا شبه دولتی میباشند .در
حال حاضر بازسازی بم به بنیاد مسکن واگذار شده است .آیا نهاد دیگری که
بتواند بر روند ساخت و ساز بنیاد مسکن نظارت داشته باشد میتواند دولتی
و از همان پیکره باشد؟
لذا باید توجه نمود که در مرحله ساخت و ساز وجود سازمانهای مستقل از
دولت که بصورت چشم بینای اجتماع بر فعالیت نهادهای متولی ساخت و ساز
نظارت میکنند امری حتمیو الزم است .عالوه بر موارد ساخت ساز ،حتی
در مرحله سیاستهای کالن ساخت و ساز نیز وجود چنین ارگانهایی کامال
الزم و حتمیاست .چرا که وقتی وزارت مسکن و شهرسازی با سیاستهای
خود باعث کشیده شدن شهر به سوی گسلهای فعال در شهرهای مختلف
گردیده است ،نهادی که در این زمینه ذینفع باشد نخواهد توانست اعتراضی
داشته باشد .در این شرایط حضور سازمانهای غیر دولتی در جایگاه نظارتی
که بصورت بی طرف نقد کننده پروژه ای باشد که مستقیما بر زندگی مردم
تاثیر گذار است ،انکار ناپذیر مینماید.
-6نقشسازمانهایغیردولتی
تا اینجا توانس��تیم که بصورت اجمالی تعریفی از س��ازمانهای غیردولتی و
بحران زلزله ارایه نماییم .در این قسمت سعی خواهیم نمود تا بصورت کلی
به نقش��ی که س��ازمانهای غیر دولتی در کنترل ای��ن بحرانها و کاهش
خس��ارتهای ناشی از زلزله میتوانند داش��ته باشند بپردازیم .آنچه که باید
توجه نمود ،این اس��ت که زلزله ،عالوه بر جنبه عمرانی و مهندس��ی ،جنبه
اجتماعی نیز دارد .یک زلزله عالوه بر فرو ریختن س��اختمانها ،نظامهای
اجتماعی را نیز در هم میشکند.
در بخش تعریف بحران ،س��ه جنبه برای کنترل و ایجاد تعادل بیان گردید
که برای ملموس تر شدن بحث با طبقه بندی همان سه رهیافت به نقش
س��ازمانهای غیردولتی میپردازیم .در این مقاله فقط به بیان س��رفصلها
اکتفا میکنیم و در مطالب بعدی به تفصیل به شرح هرکدام از این نقشها
خواهیم پرداخت.
 -1-6نقش سازمانهای غیر دولتی در افزایش منابع
همان طور که بیان ش��د ،فعالیت عمده در کش��ور ما پس از زلزله ،در زمینه
جلب کمکهای مردمیو انتقال آن به مناطق آسیب دیده بوده است که شاید
در این بین تجربههای زیادی نصیب دست اندر کاران شده است .مردم کشور
ایران در زمینه کمک رسانی و اهدای هدایا در طول سالیان متوالی امتحان
خود را پس داده اند و به عنوان یکی از خصوصیات انسان دوستانه مردم ایران
بشمار میرود .باید توجه نمود که منابع فقط منابع جنسی یا مالی را شامل
نمیشود و در برگیرنده مسائل روحی ،روانی و معنوی نیز میباشد .با توجه به
زمینههای فعالیت ،از حضور سازمانهای غیر دولتی میتواند در کاهش آالم
ناشی از زمین لرزه بهره مند گردید.
 -2-6نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش نیازها
کاهش نیازها به هنگام بحران مستلزم سرمایه گذاری قبل از شرایط بحران
اس��ت بدین معنی که پس از وقوع زمین ل��رزه به هیچ عنوان نمیتوان به
گونه ای عمل کرد که منجر به کاهش خسارتها گردد بلکه تنها میتوان
به جبران قسمتی از خسارتهای وارده نایل شد ..دو عامل عمده در جهت
کاهش خسارتهای وارده عبارتند از:
الف :ایمن سازی و مقاوم سازی
ب :آموزشهای عمومیو همگانی
برای عملی شدن هر دو مورد فوق نیاز به بستر سازی فرهنگی گسترده ای
اس��ت که ش��اید بتوان گفت ک��ه فرهنگ س��ازی از نقشهای اساس��ی
س��ازمانهای غیردولتی اس��ت .برای مثال انج��ام همایشهای فرهنگی،
برگزاری نمایش��گاهها ،تهیه فیلمهای آموزشی و یا گروههای تحقیقاتی و

آموزشهای مردمیگسترده بدلیل مردمیبودن این سازمانها بازده بیشتری
خواهد داشت .آموزش ساکنان یک محله چیزی نیست که بتوان به اجبار و
یا توسط ارگانهای دولتی آن را عملی نمود.
از طرف دیگر س��ازمانهای غیر دولت��ی میتوانند به عنوان ناظر بی طرف
در روند س��اخت و سازهای عمومیو خصوصی عمل کنند و اقدام به انتشار
گزارش در سطح عمومینمایند.
 -3-6نقش سازمانهای غیر دولتی در فرماندهی بحران
فرمانده��ی بحران در واقع مدیریت ب��ر  23بحران بوجود آمده پس از زلزله
است که این بحرانها توسط جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران معرفی و
کد بندی ش��ده اند .این موارد در برگیرنده بحران مس��یرهای مواصالتی تا
بحرانهای زنان و دختران پس از زمین لرزه است .مدیریت بر بحرانهای
اجتماعی از جمله مواردی است که باید در اختیار سازمانهای غیر دولتی که
مثال در زمینه زنان یا کودکان فعالیت میکنند قرار گیرد.
 -7بحث و نتیجه گیری
با کمیدقت در آنچه که تا اینجا گفته ش��د ،به سادگی میتوان دریافت که
سازمانهای غیردولتی تا چه اندازه میتوانند نقش بزرگ و مهمیرا در تمام
مراحل کاهش خسارتهای ناشی از زلزله داشته باشند .چه سازمانهای غیر
دولتی متخصص در زمینه زلزله چه س��ایر س��ازمانهای غیر دولتی که در
زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و ...فعالیت میکنند چرا که زلزله مشکلی است
که تمام جوانب یک جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
در پایان باید به این نکته توجه ش��ود که در کش��ور ای��ران به فعالیتهای
داوطلبانه همچنان به عنوان فعالیتهای جنبی نگریسته میشود و تاکنون
هیچ مسئولیت عمده ای بر عهده این نهادها گذاشته نشده است و شاید این
بدلیل عدم توس��عه یافتگی مدنی در جهت مش��ارکتهای مردمیدر قالب
س��ازمانهای غیر دولتی و یا به دلیل عدم تالش س��ازمانهای غیر دولتی
در جهت ارتقای دانش فنی یا به عبارت دیگر عدم وجود س��ازمانهای غیر
دولتی متخصص باشد.
از طرف دیگر دید کالن دولت در رابطه با مدیریت بحران ،از باال به پایین
اس��ت .بدین ترتیب که در این دیدگاه مردم جامعه ،افرادی هستند که باید
در صورت بروز بحران به آنها س��رویس دهی گردد و این چیزی است که
در س��اختار مدیریتی صلب حاکم بر نظام مدیریت بحران کشور همواره به
عنوان اصل به آن توجه میگردد .ولی در نظام مدیریتی شناور ،مدیریت در
تمام سطوح پخش میشود و این تنها راه و گزینه ای است که میتواند در
کش��ور پهناوری چون ایران پاسخگو باشد .در حال حاضر شاهد هستیم که
تمام تالشها و صحبتها در محور شهر تهران میباشد و کوچکترین توجهی
به سایر شهرهای ایران از جمله کرمان ،بندرعباس و تبریز که مطمئنا از نظر
لرزه خیزی و خطر زلزله جایگاهی کمتر از شهر تهران ندارند نمیشود و این
ثمره متمرکز کردن مدیریت بحران است.
به عنوان راه کار مدیریتی پیشنهاد میشود که با ارج نهادن به فعالیتهای
داوطلبانه سازمانهای غیردولتی سعی در ارایه امکانات به این سازمانها در
جهت اشاعه فرهنگ مقابله با زلزله در کل کشور ایران گردد و در این بین به
سازمانهای غیر دولتی متخصص در این زمینه به عنوان محورهای آموزشی
به سایر سازمانها نگریسته شود.
منابع و مراجع:

 .1تعاریف مربوط به سازمانهای غیر دولتی از منابع مختلفی جمع بندی شده است از جمله انتشارات
"مرکز توانمند سازی سازمانهای غیر دولتی ایران"
" .2آشنایی با بحرانهای پس از زلزله در ایران" ،جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران1383 ،
 .3پایگاه اطالع رسانی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایرانwww.EHRSI.com :
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مالحظات مديريت بحران و پدافند غير عامل در
قطارشهريمشهد
مهندس مسعود بيژني اول | كارشناس ارشد مديريت اجرايي  M.B.Aومدير عامل قطار شهري مشهد
مهندس كاظم مقدسي | كارشناس ايمني ومدير ايمني قطار شهري مشهد

مقدمه:
در عصر تکنولوژی و ارتباطات ،الزمۀ توس��عه و پیشرفت همه جانبه ،حفظ
امکانات ،منابع و زیرس��اختها در برابر تهدیدات مختلف اس��ت .با نگاهی
راهبردی به دش��من و محیط پیرامون و امکاناتی که دشمنان منطقه ای و
فرامنطقه ای در اختیار دارند ،میتوان دریافت که همۀ کشورها به گونه ای
نیازمند دفاع غیرعامل در برابر تهدیدات هس��تد .سرزمین ما ایران ،به دلیل
موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی)
زلزله و سیل(و تهدیدات انسان ساز)جنگ(قرار داشته است و تلفات انسانی و
خسارات مالی سنگینی متحمل شده است .با درک این موضوع وشناخت هر
چه بیشتر از پدافند غیر عامل و تأثیر آن در امنیت کشور میتوان راههایی را
جست و جو کرد که در آن بتوان خسارات و ضایعات و تلفات را تا حد امکان
کاهش داد .پدافند غیرعامل ،قبل از بروز جنگ باید برنامهریزی ،طراحی و
اجرا شده و در حقیقت به بهره برداری رسیده باشد .در این میان ،تأمین امنیت
مهمترین مناطق سیاسی ،اقتصادی ،نظامیو اجتماعی کشور از اهداف اصلی
پدافند غیرعامل میباشد.

52

حمل و نقل ريلي
صنعت حم��ل و نقل امروزه جز ء الینفک زندگی جوامع قرارگرفته اس��ت
گستردگی و تنوع این صنعت چه در عرصه عمومیو چه در عرصه خصوصي

پیچیدگیهایی را نیز به همراه دارد.
با نگرشی به حجم ساليانه جابجایی مسافر توسط سيستم حمل و نقل ریلي،
جایگاه و اثرات آن در اقتصاد و توسعه کشورها نمايان میگردد .لذا فلج شدن
سیستم حمل و نقل ريلي میتواند باعث بروز بحران شده و امنیت کشور را به
مخاطره اندازد .با نگاهی به نقش اين سیستم ترابري در جنگهاي معاصر،
چ��ه از لحاظ فرصت و یا تهدید ،ایجاب مینمای��د در این حوزه مالحظات
دفاعی و امنیتی لحاظ گردد.
بحران از ديدگاه صنعت حمل و نقل
بحران  3ویژگی دارد:
 -1توسط عوامل طبیعی یاا نسانی بوجود آید.
 -2موجب ایجاد خسارت یا اختالل در سیستم سیر و حرکت گردد.
 -3رفع آن نیازمند اقدامات فوری باشد.
مدیریت بحران در واقع نظامیاست که اهداف زیر را دنبال میکند:
کاهش احتمال وقوع ،کمینه کردن میزان خسارات وارده ،بازگرداندن
سیستم به وضع عادی و مطلوب
مراحل مدیریت بحران به شرح زیر است:
پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی ،نوسازی و توسعه.

مدیریت ریسک و پدافند غیر عامل
ب��رای اجرای مديريت بحران و پياده س��ازي طرحه��اي پدافند غیر عامل
میت��وان از مدیریت ریس��ک بهره گرفت .به این منظ��ور باید از ابتدا یک
برنامهریزی برای مدیریت ریسک صورت بگیرد .سپس تهدیدهایی که در
حوزه حمل و نقل ريلي وجود دارد شناسایی شده از لحاظ کیفی و کمی(میزان
احتمال و شدت پیامد) بررسی گردد .پس از آن یک برنامهریزی برای واکنش
به این تهدید (اجتناب ،انتقال ،تعدیل ،پذیرش) تدوین شده و اجرا گردد و در
نهایت این فرآیند مورد کنترل و نظارت قرار گیرد.
تهدیداتجدیبرایسیستمهايریلی
تحریم لوازم و قطعات واگن ،انفجارهای تروریس��تی ،اخالل در مسیرهای
ریلی که فاقد جایگزین موازی جاده ای هستند ،تخریب پلهای استراتژیک،
اخالل در سیستم عالیم و ارتباطات ،اخالل در ارتباطات شبکه ای ،تخریب
تونلها ،انقطاع خط بوسیله اقدامات مختلف همچون بمب گذاری ،اختالل در
سوزنها ،صدمه زدن به ریل ،عدم وجود دستگاههای تشخیص مواد منفجره
در ایستگاههای مسافری ،بمب گذاری در قطار،نفوذ به شبکه و دسترسی به
Dataها جهت س��و استفاده ،دسترسی به شبکه عملکرد سوزن به منظور
ایجاد اخالل ،آتش سوزی ،اخالل در سيستم  ،ATPانتشار گازهاي سمی.
اخالل در حرکت قطار واخالل در شبکه توزیع برق.
آشناييبامباحثمهندسيپدافندغيرعامل
با توجه به تهديدات ذكر ش��ده و در راس��تاي حفظ ايمني و امنيت در اين
سيستم نياز است مباحث مديريت بحران و پدافند غير عامل به صورت جدي
پيگيري ش��ود كه مستلزم آش��نايي به موارد ذيل و بهره گيري از آنها در
مطالعات ،اجرا و بهره برداري از اين سيستم میباشد.
 -1آشنايي كامل با اصول و مباني پدافند غير عامل
 -2آشنايي با تهديد شناسي از منظر پدافند غير عامل و ارزيابي اثر تهديدات
و تحليل آسيب پذيري
 -3آشنايي با استانداردهاي كاربردي مهندسي پدافند غير عامل
 -4آشنايي اصول تصميم گيري و ارایه راهبردهاي ارتقاء پدافند غير عامل
 -5آشنايي با اصول و مباني معماري و شهرسازي در پدافند غير عامل
 -6آش��نايي با مالحظات طراحي فضاهاي امن زير زميني از منظر پدافند
غير عامل
 -7آشنايي با كاربرد مدلهاي تصميم گيري چند معياره در مكانيابي
 -8آش��نايي با اصول مكانيابي مراكز حياتي،حساس و مهم از منظر پدافند
غير عامل
 -9آشنايي با اصول طراحي و مديريت بحران
 -10آشنايي با مفاهيم ژئو ماتيك و كاربرد آن در پدافند غير عامل
قطارشهريمشهد
مشهد كالن شهري در شمال شرقي ايران با جمعيتي بالغ بر  2/5ميليون نفر
دومين ش��هر پرجمعيت ايران پس از تهران است اين شهر به واسطه وجود
حرم علي ابن موس��ي الرضا(ع) به عنوان دومين كالن شهر مذهبي جهان
شناخته میشودو ساالنه پذيراي بيش از  32ميليون زائر از داخل و بيش از
يك ميليون زائر از خارج از كشور است اين شهر تنها در فصل تابستان سال
 1389پذيراي بيش از  13ميليون زائر بود.
قطار ش��هري مشهد با توجه به اهميت روزافزون و اولويت ويژه مالحظات
ايمني و پدافندي و در راستاي ايجاد فضاي امن شهري و حفاظت بيشتر در
برابر حمالت و حوادث مختلف و با ارجحيت بر توسعه شبكههاي قطارشهري
زيرزميني در موارد طراحي ،ساخت و مقاوم سازي اين شبكهها با به كارگيري
مشاورين متخصص به شكل ذيل اقدام نموده است:

مالحظات پدافند غيرعامل براي خطوط 3و4
 -1جمع آوري اطالعات و ش��ناخت مفاهيم پايه پدافند غيرعامل در
وضعيتموجود
 :1-1هماهنگي و برنامه ريزي انجام كار
 مشخص نمودن اهداف و سياستهاي كلي طرح برنامه ريزي و انجام مطالعات و تهيه برنامه زمان بندي انجام كار آماده سازي اطالعات ،گزارشها و نقشههاي مورد نياز جمع بندي مطالعات ،تهيه گزارشها و مستندات و ارئه راهكارهاي اجرايي -2-1بررسي وضع موجود:
 بازديد از كريدور مسير و محلهاي احداث ابنيه و تاسيسات و هم جواري آن بررسي اسناد و مدارك و نقشههاي وضع موجود شامل: بررس��ي مطالعات طرح جامع و طرح تفضيلي مطالعات مقدماتي خطوطمترو مطالعات طراحي مسير ،مطالعات ترافيكي پالن و پروفيل مسير پروژه،
نقشه برداري محدوده طرح ،نقشههاي شهري،امكانات و تاسيسات زيربنايي،
اطالعات زمينهاي انتخاب شده براي اجراي پروژه و مطالعه و بررسي ساير
اسناد باالدستي مورد نياز
 بررس��ي تاريخچه انجام مطالعات و تصويب طرح ،بررس��ي مشخصاتعموم��یو اجراي پروژه ش��امل پالن و پروفيل مس��ير ،تعداد ايس��تگاهها،
مش��خصات ابنيه ،دپ��و و پاركينگ و تعميرگاه ،س��اختمان مركزي فرمان،
ساختمان پستهاي اصلي برق و ساير ابنيه و تاسيسات پروژه
 تبيين اهداف ،مفاهيم ،سياستها،مقررات و اصول پدافند غيرعامل (منطبقبر ويژگيهاي پروژه)
 ارایه گزارش در مورد اقدامات دفاع غيرعامل در سامانههاي قطار شهريكشور (بررسي تجارب جهاني)
 بررس��ي وضعيت مراكز نظامیو انتظامیو بسيج واقع در مجاورت مسيراجراي پروژه
 بررس��ي وضعيت مراكز جمعيتي نظير مراكز اداري ،آموزش��ي ،فرهنگي،مذهبي ،ورزشي ،تجاري ،تفريحي و گردشگري
 بررس��ي وضعيت مراكز و تاسيسات خطرزا نظير صنايع ،مخازن سوخت،پمپ بنزينها و شبكههاي لوله كشي گاز
 بررسي وضعيت شبكه معابر و شبكههاي ارتباطي و مسيرهاي دسترسي بهابنيه ايستگاهها ،پلها و تقاطعهاي مهم شهري واقع در محدوده اجراي پروژه
 بررسي وضعيت زمين شناسي و ژئوتكنيكي محل اجراي پروژه و بررسيوضعيت لرزه خيزي بستر طرح
 بررسي وضعيت پوشش گياهي و فضاي سبز موجود در محدوده اجراي پروژه بررسي وضعيت اقليمیو آب و هوايي محدوده طرح بررسي وضعيت آبهاي سطحي تحت االرضي و عمق آبهاي زيرزميني درمحدوده اجراي پروژه
 بررسي وضعيت بافت و سيماي شهري ،توسعه شهري ،وضعيت فضاهايباز و بسته ،ميزان تراكم ساختمانها ،ارتفاع ساختمانها ،عرض معابر ،كيفيت
ساخت ابنيه مجاور مسير و محل اجراي پروژه
 بررسي وضعيت تاسيسات شهري شامل شبكههاي برق،آب،فاضالب،مخابرات ،اطفاي حريق ،قناتها و. ...
 بررس��ي وضعيت اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي و وضعيت نظام استقرارجمعيت (بافت اجتماعي) در محدوده اجراي پروژه
 بررس��ي وضعي��ت جغرافياي��ي نظام��یو وضعي��ت دفاع��ي ،امنيتي وانتظامیساختگاهطرح
 بررس��ي وضعيت شهر در دوران هشت سال دفاع مقدس(تعيين اقداماتدفاع غيرعامل شهر درزمان جنگ)
ارایه س��اير اطالعات محيطي و جغرافيايي كه در جهت ش��ناخت آس��يب
پذيريهاي كالبدي در مح��دوده اجراي پروژه و تدوين الزامات پدافند غير
عامل مورد نياز میباشد
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 -2بازشناسي تهديدات و ارزيابي آسيب پذيريها
• بررسي تهديدات
 تعاريف و اصطالحات انگي��زه و هدف تهديد (ش��ناخت ماهيت تهديد)،اه��داف تهديد ،احتمالو ش��دت وق��وع تهديد ،مبادي تهديد ،دس��ته بندي تهدي��دات (منطبق بر
ش��رايط و يژگيهاي پروژه قطار شهري) تجزيه و تحليل وقايع و تهديدات
صورت گرفته در سامانههاي قطارشهري ،معرفي تسليحات آفندي دشمن،
تعيين س��ناريوهاي تهديد ،تعيين سناريوهاي مبنا (منطبق بر مشخصات و
ويژگيهاي پروژه)
• شناخت آسيب پذيريها
ارزيابي آسيب پذيريها حوزه زيرساخت و فضاهاي آن
 ارزشيابي و طبقه بندي داراييهاي پروژه تجزيه و تحليل و ارزيابي تاثيرات تهديدات س��خت ،نيمه سخت و نيمهنرم روي ابنيه ،تاسيسات ،تجهيزات و استمرار فعاليت قطار شهري در شرايط
بحراني ش��امل تهديدات نظامي ،تهديدات تروريستي ،تهديدات شناسايي،
تهديدات امنيتي ،تهديدات سايبري ،خرابكاري ،آشوب و اغتشاشات شهري
و...
 تحليل پيامدها و آسيب پذيريها ارزيابي ريسك(خطرپذيريها) تعيين سناريوهاي معيارتجزيه و تحليل و توضيحات و نتايج بررسيها و ارزيابيهاي قابل ارایه در
اين بخش از مطالعات میبايست بر اساس اسناد و مدارك ذيل باشد:
 تجزيه و تحليل و بررسي آسيب پذيري تونلها و مسير پروژه  -ساختمانايستگاهها -ساختمان مركز فرمان -مجموعه دپو ،پاركينگ و تعميرگاهها -
پستهاي اصلي برق -تاسيسات و تجهيزات سامانه قطار شهري
 -تجزيه و تحليل و بررسي ايجاد خطر
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 -3ارای��ه راهكارها و الزامات پدافند غيرعامل (طرح ريزي اقدامات
پدافندغيرعامل)
 -3-1تعيين سطح و طبقه بندي پروژه
 -3-2تعيين راهبرد پدافند غيرعامل پروژه
 تعيين راهبرد حفاظت از زيرساخت تعيين راهبرد دومنظوره سازي ابنيه و تأسيسات قطار شهري -3-3ش��ناخت عناصر كليدي قطارش��هري در جهت ايجاد انگيزه تهاجم
دشمن
 -3-4تعيين س��طوح حفاظتي ساختمانها ،تأسيس��ات ،تجهيزات و نيروي
انساني
 -3-5ارایه الزامات و راهكارهاي كاهش آس��يب پذيري ابنيه ،تأسيسات و
تجهيزات پروژه
 ارایه الزامات و راهكارهاي مس��تحكم س��ازي و مقاوم س��ازي سازهها،تأسيسات و تجهيزات پروژه
 ارایه الزامات و راهكارهاي ايمن سازي ارایه الزامات و راهكارهاي دومنظوره سازي ارایه الزامات و راهكارهاي طراحي و ساخت پناهگاهها ارایه الزامات و راهكارهاي سامانههاي اعالم خبر و اعالم خطر ارایه الزامات و راهكارهاي حفاظتي و امنيتي ابنيه ،تأسيسات و تجهيزات -3-6ارایه الزامات و راهكارهاي مديريت بحران
 ارایه راهكارها و اقدامات درون سازماني و برون سازماني مديريت بحران ارایه الگوي پيشنهادي مديريت بحران تعيين فعاليتهاي قبل ،حين و بعد از وقوع بحران ارایه راهكارها و الزامات كنترل خسارات -3-7جمع بندي و اولويت بندي طرحهاي پدافند غيرعامل

 اولويت بندي طرحهاي امكان پذيري پدافند غيرعامل و ارایه احكام كليپدافند غيرعامل براي اجراي طرحها
ارای��ه نتايج كلي از نتايج اعمال تدابير پدافند غيرعامل در كاهش آس��يبپذيري قطار شهري
برآورد كلي از هزينههاي مورد نياز براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعاملنتيجه گيري از از مطالعات و بررسيهاي انجام شدهمالحظات پدافند غيرعامل در خطوط درحال س��اخت و بهره برداري
(خطوط  1و)2
با ارایه طرح پدافند غيرعامل قطارش��هري مشهد سناريوهاي مختلف بروز
بحران بررس��ي و مطالعات الزم جهت كاهش آس��يب پذي��ري و افزايش
پايداري طرح صورت میگيرد.
طرح در قالب سه گام ذيل معرفي میگردد:
گام اول :شناخت شبكه قطارهاي شهري و تهديدات محتمل در آنها
گام دوم :گردآوري و طبقه بندي اطالعات از شبكه قطارشهري موجود
گام سوم :بررسي نحوه عملكرد شبكه قطار شهري در برابر هركام از تهديدات
و اولويت بندي اقدامات و ارایه راهكار
( -1گام اول) شناخت
 -1-1كليات:
 -1-1-1مقدمه و بيان مسئله
 -2-1-1بيان ضرورت و اهميت پدافند غيرعامل و مديريت بحران شبكه
قطارهاي شهري
 -2-1چهارچوب نظري و فني طرح
 – 1-2-1روش شناسي كلي طرح و مراحل انجام آن
 -2-2-1تعيين اهداف خرد و كالن پروژه
 -3-1معرفي محدوده مطالعاتي طرح شامل خطوط بهره برداري و درحال
ساخت
 -4-1شناسايي تهديدات محتمل در زيرساخت قطارهاي شهري( ،حوادث
طبيعي و تهديدات انسان ساخت)
 -5-1تهيه سناريوهاي متعدد بر اساس توع تهديد محتمل
( -2گام دوم)گرد آوري و طبقه بندي اطالعات
 -1-2جم��عآوري و گردآوري اطالعات و دادههاي جغرافيايي و مكاني به
صورت رقمیو توصيفي شامل اطالعات توپوگرافي ،زمين شناسي،آبهاي
س��طحي و زير زميني ،مسيرهاي دسترسي ،كاربري اراضي ،پوشش زمين،
اطالعات نقطه اي شامل موقعيت ايستگاههاي پليس ،امداد و نجات ،آتش
نشاني و ساير موارد موثر در مديريت بحران در قالب فرمتهاي قابل استفاده
در GIS
 -2-2بررس��ي و شناس��ايي وضعيت كمیو كيفي محي��ط داخل و اطراف
ايستگاههاي مورد مطالعه
 -1-2-2بررس��ي انواع س��ازهها ،دسترس��يها و ملحقات موجود ،راههاي
خروجي ،تاسيسات و زيرساختها و. ...
 -2-2-2بررسي امكانات مورد نياز جهت كاهش اثر خطرات ،اعالم هشدار
و راهنماي مسافران
 -3-2-2بررس��ي تعداد مس��افران و تغييرات تعداد سفرها در طول فعاليت
روزانه قطار شهري
 -4-2-2بررس��ي وضعي��ت كمیو كيف��ي امكانات خدمات��ي ،درماني و
امدادرساني ايستگاهها و در مجاورت آنها
 -3-2تجزيه و تحليل اطالعات
 -1-3-2ش��ناخت و بررس��ي راهبرده��اي تدوين ش��ده در بخش پدافند

غيرعامل و مديريت بحران
 -2-3-2بررس��ي وضعيت فعلي پدافند غيرعامل و مديريت بحران در خط
در حال بهره برداري و اقدامات پيش بيني شده براي خطوط در حال ساخت
 -3-3-2بررسي اصول ايمني ،بهداشت و محيط زيست
 -4-3-2تش��خيص و توصيف كليه مخاطرات محتمل در خطوط در حال
بهره برداري
 -5-3-2بررسي سوابق وقوع كليه ي مخاطرات محتمل بر اساس مطالعات
انجام شده براي مناطق پيشنهادي شامل بحرانهاي طبيعي (سيل ،زلزله،
زمين لغزش و )...و انس��ان س��اخت (خراب كاري ،بم��ب گذاري ،تخريب
وروديها و خروجيها در حمالت هوايي و)...
(-3گام س��وم) بررسي نحوه عملكرد شبكه قطار شهري در برابر هر
كدام از تهديدات جهت اعالم خبر ،تخليه اضطراري و اولويت بندي
اقدامات و ارایه راهكارها
 -1-3معرفي خصوصيات تيم برنامه ريزي تخليه اضطراري در اتاق كنترل
جهت پايش شرايط درون و بيرون ايستگاهها و اتخاذ تصميمات الزم جهت
انجام يا عدم انجام تخليه اضطراري
 -1-1-3تعيين شاخصها و دستورالعملها جهت تصميم گيري در زمينه انجام
تخليه اضطراري
 -2-1-3آموزش و معرفي تيم برنامه ريزي تخليه اضطراري
 -3-1-3ارایه راهكارها جهت هماهنگي بيشتر مابين تيم تخليه اضطراري
و س��اير نهادهاي درگير در مديريت بحران در داخل و خارج ايس��تگاههاي
قطار شهري
 -2-3تبيين مشخصات سيستم اعالم هشدار
 -1-2-3تعيين شاخصهاي كلي هشدار
 -2-2-3معرفي مشخصات افراد مسئول جهت اعالم هشدار
 -3-2-3معرف��ي ابزاره��اي الزم جهت اعالم هش��دار نظير بلندگوهاي
داخل ايستگاه ،نمايشگرهاي داخل ايستگاه جهت اعالم مسيرهاي تخليه
اضطراري راهبران ناوگان و...
 -4-2-3تدوين عبارات و جمالت مناس��ب جهت ايج��اد آمادگي در بين
مسافران و پرسنل قطار شهري و كاهش بار رواني اعالم سانحه
 -3-3تعيين نحوه فعاليت سيستم قطارهاي شهري در هنگام وقوع سانحه
 -4-3شناسايي مكانهاي اسكان موقت
 -1-4-3مكان يابي محلهاي مناسب جهت اسكان و تجمع مسافران در
داخل و يا خارج ايستگاه
 -2-4-3در نظر گرفتن تمهيداتي جهت ارایه خدمات مطلوب به مسافران
يا آسيب ديدگان از طريق درمان سرپايي آسيب ديدگان و يا تامين نيازهاي
اوليه نظير آب و غذا
 – 3-4-3در نظر گرفتن مكانهايي به عنوان انبار آذوقه و لوازم و ابزارهاي
مفيد جهت امدادرساني
 -5-3بازگشت به شرايط عادي پيش از وقوع سانحه
 -1-5-3در نظر گرفتن شرايط خطرناك و بررسي رفع كامل خطر و اثرات
آنها جهت استمرار فعاليت قطارهاي شهري
 -6-3ارایه راهكارها و بررس��ي تجربيات عملكرد قطارهاي شهري در امر
تخليه اضطراري
 -1-6-3مطالعه تجربيات قطارهاي شهري در ساير شهرها در هنگام روبرو
شدن با سوانح متعدد
 -2-6-3تهيه چك ليس��تها و دس��تورالعملها جهت كنترل و پايش ميزان
آمادگي سيس��تم مديريت بحران قطارهاي ش��هري جه��ت انجام تخليه
اضطراري
 – 3-6-3پيش بيني برگزاري مانورهاي دوره اي مديريت بحران با تأكيد
بر تخليه اضطراري

خروجيهايگزارشنهايي
استقرار نظام جامع و يكپارچه و فراگير مديريت بحران و پدافند غيرعامل و
نهادينه شدن آن در ساختارها و فرايندهاي اجرايي شبكه قطارهاي شهري
موج��ب افزايش ايمني و پايداري آنها و واكنش مناس��ب در هنگام وقوع
سوانح میگردد.
گزارش نهايي شامل موارد ذيل میباشد:
 .1شناخت محيط و تهديدات طبيعي و انسان ساخت
 .2تعيين ميزان اتوماسيون در ايستگاهها در پيشگيري و مواجهه با خطر
 .3تعيين اولويت مناطق مختلف جهت اس��كان موقت مس��افران يا آسيب
ديدگان در داخل يا اطراف ايستگاههاي قطارشهري و پيش بيني فضاهاي
چندمنظوره
 .4بررسي مالحظات ايمني خطوط و مواجهه با شرايط بحران
نتیجه
با توجه به افزایش تهدیدات و همچنین تغییر ماهیت تهدیدات از سخت به
نرم لزوم پرداختن به پدافند غیر عامل در صنعت ریلی یکی از شقوق مهم
حمل و نقل در کش��ور است لذا باید از صنعت ریلی در برابر انواع تهدیدات
محافظ��ت و مراقبت نمود .با توجه به ازدحام جمعی��ت در قطارهاي درون
ش��هری و مترو از اهمیت بااليي برخوردار میباشد .لذا الزم است از طریق
ابزارهای مختلف مانند مدیریت ریس��ک ،ریسکهای موجود شناسایی شده
و از جهت ش��دت و احتمال پیامد طبقه بن��دی گردد و برای مقابله با آنها
برنامهریزی انجام گیرد .كه در همين راستا قطار شهري مشهد اقدام به تهيه
طرح جامع مديريت بحران در قطار شهري وجذب مشاور در خصوص پياده
سازي طراحهاي پدافند غيرعامل نموده است.
منابع

مطالعات حمل ونقل درون شهري قطار شهري مشهد
طرح جامع مديريت بحران شركت قطار شهري مشهد
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راهكار جديد ژاپن در برابر زلزله
ترجمه |

مهندس مژگان زارع ،کارشناس ارشد معماری ،ترجمهای از Japan unveils airbag earthquake protection for the home

يك ش��ركت ژاپني ،روشي هوش��مندانه براي مقاومس��ازي بناها در برابر
لرزشهاي مهيب زلزله پيشنهاد كرده است كه ميتواند جان ميليونها نفر را
از خطرات ريزش آوار و خرابي ساختمان در امان نگه دارد.
در اين روش س��اختمان روي كيس��ههاي هواي بزرگي ساخته ميشود .در
زمان لرزشهاي مرگبار زلزله ،اين كيسههاي هوا نوعي حالت ارتجاعي در
بنا ايجاد ميكنند كه باعث ميشود احتمال ريزش مصالح به حداقل برسد.

تحت اين ش��رايط ،سازههاي س��نگين با زاويه مشخصي جابهجا ميشود و
همين امر از ضريب شكس��ت بنا تا حد زيادي ميكاهد .الزم به ذكر است
كه شكست بنا به دليل وزن زياد و عدم انعطاف سازههاست .اگر چنانچه در
زمان زلزله ،ارتعاشات كمتري به سازه وارد شود ،احتمال خطر نيز بسيار كمتر
خواهد شد.
س��خنگوي شركت ،آقاي هيروشي هوسودا ميگويد :تاكنون چندین مالك
تصميم گرفتهاند كه از اين تجهيزات در بناهاي خود استفاده كنند .كاركرد
اين سيس��تم به اين صورت اس��ت كه در زمان وقوع زلزله ،سنسورها اولين
ارتعاش��ات را ثبت ميكند و باعث فعالش��دن كمپرسور ميشود .كمپرسور
مربوطه هوا را وارد كيسههايي ميكند كه زير ساختمان جاسازي شده است.
تمام اين كارها مدت كمتر از يك ثانيه انجام ميشود .هوايي كه به كيسهها
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پمپاژ ميش��ود كافي اس��ت تا كل بنا و سازه را از پي بلند كند .البته بديهي
است كه بنا به هيچوجه از فونداسيون جدا نميشود و اين فاصله از پيش در
بنا دقيق ًا محاسبه شده است.
ميزان جابهجايي فقط سه س��انتيمتر است و تا زماني كه زلزله قطع نشده
كماكان بنا در همان وضعيت باقي ميماند.
اين سيس��تم سوپاپ يا دريچه اطميناني دارد كه ميزان هوايي را كه بايد به
كيسههاي هوا پمپاژ شود ،تنظيم ميكند.
ميزان هوا بايد دقيق ًا مشخص باشد تا كل سازه همچنان عمود بر زمين و در
حالت ايس��تايي قرار گيرد .الزم به يادآوري است چنانچه محاسبات درست
نباشد ،كل بنا با خطر ريزش مواجه خواهد شد.
آزمايشات نشان ميدهد كه اين سيستم ميتواند ساختمان را در زماني كه
فونداس��يون و زمين در حال لغزش است ،اس��توار و پابرجا نگه دارد .چنين
شرايطي تنها براي چند ثانيه دوام دارد و اگر بنا در اين زمان دچار شكست
نشود ،پس از آن نيز مشكلي بهوجود نخواهد آمد.
پس از آن كه سنس��ورها تشخيص دادند تكانهاي مهيب زلزله خاتمه پيدا

كرده،هواي موجود در كيس��ههاي هوا كمكم خارج ميش��ود و بنا دوباره به
وضع اول بازميگردد .يك مورد مهم ديگر مواد تش��كيلدهنده كيسههاي
هواست كه بايد وزن بسيار زياد ساختمان را تحمل كند.
تاكنون نوع و تركيبات مواد تش��كيلدهنده به رسانهها اعالم نشده و گمان
ميرود اين موضوع از جمله اسرار فناوري اين شركت است و هيچگاه فاش
نشود.
برآوردها حاكي از آن اس��ت كه نصب اين سيس��تم جديد حدود  60ميليون
تومان هزينه در بر خواهد داش��ت .بس��ياري معتقدند كه اين سيستم جديد
نسبت به ساير تكنيكهايي كه تاكنون ارائه شده ،ارزانتر و كارآمدتر است.
آقاي هوسودا اعالم كرده هزينه نگهداري و تعمير اين سيستم به طور قابل
توجهي كم است و در ضمن شركت براي ده سال ،آن را گارانتي ميكند.
ژاپن به عنوان يك كش��ور زلزلهخيز مدتهاست كه روي چنين طرحهايي
فعاليت ميكند .طرحهايي از اين دست پس از انجام تمام آزمايشهاي الزم
به كار بسته ميشود و ساختمانهاي آسيبپذير نظير بيمارستانها و مدارس
نيز در اين ميان از اولويت اجرايي باالتري برخوردار است
منبعTelegraph.com :
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درسهاي زلزله ژاپن براي تهران
نشست بررسی وضعیت کنونی و چشم انداز آینده ژاپن پس از زلزله 2011با
هدف درسآموزي و تبادل تجربيات مشترك از نحوه مواجهه با بحرانهاي
ناش��ي از وقوع سوانح طبيعي با حضور جمعي از متخصصان ايراني و ژاپني
برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومیس��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران،
در اين نشس��ت كه در آس��تانه هفته كاهش اثرات بالياي طبيعي با حضور
كين ايچي كومانو س��فير ژاپن در ايران برگزار شد ،تجربه ژاپن در مديريت
بحران زلزله سال 2011اس��تان توهوگو در بخشهاي بازسازي و بازتواني
براي حاضران ارايه شد.
مهندس محسن نادي قائم مقام سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر
تهران در مراس��م افتتاح اين نشس��ت ضمن تقدیر از همكاريهاي ژاپن با
جمهوري اسالمیايران در زمينه انتقال دانش فني به ويژه مطالعات سازمان
همكاريه��اي بينالملل��ي ژاپن(جايكا) طي يك دهه گذش��ته در موضوع
بررس��ي ابعاد زلزله تهران و راههاي كاهش خطرها ،ابراز اميدواري كرد كه
اين همكاريها ادامه يابد و نتايج مثبت آن در تهران باعث تحكيم هر چه
بيشتر روابط دوجانبه ايران و ژاپن شود.
كين ايچي کومانو سفیر ژاپن در ايران نيز در سخناني ضمن ابراز عالقه به
توسعه مناسبات با جمهوري اسالمیايران بر وجوه مشترك دو كشور و زمينه
همكاريهاي دوجانبه تاكيد كرد.

در ادامه «یوکیو اوکاماتو» اس��تاد دانش��گاه ريتس��و ميكان و نماينده بنياد
نشانههاي اميد(بنيا د غيرانتفاعي و پيشگام در زمينه كمك به بازتواني جامعه
پس از وقوع س��ونامي) با اش��اره به غني بودن تجربه ژاپن در بازسازيهاي
ناشي از جنگ جهاني دوم و زلزلههاي متعدد و نقش اراده عمومیدر بازسازي
گفت :ژاپن در سال 2011با زلزله ای روبرو شد که هر هزار سال یکبار اتقاق
میافتد و از لحاظ بزرگی س��ومین زلزله بزرگ جه��ان بود اما تعداد اندکی
از مردم جان خود را به خاطر زلزله از دس��ت دادند و بيش��تر تلفات به خاطر
سونامیپس از آن بود.
نماینده بنیاد نشانههای امید ژاپن با اشاره به تجربه جهاني در حوزه پیش بینی
زلزله افزود .:منافع مالی زیادی برای پیش بینی زلزله اتالف شده در حالی که
میتوان به جای آن مردم را برای مدیریت پس از آن آماده كرد.
وي در عين حال تصريح كرد 230 :میلیارد دالر براي بازس��ازي پيشبيني
ش��ده اس��ت که حدود  10تریلیون ین آن تاکنون هزینه ش��ده است .برای
بازسازی و برداشتن ویرانههای ناشی از سونامیمشکل عمده جلب رضایت
همه ساکنان محلهاي آسيب ديده است و این فرايند ممكن است  10سال
طول بکشد.
وي همچنين ابراز داشت :پس از زلزله کوبه(1905ميالدي) بازسازی راحتتر
بود به این دلیل که باقیماندههای س��اختمان یا بزرگراههای ویران شده را
میدیدید ،وظیفه ما فقط بازس��ازی آنها بود،در نتيجه بیش از صد بندرگاه
طی  2س��ال توسط مهندسان بازسازی ش��د ،اما در سونامیاخیر همه چیز

توسط موج شسته شده و نمیدانستيم که کار را از کجا آغاز کنیم.
اوکاماتو اضافه كرد :اکنون در آن مناطق اولویت ،ایجاد ش��غل برای مردم
است تا بتوانند هنگام بازسازی آنجا بمانند و به کارشان ادامه دهند.
ب��ه گفت��ه وي یکی از نقاط ضع��ف ژاپن این بود که دولت خیلی س��خت
میتوانست اولویت را تعیین و مشخص کند که چه کسی مستحقترین یا
نیازمندترین فرد برای دريافت کمک است تا به سرعت بتواند این کمک را
به آنها برساند ،بايد تمام کارها همزمان و برابر برای همه انجام میشد كه
این خیلی مشکل بود.
عضو دفتر بازسازي زلزله ژاپن ادامه داد :اما نقطه قوت ،روحی ه قانون مداری
مردمیبود که با این فاجعه روبرو شده بودند .در مناطق زلزله زده هیچ گونه
غارت و خشونتی اتفاق نیفتاده بود و حتی نیاز برای حضور پلیس به منظور
حفظ امنیت وجود نداش��ت .در واقع قربانیان این فاجعه در صفهای منظم
میایستادند تا به نوبت کمکها را دریافت کنند و دلگرم کننده تر این بود که
ما میدیدیم بسیاری از مردم جای خود را به دیگران میدادند که نیاز بیشتری
به کمکها در آن زمان داشتند.
وي گفت :مردم از سراس��ر ژاپن براي كمكرس��اني به مناطق آسیب ديده
میرفتند ،اظهار نارضایتی مشاهده نشد و نیروهای دفاع ژاپن هم نقش بسیار
خوبی در این فرآیند ایفا کردند.
یوکیو اوکاماتو گفت :کارخانهها و شرکتها نيز كمكهاي مالي و نیروهای
خ��ود را به منطقه فرس��تادند و ای��ن ویژگی جدیدی بود که ش��رکتهاي
خصوصي در کمک رسانی مشارکت کردند.
وي افزود :مهمترین نكته در برابر زلزله ،آمادگی است و در کنار آن هدايت
کمکرساني اهميت دارد .در مرحله بعد هماهنگی نقش کلیدی دارد كه همه
سازمانها را چه در بخش دولتی و غیر دولتی کنار هم مینشاند.
وي همچني��ن با اش��اره به اينكه مدیریت بحران ملی در ژاپن با نخس��ت
وزیر است ،ابراز داشت :اين تشكيالت زير نظر دولت مرکزی است و نقش
هماهنگ کننده را دارد .در سطح بعد نيز مديريتهاي شهري و محلي نقش
اساسی را در اجرای سیاستها داشتند .نقش شهرداریها در مرحله بازسازی
شهرها ،خانهها و بنادر مهم است.
وي افزود :سرعت ارايه کمکها به ویژه کمکهای غذایی در حفظ روحيه
مردم نقش موثري دارد نباید اجازه داد بازماندگان از گرسنگی تلف شوند.
وي گفت :مقابله با بالياي طبيعي در ژاپن اولويت ملي است و هر روز براي
آن فكر و كار انجام ميشود.
وي با اشاره به سيستم آموزشي ژاپن و تاثير آن بر رفتارهاي مردم گفت :در
این زمینهها رشد بسیار خوبی داریم .اما سونامیاعتماد ما را ضعيف کرده و
فکر میکنیم در آینده نیاز به کارهای بیش��تری داریم .این سونامیبرای ما
جدید بود و جامعه ژاپن تجربه آن را نداشت.
وي افزود :براي مقابله با بحران ،برنامه ملی آموزشي تهیه کردهايم اما نیاز به
تسهیالت زیادی داریم و برای اجرای آن باید دولتهای محلي اقدام کنند.
وي با اش��اره به اينكه طبیعت ژاپن به لحاظ بروز سوانح طبيعي منحصر به
فرد اس��ت ،عنوان كرد :ما بالیای طبیعی زیادی در ژاپن داريم ،اما مردم به
آرامیاین مسايل را میپذیرند ،آموزش نقش بسیار اساسی دارد و همين كه
مردم آن را بپذیرند ،آمادگی مقابله با آن را پيدا ميكنند.
اوکامات��و تاكيد كرد :در ژاپن در هر س��ازمان و تش��كيالتي یک نهاد برای
مدیریت بحران فعال است كه كار آن برنامهريزي براي پيشگيري و آمادگي
از تشدید بحران است،به عنوان مثال وزارت راه موج شکن میسازد وزارت
مسکن خانههای مقاوم در برابر زلزله میسازد و. ..
وي تاكيد كرد :در ژاپن دولت تعیین کننده دستورالعمل آموزش براي مردم
اس��ت ،اما ش��هرداریها نقش بس��یاري دارند به خاطر اینکه با مردم خیلی
نزدیک تر هستند و از طریق شوراهاي محلي میتوانند مردم را آموزش دهند.

کتابمدیریتخطرپذیریلرزهایدرسازهها،
نحوهمحاسبهخسارتوخطرپذیریلرزهای
کتاب مدیریت خطرپذیری لرزه ای در س��ازهها ،نحوه محاس��به
خس��ارت و خطرپذیری لرزه ای تالیف ماس��ارو هوش��یاو ناکامورا
تاکاآکی با ترجمه افشین کالنتری منتشر شده است.
به گزارش بنانیوز با وجود پیشرفتهای قابل توجه در حوزه مهندسی
زلزله ،خس��ارات ناشی از وقوع زمینلرزهها در جهان رو به افزایش
اس��ت .آگاهی و توجه به این امر از س��وی کارفرمایان ،مهندسان
ط��راح و س��ازندگان ،اتخاذ تصمیماتی بمنظور ب��رآورد و کاهش
خس��ارات لرزهای محتمل همچون میزان و نحوه سرمایهگذاری
و تخصیص بودجه بهینه ب��رای اجرای پروژههای جدید مقاومتر،
تقویت لرزهای س��ازههای موجود یا نحوه بکارگیری بیمهها را در
رده موضوعات روز جامعه مهندسی و اجرایی کشور قرار داده است.
این کتاب نحوه دس��ته بندی خسارات محتمل ناشی از هر حالت
آس��یب ،تدوی��ن نمودارهای درخ��ت حادثه ،ب��رآورد منحنیهای
شکنندگی و آسیب پذیری لرزهای ،برآورد خسارات سالیانه محتمل،
برآورد و بکارگیری منحنیهای معرف هزینههای بهسازی در طی
عمر مفید یک سازه ،را معرفی و بر این اساس به کارفرما و طراح در
انتخاب سامانه مناسب و اقتصادی مقاوم در برابر زلزله در پروژههای
در دست طراحی یا بهسازی کمک میکند.

http://tdmmo.tehran.ir
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امروز شروع كنيم25،سال ديگر در برابر زلزله مقاوم میشويم
گـزارش | مريم محمدپور ،روزنامه شهرآرا

زنگ که به صدا درمیآید ،هر کسی در جایی پناه میگیرد ،یکی زیر نیمکت،
دیگری در چارچوب در ،بچهها جیغ میکشند ،آنهایی که در راهرو هستند،
به اینس��و و آنس��و میدوند .فریادها و التهابات ام��ا در نها ن با خندههای
کودکانه همراه است .شادی از نوعي متفاوت در مانور زلزله!
اما همیشه برای وقوع یک فاجع ه زنگها به صدا درنمیآید .گاهی در خواب،
گاهی هش��یاری ،گاهی در هنگام کار و گاهی هم وقت استراحت ،ناگهان
زمین و آس��مان پیوند ميخورند و آوار میش��وند بر س��ر خانوادهها .همین
سال گذشته بود که لرزشی آرام در مشهد ،شهر را نگران کرد .نگرانیها اما
فایدهای نداشت .کمیترس و بعد هم فراموشي؛ دوباره همان آش و همان
کاس��ه .نه روند نوسازی 2هزار و  292هکتار بافتهای فرسوده شهر شتاب
گرفت و نه ساخت و سازهای بدون استحکام پایان یافت.
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 65درصد اراضي استان در مناطق زلزلهخيز
حاال یک مسوول خبر داده است که  21گسل زلزله در استان خراسان رضوی
وجود دارد .یعنی بیش از  65درصد از اراضی استان در مناطق زلزلهخیز قرار
دارد .برخی از این گسلها میتواند مشهد را تا بیش از هفت ریشتر بلرزاند.
همه این هشدارها برای آن است که بحران زلزله در مشهد را جدی بگیریم.
هم دولتیها و مدیران ش��هری که ناظرند و هم ش��هروندان که کارفرما و
پیمانکار همزماناند .با این وجود انگار هنوز نتوانستهایم برنامه مدونی برای
مقاومسازی شهرمان در برابر تکانهای مرگبار تدوین کنیم؛ تکانهایی که
باالخره بیدارمان میکند ،اما خیلی دیرتر از آنچه باید….

نمیدانیمکجايمشهدچگونهساختمانیبسازیم
در همين رابطه رئیس مرکز تحقیقات زمینلرزهشناس��ی دانشگاه فردوسی
مشهد ميگويد :مشهد تعداد زیادی گسل دارد که شناخته شده نیستند و تنها
دو گسل شاخص آن در شمال و جنوب این شهر شناخته شدهاند ،اما برای
همینها هم نمیتوان محدوده دقیقی را عنوان کرد ،چرا که گسلها از داخل
آبرفتها رد میشوند و همین امر موقعیت دقیقشان را پنهان میکند.
دکتر حس��ین صادقی با یادآوری گسل زلزله بم که گسلی پنهان بود و آثار
سطحی نداش��ت ،اظهار ميدارد :در مشهد نیز بسیاری از گسلها سطحی
نیست و اثری روی زمین ندارد و به همین دلیل تنها با شناخت آثار سطحی
نمیتوان به قضاوت نشست .او با تاکید بر اینکه در مشهد از نظر مهندسی
س��ازه مشکلی نداریم بلکه مش��کل ما شناخت زمین اس��ت ،ميگويد :ما
نمیدانیم در کجاي مش��هد چگونه ساختمانی باید بسازیم تا در برابر زلزله
مقاوم باشد.
وی تصريح ميكند :ابتدا باید گسلهای مشهد بهطور دقیق شناسایی شود،
سپس باید توانایی لرزهزایی آن را مشخص کنیم.پس از آن به سراغ مهندسی
زمینشناس��ی میرویم .از آنجا که سطح زمین همگن نیست که تمامیآن
مشخصات واحدی داشته باشد ،باید زمین مشهد را به محدودههای زیادی
تقسیم و مشخصات هر تکه را جداگانه بررسی کنیم تا مشخص شود اگر هر
بخش زمین بلرزد ،مدل لرزشش چگونه است .او ادامه ميدهد :در این زمان
تازه به سراغ مهندسی سازه میرویم تا طراحی کند که در هر بخش از مشهد
باید چه سازهای با چه مشخصاتی ساخته شود تا در برابر زلزله ایمن باشد .وي

میگوید :اگر از همان سال  69در مشهد ساختوسازهای اصولی آغاز میشد،
اکنون دستكم دوسوم شهر در برابر زلزله ایمن بود.
امروز شروع كنيم25،سال ديگر در برابر زلزله مقاوم میشويم
صادقی یادآوری میکند که طول عمر س��اختمان در ایران 25سال است و
پس از آن خانهها عنوان «کلنگی» میگیرند و اقدام به بازسازی آن میکنند
و س��پس میگوید :حال اگر همین امروز بر اساس قواعد اصولی و متناسب
با زمین اقدام به ساخت کنیم25 ،سال دیگر ساختمانهای مشهدی در برابر
زلزله مقاوم میشوند.
وی با اش��اره به اینکه هر 10س��ال یک بار یک زلزله بيش��تر از 6ریشتر در
ایران رخ میدهد ،میگوید :اگر دو زلزله بعدی در مش��هد نباش��د ،در چنین
ش��رایطی مشهد برای زلزله سوم کش��ور آماده خواهد بود .اما در اینجا یک
مش��کل اساسی وجود دارد و آن نبود تحقیقات الزم برای شناخت زمین در
مشهد است .وي خاطرنشان میکند :اگرچه ایران یک کشور زلزلهخیز است،
اما مطالعات دقیقی درباره احتمال وقوع زلزله در آن انجام نمیشود ،چراکه
مدیریت در کشور ما پس از بحران به فکر عالج واقعه میافتد.
اعتبار از هزينه خريد يك آپارتمان هم كمتر است
اعتبار تحقیقات شبکه لرزهنگاری مشهد به اندازه بودجه یک آپارتمان معمولی
در مشهد هم نیست و با این شرایط آینده روشنی برای مقابله با خطرات پس
تموضوع ديگري است كه صادقي آن را
از زلزله نخواهیم داشت .اين عبار 
مطرح ميكند.وي میگوید :زمین مرزهای سیاسی را نمیشناسد و رفتارش
را بر آن اساس تنظیم نمیکند ،پس میتوان تجربیات کشورهای موفق را
هم به کار برد.
600سال است که بیش از7ریشتر نداشتهايم
600س��ال است که در شعاع يكصد کیلومتری مشهد زلزله بيشتر از هفت
ريشتر نیامده است .این جمله را هم معاون پژوهشي و فنآوري پژوهشگاه
بينالمللي زلزلهشناس��ي كش��ور میگويد و ادامه ميده��د :در طول تاريخ
مهمترين زلزلههايي كه مردم مشهد آن را حس كردهاند زلزلههاي نيشابور
بوده كه يا در مشهد احساس شده يا خساراتي را با خود بهدنبال داشته است.
مهدی زارع با گشتي در تاريخ زمينلرزههاي مشهد سالهاي 1209 ،1145و
 1405ميالدي يادآوري ميكند كه در سه مورد تخمين زده ميشود بزرگي
زلزله بيش از 7/5ريش��تر بوده باش��د و در همان س��ال 1209ميالدي شهر
تاريخي شادياخ (نيشابور)كامال ويران شده است.
كشفرودوبينالود؛شاخصترينگسلها
وي خاطرنشان ميكند :در يكصد سال اخير 20زلزله با بزرگي بيش از پنج

ريشتر در اطراف مشهد رخ داده كه از بزرگترينهاي آن ميتوان به زلزله
باغانگرماب در اطراف قوچان در س��ال 1308كه حدود7/4ريش��تر بوده و
همچنين زلزله 6/2ريشتري س��ال  1318سبزوار اشاره كرد .آخرين بار هم
9ماه پيش در 29دي  1390تكان خوردن گسل نيشابور با بزرگي 5/4ريشتر
مشهد را لرزانده است.
معاون پژوهشي و فنآوري پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي كشور وضعيت
مشهد در خسارات ناشي از زلزله را متفاوت از شهرهاي بزرگي چون تهران
و تبريز نميداند و سپس از دو گسل شاخص اطراف مشهد نا م ميبرد :گسل
كش��فرود در شمال مشهد با طول 150كيلومتر و گسل بينالود در جنوب و
غرب اين شهر با طول يكصد كيلومتر اصليترين گسلهاي مشهد هستند.
اما در كنار اين دو گس��ل ،تاثيرات مخرب گسل نيشابور را هم نميتوان از
نظر دور داشت.
ميزانخطرگسلهايمشهدمشخصنيست!
وي به دو ش��اخصه قابل اندازهگي��ري در زلزله اش��اره ميكند و ميگويد:
شاخصه اول خطر است .خطر فارغ از تاسيسات ساخته شده روي زمين مورد
بررسي قرار ميگيرد.شاخصه بعدي ريسك است .در اين مورد به تاثيري كه
احتمال خطر روي انسان و محیط زندگی او به لحاظ امنيت جاني و اقتصادي
دارد توجه ميشود.
زارع به سابقه مطالعات زلزلهشناسي در مشهد اشاره ميكند :در سال ،1347
پس از وقوع زلزلههاي دشتبياض و فردوس ،دكتر منصور نيازي مطالعات
در زمينه زلزلهشناسي را بنيان ميگذارد ،پس از آن هم با گروههاي قوي اين
روند دنبال ميشود .همچنين در مشهد گروه خبرهاي در زمينه مهندسي سازه
حضور دارد ،اما با وجود حضور محققان برجسته هنوز در مشهد اقدامیبراي
تعيين نقشه دقيق پهنه بندی خطر و ريسك انجام نشده است.
زارع همچنين دس��تگاههاي موجود در كش��ور را ب��راي چنين كاري كافي
نميداند ،اما معتقد است كه اگر عزمیجدي وجود داشته باش ددر بازه زماني
دو تا چهار س��ال به حد مطلوبي از مطالعات خواهيم رس��يد .وي شاهد اين
مدعا را عملكرد برخي كشورهاي اطراف در اين زمينه ميداند و ميگويد :در
اكتبر 2005ميالدي در پاكستان زلزله مخربي روي داد .در آن زمان پاكستان
از نظر تجهيزات مانند 30سال گذشته ايران بود ،اما در طول پنج سال خود
را بهسرعت باال كشيد و در سال 2010اين كشور در موقعيت نسبتا مطلوبي
قرار گرفت .اكنون پاكستان 30ايستگاه لرزهنگاري باند پهن دارد ،اما در ايران
اين عدد  27است .تاسيسات لرزهنگاري مالزي پيش از سونامیدر حد صفر
بود ،اما اكنون 27ايستگاه باند پهن در آنجا وجود دارد.
وي در پايان ميگويد :انتظار در زمينه مطالعه در كشوري كه 44سال پيش
در يك شهر غير از پايتختش مركز لرزهنگاري داشته ،بسيار بيش از وضعيت
كنوني است.
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وضعیت بالیای طبیعی طی یک دهه
گـزارش |
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در گزارش اخیر مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای طبیعی در «ژنو» آمده
است که طی یک دهه گذشته میزان وقوع بالیای طبیعی به شدت افزایش
یافته است.
ایس��نا نوشت :بر اس��اس گزارش اخیر مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای
طبیعی  CREDدر «ژنو» این موضوع مش��خص ش��د که طی یک دهه
اخیر (بین س��الهای  2000میالدی تا  2009میالدی) دنیا با وقوع بالیای
طبیعی به ویژه زمین لرزه و سیالب و توفانهای سهمگین استوایی مواجه
بوده اس��ت .به گونه اي که طی این یک دهه تعداد بیشماری از سکنه کره
زمین در قاره آس��یا ،اروپا و آمریکا جان خود را از دست داده و میلیونها نفر
نیز بیخانمان شدند.
در گزارش این مرکز تحقیقاتی همچنین آمده است که سیر صعودی وقوع
بالیای طبیعی در دنیا طی یک دهه گذشته به یک فاجعه بدل شده است.
به گونه اي که هنوز هم سکنه بر جای مانده در نواحی همچون «اندونزی»،
«هندوستان» و «استرالیا» از تاثیرات طوالنی مدت سیالب ،سونامیو زمین
لرزه و آتشس��وزی در عذاب و رنج هس��تند و بهب��ودی کامل این مناطق
بحرانزده تا سالیان متمادی به طول میانجامد.
«دپاراتی گویا س��امپیر» مدیر اجرایی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای
طبیعی در این باره خاطر نشان کرد :طی سالهای  2000میالدی تا 2009
میالدی دنیا با  385بالیای خانمان برانداز برخاس��ته از طبیعت مواجه بوده
است .به گونه اي که این میزان نسبت به سالهای  1980میالدی تا 1989

میالدی رشد  233درصدی داشته است .همچنین اگر بخواهیم میزان وقوع
بالیای طبیعی را بین س��الهای  1990میالدی ت��ا  1999میالدی با دهه
گذشته مقایسه کنیم باید به این موضوع اشاره کنیم که میزان وقوع بالیای
طبیعی  67درصد افزایش داشته است.
در گزارش این مرکز تحقیقاتی همچنین آمده اس��ت که  60درصد بالیای
طبیعی مربوط به وقوع زمین لرزههایی مرگبار و خانمان برانداز و رخدادهای
مربوط به تغییرات جوی نظیر سیالب ،خشکسالی و توفان است .به گونه اي
که پس از سال  1950میالدی ،دهه  2000تا  2009میالدی اولین دهه در
سیر صعودی وقوع بالیای طبیعی محسوب میشود.
رئیس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای طبیعی در ادامه خاطر نشان کرد:
اگر از خود بپرس��یم که آیا وقوع بالیای طبیعی ناشی از تغییرات ناخوشایند
جوی است ،باید به آن پاسخ مثبت داد ،چرا که با افزایش روند این تغییرات
زمین دگرگون میشود و این عامل مهم در بروز این حوادث طبیعی خواهد
بود.
مرک��ز تحقیقات اپیدمیول��وژی بالیای طبیع��ی  CREDکه یک مرکز
بینالمللی اس��ت ،در س��ال  1971میالدی و در ژنو تاس��یس شد و یکی از
بخشهای دانشگاه «کاتولیک دولوین» در «بروکسل» محسوب میشود .از
طرفی ،این مرکز تحقیقاتی از سال  1980میالدی با سازمان بهداشت جهانی
 WHOنیز به تبادل اطالعات میپردازد.
http://www.ghatreh.com/news
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اكثر ادعاهاي پيش بيني زلزله بي اساس است
گفتوگـو | گفت وگو با دكتر زارع رييس مركز ملي پيش بيني زلزله

لطف ًا مركز ملي پيش بيني زلزله را به اختصار معرفي و وظايف اصلي
آن را بفرماييد.
ايج��اد مرک��ز ملي پيش بيني زلزله در س��ال  1383از س��وي وزارت علوم
تحقيقات و فناوري به پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
ابالغ شد .در اين ابالغيه بر شکل گيري مرکز با دو گروه "ژئوديناميک" و
"فيزيک زمين و فضا" تاکيد شده است .مرکز ملي پيشبيني زلزله از آذرماه
 86ساماندهي وضع موجود و جذب نيروهاي انساني متخصص را به منظور
فعاليت به صورت يک شبکه علمیدر زمينه پيشبيني زلزله آغاز نمود.
اين مرکز با استفاده و توسعه امکانات علمیو فني ،متناسب با نيازها و توان
موج��ود در پايگاه اطالعات مکاني کش��ور ،که مبتن��ي بر ويژگيهاي زمين
ش��ناختي ،زمين ساختي و زلزله شناختي اس��ت به ارائه هشدار پيش رخداد
زلزلههاي شديد براي زلزلههاي کم ژرفاي پوسته قاره اي ايران (ژرفاي بين
حدود  8تا  25کيلومتر) ،میپردازد .بر اساس برنامه اي وظيفه اي "دراز مدت
و پيوسته" ،در "کل محدوده فالت ايران" براساس اطالعات و دانش "معتبر،
و با استاندارد باالي علمي" و با مالحظه " کليه مسئوليتهاي پژوهشي ،ملي
و رسمیدر غالب وظايف دولت" تالش میکند تا بتواند "به مسئوالن دولت
جمهوري اسالمیايران از طرق رسمیو محرمانه" در مورد رخداد يک زلزله
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احتمالي پيش از وقوع آن اطالع رساني کند
برنامه علمیاين مركز عبارتند است:
 .1ساماندهي فعاليتهاي شبکه اي پيش بيني زلزله
 .2تبيين پيشبيني زلزله در کالن و تعريف مسأله پيشبيني زلزله در ايران
 .3کاربرد روشهاي رياضي براي تش��خيص الگو و تعيين خوشههاي آتي
رخداد احتمالي زمين لرزه
 .4برآورد مکانها و زمانهاي پر بحران براي رخداد يک زلزله
 .5ايجاد يک شورا يا کميته ارزيابي پيش بيني با مسؤوليت و حجيت تام
مرکز ملي پيش بيني زلزله در زمينههاي تخصصي زير تالش میکند:
الف :ساماندهي دادههاي پيشنشانگري زلزله و تهيه بانک پيش نشانگرهاي
زلزله در ايران
ب :توسعه مطالعه بر روي پيشنشانگرهاي زيستي
ج :ساماندهي پيشنشانگرهاي ژئوفيزيکي ،ژئودتيک
د :تغييرات اقليمیو احتمال ارتباط آنها با مساله رخداد زمين لرزه
ه :استفاده از فناوري فضا در پيشبيني زلزله
و :ترکيب دادهها ،و س��اماندهي فعاليتهاي پيشبين��ي با هدايت فعاليتها و
تلفيقاطالعات

گسلهاي پايتخت از نظر فعال بودن و امكان ايجاد زلزله بزرگ در چه
وضعيتيهستند؟آياهمهگسلهايتهرانشناساييشدهاند؟
منطقه تهران روي  5گس��ل لرزهخيز قرار دارد گس��لهاي لرزهخيز تهران
شامل گسل شمال تهران؛ ايوانک ،ري و کهريزک و گسل مشا است .كه در
بين آنها گسل «شمالتهران» خطرناكترين گسل است و گسل مشا نيز
که گسل طويلي است از توان لرزهخيزي بااليي برخوردار است كه چنانچه
فعال شود زلزلهاي به بزرگاي  7/5ريشتر ايجاد خواهد شد .از طرف ديگر با
توجه ب ه اينکه نزديکترين نقطه تهران به گسل مذکور حدود  30کيلومتر
فاصله دارد بنابراين درصورت فعال شدن ،گسل مشا قادر خواهد بود خسارات
زيادي در تهران ،به ويژه در شمال و شمال شرق آن به بار بياورد.
در زمينه عدم اجازه ساخت و ساز روي گسلها چه اقداماتي انجام شده
است؟
براس��اس برآوردها در حدود  2ميليون نفر روي گس��ل شمال تهران ساکن
هس��تند که چنانچهاين گسل فعال شود با توجه به تراکم جمعيت ،جنبش
شديد در محدوده پهنه گسل تبعات جبرانناپذيري از نظر وقوع خرابي تلفات
به دنبال خواهد داشت.
 .4.1اخيرا يکي از کارشناسان زلزله عنوان کرده بود شمال تهران به حدي از
نظرلرزه خيزي در معرض خطر است کهاين بخش از تهران بايد به فضاي
سبز تبديل شود آيا با اين نظريه موافق هستيد؟
االن که ديگر کار از کار گذشته است به طوري که آپارتمان دراين قسمت
از تهران به متر مربعي  10ميليون تومان هم رسيده است ! ولي اگر امکاني
براي ساماندهي فضاهاي موجود باشد ،بله ،توصيه من هم همين است که
تا حد امکان پهنه گسل را به فضاي سبز و به طور کلي منطقه غيرمسکوني
اختصاص دهيم .در هر حال براي وقوع زلزله بزرگي در تهران ،گسل شمال
تهران يک چش��مه احتمالي مهم خواهد بود امااينطور نيس��ت که س��اير
ساختمانهاي ديگر که روي گسل نيستند آسيب نبينند.
انتقاداتيكهنسبتبهكمبودايستگاههايلرزهنگاريدركشورمیشود
را چق��در صحيح ارزيابي میكنيد؟ موانع اصلي براي توس��عه آنها
كدامند.
موسس��ه ژئوفيزيك دانشگاه تهران هم اكنون  70ايستگاه لرزه نگاري باند
كوتاه دوره يا باند متوس��ط دارد .و پژوهشگاه از ابتداي دهه  70تا كنون 24
ايستگاه لرزه نگاري باند پهن در كشور دارد .باند پهن از نظر كيفيت دادهها،
داراي كيفيت باالتري میباشد .در ثاني انتقال كل دادهها از طريق ماهوارهها
صورت میگيرد .س��وم اينكه از نظر ثب��ت پديدهها ،قابليت ثبت زلزلههاي
دور و نزديک را دارا میباش��د .پاكس��تان بعد از زلزله سال ،2011 - 2005
 30ايستگاه باند پهن دارد ،عربستان صعودي  30ايستگاه و تركيه كه مساحت
آن  1/3مساحت ايران  120ايستگاه باند پهن دارد .تعداد زياد ايستگاه ،ثبت به
هنگام ،دقيق و اطالع رساني به موقع زلزلهها را امكان پذير میكند.
حال اگر ايس��تگاهها در فاصله دور از هم قرار گرفته باشند ،اين كار را براي
برخي از زلزلههايي كه خيلي بزرگ هستند انجام داد .ولي اگر تعداد متمركز
و نزديك بهم باشند،آستانه اي كه اين زلزلهها ثبت میشود ،پايين تر میآيد.
يعني زلزلههاي كوچكتر هم قابل ثبت میشود و كيفيت باالتر میرود.
از نظر علمیتا چه اندازه فرآيند پيش بيني زلزله امكان پذير است؟ چه
كارهايي در كشور و جهان در اين زمينه انجام شده است؟ فاصله كشور
ما با كشورهاي پيشرفته در اين زمينه چقدر است؟
هدف علم پيش بيني اس��ت .بنابراين به لحاظ نظري میتوان گفت زلزله
پديده طبيعي قابل پيش بيني است.
منتهي يك پديده تعيني ،تصادفي اس��ت .اين تصادفي بودن كار را سخت

میكند و علم هنوز قابليت پيش بيني اين موضوع که زلزله دقيق ًا در کجا و
چه زمان میآيد را ندارد .به طور مثال در كاليفرنيا  20س��ال پيش زلزله اي
با بزرگي  7را پيش بيني كرده اند ،اماهنوز اتفاق نيفتاده اس��ت .با اينکه در
آن ايالت پروژه SAFODاز س��ال 1984تمام آزمايشات مربوط به زمين و
ژئوفيزيك ،مطالعات ديناميك سنگ ،حرارت ،فشار و رصد ميزان جابجاييها
و لرزه خيزي و ...اجرا میشود.
ما به عنوان كش��وري كه به صورت علمیدر زمينه پيش بيني زلزله كار با
كيفيت انجام میدهيم ،وضعمان بد نمیباشد .دانشجوي دكترا در اين زمينه
داريم و سرمايه گذاريهاي اوليه هم شده است .و همكاريهاي بين المللي با
كمك مركز همكاريهاي فناوري رياست جمهوري با روسها داشته ايم و به
دنبال اين هستيم كه اين همكاري را توسعه دهيم .از اين نظرهم گامهاي
خوبي برداشته ايم ولي راضي نيستيم .همچنين قرار است سنسورهاي مربوط
به پيش بيني زلزله را بر روي ماهواره در حال س��اخت سازمان پژوهشهاي
علم��یو صنعتي قرار دهيم .در واقع يكي از كارهاي عملياتي اس��ت كه در
زمينه پيش بيني زلزله میتوان انجام داد .اين کار را در سال  2004فرانسويها
انجام داده اند .در شهر توكيو مركزي وجود دارد كه فقط 10نفر متخصص در
زمينه پيش بيني زلزله كار میكنند كه ما هنوز اين تعداد متخصص را نداريم.
چينيها هم سابقه تاريخي دارند كه االن هم كار میكنند.
پس يك فاصله علمیبا كش��ورهاهاي پيشرفته داريم ولي ما نمیتوانيم به
علت فاصله اي كه داريم كاري انجام ندهيم .اگربا اين قضيه اينگونه عمل
كنيم اولويتهايي كه در زمينه زلزله و پيش بيني زلزله داريم زمين میماند.
نظر شما در مورد ادعاهايي كه در مورد ساخت دستگاه پيش بيني زلزله
میشود،چيست؟
در ماه  2تا س��ه دس��تگاه از طرف اداره ثبت اختراع و س��ازمان پژوهشهاي
علمیبراي اظهار نظر نزد ما میفرس��تند .اداره ثبت اختراع از لحاظ قانوني
دس��تگاه را بعنوان اختراع ثبت میكند ولي واقعيت اين اس��ت كه خيلي از
دستگاهها كه ساخته میشود در حد سنسور ،نوسانگر يا نوسان نما میباشدكه
میتواند زلزله را نش��ان دهد .اما اين دستگاهها را نمیتوان بعنوان دستگاه
پيش بيني زلزله دانست .اما بايد توجه كنيم كه اعالم آن در كشور عالوه بر
سلب اعتماد مردم ،فكر همكاران و محققاني كه در اين زمينه كار میكنند
را مشوش میكند.
در موضوع مطالعه پيش نشانگرها چه اقدامات عملي توسط مركز ملي
پيش بيني زلزله انجام شده است؟ تمركز روي چه مواردي است؟
پژوهش��كده بر روي پيش نشانگرها متمركز نمیباش��د و تمرکز خود را بر
روي روش هاي احتمالي ،مدل پيش يابي ،مدل  ،EEPASمدل تشخيص
الگوها و هم چنين سامانههاي هشدار سريع قرار داده است.
همانطور كه مطلعيد پس از زلزله ژاپن ادعاهاي بسيار مبني بر پيش بيني
آن از قبل مطرح شده است آيا مركز ملي پيش بيني زلزله اين موارد
را مورد پايش و بررسي قرار داده است؟ نتيجه اين بررسيها چيست؟
وظيفه ما پايش ادعاها نمیباشد اما به خاطر كاري كه داريم انجام میدهيم
وقتي خبر آن به ما میرس��د توجه ما به آن جلب میشود من به طور قطع
میتوانم بگويم كه اكثر ادعاها بي اس��اس میباشد .اول میگويند زلزله را
میتوان پيش بيني كنيم بعد میگويند زلزله با بزرگي ...را پيش بيني میكنيم
و يا از اين به بعد را پيش بيني كنيم بعد از چند ماه كه خبر آن منتشر میشود
میبينيم ادعا درست نيست.
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با حضور استاندار خراسان رضوي حدود  130ميليارد ريال اعتبارات حوادث
بين دستگاههاي اجرايي توزيع شد.
به گزارش روابط عمومیاستانداري خراسان رضوي محمود صالحي در هفته
کاهش بالیای طبیعی و در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران خراسان
رضوي اظهار داشت :قرار گرفتن اين استان بر روي چندين گسل از يك سو
و پايين بودن ميزان بارش نسبت به ميانگين جهاني و كشور از سوي ديگر
توجه به اصول مديريت بحران را از سوي مردم و مسووالن به يك ضرورت
تبديل كرده است.
وي اف��زود :به همين منظور اعتباري كه از س��وي دولت از محل اعتبارات
حوادث غيرمترقبه كشور به اس��تان اختصاص يافته بر اساس اولويتهاي
استان ميان چند دستگاه توزيع شده است.
رييس ش��وراي هماهنگي مديريت بحران خراس��ان رضوي گفت :سازمان
جهاد كشاورزي هشت ميليارد و 500ميليون ريال اعتبار براي  20پروژه كه
عموما بازسازي قنوات است ،از اين محل دريافت میكند.
اس��تاندار خراسان رضوي اعتبار تخصيص يافته به آب و فاضالب روستايي
براي اجراي  20پروژه را هفت ميليارد و 200ميليون ريال اعالم كرد و خاطر
نشان ساخت :اداره كل راه و شهرسازي نيز از محل اعتبار حوادث غيرمترقبه
ب��راي اجراي  21پروژه اعتباري بالغ بر هفت ميلي��ارد و  800ميليون ريال
دريافت كرده است.
صالحي افزود :براي اجراي س��ه پروژه آب منطقه اي خراسان رضوي سه
ميليارد ريال اعتبار مصوب شده است.
به گفته وي اداره كل نوس��ازي ،توسعه و تجهيز مدارس نيز براي اتمام دو
پروژه مدرس��ه كه در زلزله اخير نيشابور حادثه ديده اند ،يك ميليارد و 500
ميليون ريال اعتبار دريافت میكند.
وي گفت :اداره كل دامپزش��كي اس��تان براي اجراي يك پروژه و اداره كل
امور عشايري نيز براي اجراي هفت پروژه هر كدام يك ميليارد ريال اعتبار
دريافت میكنند.
استاندار خراسان رضوي همچنين از تصويب و تخصيص پنج ميليارد ريال
اعتبار به صورت بالعوض براي آن دسته از افرادي كه لوازم منزل و خودرو
آنان در سيل دچار حادثه شده است ،خبر داد.
رييس ش��وراي هماهنگي مديريت بحران خراس��ان رضوي در ادامه اظهار
داش��ت :از محل اعتبار حوادث غيرمترقبه استان  38ميليارد ريال به صورت
بالعوض براي تامين خسارت اماكن مسكوني آسيب ديده از زلزله در اختيار
بنياد مسكن انقالب اسالمیخراسان رضوي قرار میگيرد.
صالحي ادامه داد 58 :ميليارد ريال نيز در قالب تسهيالت چهاردرصد براي
اماكن مسكوني خسارت ديده از حوادث در شهرها و روستاهاي تخصيص و
در اختيار بنياد مسكن قرار گرفته است.
وي در ادامه گفت :دولت براي كمك به آن دس��ته از صنايع كش��ور كه به
لحاظ مالي دچار مشكالت اقتصادي شده اند ،اعتباري بالغ بر سه هزار ميليارد
ريال در نظر گرفته است كه سهم خراسان رضوي از اين اعتبار 150ميليارد
ريال است.
اس��تاندار خراس��ان رضوي با بيان اينكه اعتبارات ياد ش��ده در قالب يارانه
تسهيالت اختصاص خواهد يافت ،افزود :با اعتباري كه براي استان در نظر
گرفته ش��ده اس��ت میتوان هزار و  500ميليارد ريال تس��هيالت در اختيار
صنايع قرارداد.
رييس ش��وراي هماهنگي مديريت بحران خراسان رضوي اظهار داشت :در
مرحله نخست  50ميليارد ريال از مبلغ ياد شده به استان تخصيص يافته است
صالحي در پايان از دستگاههاي اجرايي خواست تا ظرف مدت يك هفته نسبت
به مبادله موافقت نامه به منظور تسريع در آغاز عمليات اجرايي اقدام كنند.

عملکرد نوسازی بافت فرسوده شهری قابل دفاع نیست
سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور به عملکرد این سازمان در جریان
زلزله اخیر نمرهای بین  5تا  20داد و گفت :باید عملکرد تمامیدستگاهها به
صورت یکجا ارزیابی شود.
به گزارش بنانیوز ( )BanaNews.irحس��ن قدمیدر نشستی خبری که
همزمان با آغاز هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی برگزار ش��د ،با اش��اره به
عملکرد سازمان مدیریت بحران در جریان زلزله اخیر آذربایجان شرقی ،اظهار
کرد :انتقاداتی به عملکرد این سازمان مطرح شد؛ ادعا نداریم که کار ما بدون
اش��کال بوده اس��ت ،اما به هر حال ماهیت کار س��ازمان مدیریت بحران با
هاللاحمر و بسیج و دستگاههای این چنینی متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد :هر کجا که الزم بود خبرنگاران را در جریان امور مناطق
زلزلهزده قرار دادیم و به سواالت آنها پاسخ داده شد.
سرپرس��ت سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد :ضرورتی برای تشکیل
جلس��ه ش��ورای عالی مدیریت بحران نبود ،اما شوراهای هماهنگی استان
تهران و آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد.
قدمیبا بیان اینکه باید عملکرد تمام دس��تگاهها را در جریان زلزله اخیر به
صورت یکسان دیده و ارزیابی کنیم ،اظهار کرد :نمره ما در جریان این زلزله،
 20نیست ،اما  5هم نیست!
وی در ادام��ه با اش��اره به ت�لاش دولت نهم و دهم در حوزه مقاومس��ازی
بافتهای فرسوده روستایی ،اظهار کرد :در طول پنج سال اخیر 1.5 ،میلیون
واحد مس��کونی روستایی ،مقاومسازی ش��د و به این ترتیب در برخی نقاط
زلزلهها بدون تلفات بود.
سرپرست س��ازمان مدیریت بحران کشور درباره علت تلفات سنگین زلزله
آذربایجان شرقی توضیح داد :بنیاد مسکن برای نوسازی واحدهای مسکونی
این مناطق اقدام کرده بود ،اما به هر دلیل روستانشینان از آن استقبال نکرده
بودند .در عین حال هیچ یک از س��اختمانهایی که توس��ط بنیاد مس��کن
نوسازی شده بود ،در زلزله اخیر فرو نریخت.
قدمیخاطرنشان کرد :بنیاد مسکن در مجموع  28هزار واحد مسکونی را در
استان آذربایجان شرقی نوسازی کرده بود که تعداد اندکی از آنها متعلق به
مناطق زلزلهزده بود.
به جای «اتاق امن» باید کل خانههای روستایی مقاومسازی شود
وی در ادام��ه درباره اج��رای طرحهایی همچون «اتاق امن» و «تختخواب
امن» اظهار کرد :طرحهای این چنینی به دس��ت س��ازمان مدیریت بحران
رسیده است ،اما به نظر میرسد اقدام صحیحتر ،مقاومسازی کل واحدهای
مسکونی باشد.
به گفته قدمی ،متراژ واحدهای مسکونی که بنیاد مسکن در روستاها احداث
میکند ،بین  60تا  70متر است و اگر روستانشینان برای استفاده از تسهیالت
نوس��ازی پیشقدم ش��وند ،به راحتی با وام و کمک بالعوضی که به آنها
اختصاص مییابد ،میتوانند واحدهای مسکونی خود را نوسازی کنند.
به اعتقاد سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور ،مشکل اصلی کشور در
حوزه بافتهای فرسوده ،عدم نظارت جدی و قاطع است ،چرا که اگر حداقل
اس��تانداردهای پیشبینی شده توسط س��ازمان نظام مهندسی در ساخت و
سازها رعایت شود ،قطعا آمار تلفات زلزله بسیار کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد :مهندس��ان ناظر باید مطمئن باشند که در صورت تخلف با
آنها برخورد قاطع میشود و به این ترتیب همه خود را به رعایت استانداردها
ملزم بدانند.
سرپرست س��ازمان مدیریت بحران کشور گفت :کشور ایران زلزلهخیزتر از
ژاپن نیست ،اما به دلیل بیتوجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز،
تلفات ما دهها و صدها برابر کشور ژاپن است.
وی با اشاره به وجود  72هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور ،خاطرنشان
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کرد :سه هزار و  200هکتار این بافتها در شهر تهران وجود دارد.
عملکرد قابل دفاعی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری وجود ندارد
قدمیب��ا اذعان به اینکه عملکرد قابل دفاعی در حوزه نوس��ازی بافتهای
فرس��وده شهری وجود ندارد ،افزود :مشکل اصلی در این حوزه در شهرهای
بزرگ به ویژه تهران ،تملک امالک است ،چرا که در اغلب ساکنان خانههای
فرسوده چندین خانوار زندگی میکنند و به جای یک واحد نوساز ،از دولت یا
شهرداری تقاضای چند واحد جایگزین میکنند که تبعا با توجه به محدودیت
بودجه دولتی ،این امکان وجود ندارد.
سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به اهمیت تجمیع
پ�لاک در نوس��ازی بافتهای فرس��وده ،اظهار کرد :نوس��ازی تک پالک
فایدهای ندارد ،بلکه برای حل مش��کل ریزدانگی و عدم دسترسی باید چند
پالک فرسوده با هم تجمیع شود.
وی با اشاره به اجرای طرح «کلید به کلید» توسط وزارت راه و شهرسازی در
محله سیروس تهران ،گفت :در این طرح دولت به جای واحدهای فرسوده،
کلید واحدهای نوساز را در اختیار ساکنان بافتهای فرسوده قرار میدهد ،اما
باز هم ش��هروندان آنگونه که باید استقبال نمیکنند و اقدامات قانونی که
تاکنون انجام شده ،در امر نوسازی ثمربخش نبوده است.
ساختمانهای دولتی نوساز در زلزله اخیر آذربایجان تخریب شد!
سرپرس��ت س��ازمان مدیریت بحران کش��ور با اش��اره به فروریزش برخی
ساختمانهای دولتی در جریان زلزله اخیر آذربایجان ،اظهار کرد :ساختمان
فرمانداری که نوس��از هم بود ،تا حدی تخریب شد .ضمن اینکه ساختمان
بیمارس��تان نوساز ساخته شده و یک بیمارستان آماده بهرهبرداری دیگر نیز
تخریب شد.
قدمیبا تاکید بر اینکه باید در مقوله نظارت بر ساخت و سازها متمرکز شوید،
گفت :معلوم نیست اگر یک زلزله پنج ریشتری در تهران بیاید ،چه اتفاقاتی
رخ میدهد و کدام ساختمانها تخریب میشوند.
وی در پاس��خ به اینکه برای نوس��ازی واحدهای مسکونی تخریب شده در
زلزله ،چرا از صنعتیس��ازی استفاده نمیش��ود؟ اظهار کرد :مردم تمایلی به
استفاده از خانههای پیش ساخته ندارند و علیرغم پیشنهاد بنیاد مسکن در
این باره ،ترجیح میدهند که با مصالح سنتی خانهسازی انجام شود.
پرداخت 3میلیارد تومان خسارت در زلزله آذربایجان شرقی از سوی
شرکتهایبیمه
قدمیخواس��تار فرهنگسازی از سوی رسانهها در خصوص استفاده از بیمه
حوادث برای ساختمانهای مسکونی شد و گفت :برخی تصور میکنند که
هزینه پوش��ش بیمه حوادث همچون بیمه شخص ثالث سنگین است ،در
حالی که ش��اید با پرداخت کمتر از  30هزار تومان در س��ال بتوان خانهها را
بیمه کرد.
به گفته وی ،در زلزله اخیر آذربایجان شرقی نیز شرکتهای بیمه سه میلیارد
تومان خسارت به آن دسته از اماکن تخریب شدهای که تحت پوشش بیمه
حوادث بود ،پرداخت کردند.
بیشتر قطع درختان به صورت قاچاق توسط مردم انجام میشود
قدمیدر ادامه با بیان اینکه عواملی همچون از بین رفتن پوش��ش گیاهی و
جنگلها و نیز بیتوجهی به طرحهای آبخیزداری ،در وقوع سیل موثر است،
تاکی��د کرد :در عین حال مهمترین علت س��یل ،تجاوز به حریم رودخانهها
است.
وی با اش��اره به عضویت س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت و وزارت جهاد
کش��اورزی در سازمان مدیریت بحران ،اظهار کرد :تاکنون با کمک این دو
دستگاه ،یک هزار و  174پروژه برای پیشگیری از وقوع سیل در کشور اجرا
شده است.
قدمیبا بیان اینکه بیشتر قطع درختان در جنگلها به صورت قاچاق و توسط
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مردم انجام میش��ود ،گفت :سازمان جنگلها و مراتع ،متولی پیگیری این
موضوع است ،اما در عین حال اگر سازمان مدیریت بحران از قطع غیرقانونی
درختان مطلع شود ،موضوع را از طریق مراجع ذیربط دنبال میکند.
وی درباره نحوه همکاریهای سازمان مدیریت بحران و شهرداری تهران،
اظهار کرد :در شهر تهران استثنائا ،رییس شورای هماهنگی بحران ،شهردار
تهران است و ارتباط خوبی میان شهرداری و سازمان مدیریت بحران وجود
دارد.
سرپرس��ت سازمان مدیریت بحران کش��ور در ادامه یکی از مشکالت این
سازمان در سال گذشته و امسال را نحوه تخصیص بودجه دانست و توضیح
داد :برابر مصوبه مجلس ،تخصیص بودجه بخشهای مختلف توسط معاونت
راهبردی رییسجمهور انجام میشود ،به این ترتیب اختیار منابع پیشبینی
شده برای سازمان مدیریت بحران به طور کامل دست ما نیست.
وی ادام��ه داد :اخیرا نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی تهیه کردهاند که
ب��ه موجب آن این موضوع تغیی��ر میکند و به این ترتیب اختیار تخصیص
بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان مدیریت بحران خواهد بود؛ در نتیجه بهتر
میتوانیم پاسخگوی عملکرد خود باشیم.
قدمیدر پاسخ به سوالی درباره تاخیر دولت در پرداخت وامهای نوسازی بافت
فرسوده شهری ،اظهار کرد :هیچ موردی وجود نداشته که پرونده تکمیل باشد
و وام نوسازی به شهروندان پرداخت نشده باشد .حتی ظرفیت وام در وزارت
راه و شهرسازی بیشتر از شمار متقاضیان بوده است.
سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد :با این وجود اغلب
ش��هروندان وام  20تا  25میلیونی دولت برای نوسازی را کافی نمیدانند و
تقاضای مبالغی بیش��تر از این رقم برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر
را مط��رح میکنند ،کما اینکه هماکنون با این مش��کل در مناطق زلزلهزده
هم مواجه هس��تیم و روستاییان تمایل دارند که بیش از یک واحد به جای
خانههای تخریب شده خود بسازند.
وی همچنین ادعای افزایش بهره وام نوسازی بافتهای فرسوده را تکذیب
کرد و گفت :سود این وامها برابر مصوبه دولت چهار درصد است و اگر کسی
بیش از این رقم دریافت کرده ،غیر قانونی بوده است.
قدمیدر ادامه این نشس��ت با اش��اره به پیشبینی س��یل از سوی سازمان
هواشناس��ی ،اظهار کرد :در این زمینه سیس��تم هشدار س��ریع وجود دارد و
گزارشهای سازمان هواشناسی بالفاصله به ستادهای بحران استانی اعالم
میشود.
وی با اشاره به اینکه پیشبینیهایی هم از طریق سامانههای هشدار زلزله
انجام میشود ،اظهار کرد :این پیشبینیها تنها به صورت مخفیانه به عوامل
امدادی اعالم میش��ود تا موجب نگرانی مردم نش��ود .بنابراین سامانههای
هشدار برای زلزله تا این لحظه کارایی چندانی نداشته است.
قدمیدر خاتمه درباره سرنوشت پیشبینی  600نقطه اسکان اضطراری در
تهران توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران ،اظهار کرد :تاکنون در 10
نقطه پایتخت ،اسکان اضطراری ساخته شده و شناسایی سایر نقاط در دستور
کار قرار دارد
ابالغچهارهزارميلياردتوماناعتباردرسال90برايمديريتبحراناستانها
به گزارش روابط عمومیاستانداري خراسان رضوي مظاهر برادران در دوره
آموزش��ي حفاظت در بحران ويژه بخشداران استانهاي خراسان رضوي و
خراس��ان جنوبي گفت :از داليل پايين بودن تلفات انس��اني زلزله اخير در
مقايسه با زلزله بم ساعت وقوع آن بوده است.
وي ضمن تقسيم فرايند مديريت بحران به سه بخش قبل ،حين و پس از
بحران تصريح كرد :مهم ترين ركن در اين فرايند مربوط به مساله پيش بيني
و پيشگيري قبل از وقوع بحران است.
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معاون سازمان مديريت بحران كشور از آموزش به عنوان يكي از اساسي ترين
نيازها ب��راي مديريت صحيح بحران ياد و اضافه ك��رد :برگزاري اين دوره
آموزش��ي براي بخشداران در  29استان از مجموع  31استان كشور گامیدر
جهت تحقق اين مهم است.
وي در بخ��ش ديگري از س��خنانش در خصوص فلس��فه وجودي و نحوه
ش��كل گيري سازمان مديريت بحران كش��ور گفت :يكي از تاكيدات مقام
معظم رهبري در سفر پر بركت شان به مناطق زلزله زده بم ايجاد سازماني
براي مديريت و فرماندهي مسايل ناشي ازحوادث طبيعي بود.
برادران با اش��اره به ابالغ قانون تش��كيل سازمان مديريت بحران كشور در
تير ماه  87از سوي رئيس جمهور اظهار داشت :اين موضوع موجب شد كه
سازمان مديريت بحران از يك اداره كل با  14پست سازماني به سازماني با
سه معاونت 14 ،اداره كل و  190پست سازماني ارتقا يابد.
وي با بيان اينكه يك س��ال ديگر از دوران آزمايش��ي ساختار ياد شده باقي
است ،تاكيد كرد :از نظرات كارشناسي براي اصالح اين ساختار و تقويت آن
استقبالمیكنيم.
وی به گفته بخشداران مبني بر پايين بودن ميزان اعتبارات تخصيصي (به
گزارش خزانه داري كل كشور در جلسه ارديبهشت ماه امسال شوراي عالي
مديريت بحران)اش��اره كرد و گفت :طبق اين گزارش ميزان بودجه بحران،
توزيع شده ميان استانها در سال  ،90چهار هزار ميليارد تومان بوده است.
وي ادامه داد :اينكه اين اعتبار كالن در جايگاه واقعي خود صرف شده است
يا خير ،پرسشی ست كه بايد نهادهاي ناظر و نيز مسووالن ذي ربط به آن
پاسخ دهند.
حجت علي شايان فر مدير كل بحران استانداري خراسان رضوي نيز در اين
جلسه سياست گذاري براي مديريت بحران استان و ايجاد هماهنگي و تعامل
ميان دس��تگاههاي اجرايي را از وظايف ستادهاي مديريت بحران در سطح
اس��تان ،شهرستانها و بخشها دانست و گفت :فرمانداران و بخشداران بنا
به وظيفه نظارتي شان بايد بر حسن اجراي پروژههاي عمراني انجام شده از
محل اعتبار حوادث نظارت داشته باشند.
وي با اش��اره به انواع حوادث طبيعي كه وقوع آنها در كش��ور و نيز استان
متحمل اس��ت ،اظهار داشت :وجود  21گس��ل بزرگ در خراسان رضوي و
نزديك بودن آنها به سطح زمين زنگ خطري براي مسووالن برای جدي
گرفت��ن مباحث مديريت بحران و تالش براي افزايش آمادگي دس��تگاهها
محسوب میشود.
وي ايجاد نوعي شوك پس از وقوع هر زلزله دراذهان عمومیرا از ويژگيهاي
ذاتي اين رخداد طبيعي بر شمرد و تصريح كرد :مديران بايستي با درك اين
ويژگي از انجام مصاحبههاي مكرر با رسانهها پرهيز و در ارایه آمار تلفات و
خسارات قدري دقيق تر عمل كنند.
شايان فر با اشاره به متعدد بودن شرايط اقليمیو جغرافيايي خراسان رضوي
براي وقوع س��يل گفت :يكي از داليل باال بودن آمار تلفات سيل در استان
تجاوز به حريم رودخانهها میباشد.
وي بر لزوم افزايش نظارت و قدرت عمل دس��تگاههاي ناظر براي برخورد
با متجاوزان حريم رودخانهها و جدي گرفتن اطالعيه و اخطاريههاي صادر
شده از س��وي هواشناسي و مديريت بحران تاكيد كرد و همچنين آموزش
عمومیدر اين زمينه را ضروري دانست.
محمد حس��ن رضوي مدير كل حراست استانداري خراسان رضوي هم در
سخناني از بخشداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در بخشها ياد كرد و
آنان را مسوول اصلي نظم و امنيت عمومیبخشها دانست.
وي ش��رط الزم براي توسعه اس��تان را توسعه بخشها عنوان كرد و اظهار
داش��ت :آشنايي كامل با س��ند آمايش منطقه ،بافت جمعيتي ،توانمنديها،
تمركز نيروي انساني و سطح س��واد و اشتغال از سوي بخشداران ضروري
است.

وي نظارت بر عملكرد ش��وراها را از ديگر وظايف بخش��داران عنوان كرد و
ادامه داد:از بخش��داران انتظار میرود تا مسايلي چون مبارزه با مواد مخدر،
قاچاق اسلحه،كاال و ارز ،نظارت بر حسن اجراي قوانين تردد و اقامت اتباع
خارجي حداكثر همكاري و همراهي را با مسووالن استان داشته باشند.
مشهد ،پیشگام در ساخت شهری تاب آور در برابر بحرانها
کنفرانــ��س بینالملل��ی کاهـــــــ��ش خطــ��ر بحــــ��ران
( )International Disaster Risk Conferenceکه هر دو سال یکبار
در داووس سویس برگزار میشود امسال هم در روزهای  25تا  31آگوست
در این ش��هر برگزار ش��د .در این کنفرانس معموال ابعاد مختلف بحران و
مدیریت بحران مورد بحث و بررسی قرار میگیرند .یکی از مباحث مهم این
کنفرانس در خصوص تاب آویری ( )Resiliencyو شهرهای تاب آور (�Re
 )silient Citiesبود .در این چهارچوب گزارش��ی از برنامه تاب آور کردن
شهرها ( )Making Cities Resilientتوسط نماینده استراتژی بینالمللی
کاهش خطر بحرانهای س��ازمان ملل متحد ( )UNISDRارایه ش��د .در
نشست ویژه این کنفرانس نماینده استان تیرول ( )Tyrolاز کشور اطریش
و نماینده ش��هر مشهد از ایران به عنوان پیشگامان اجرای برنامه "تاب آور
کردن شهر :شهر من آماده است" گزارشی از فعالیتهای خود در این زمینه را
ارایه کردند .رئیس سازمان مدیریت بحران شهر مشهد در ارایه گزارش خود
اظهار داشت :اقدامات شهر مشهد در زمینه آمادگی در برابر زلزله و بحرانها
در چارچوب طرح ثامن انجام میش��ود .در این طرح تاکید زیادی بر اجرای
کامل کدهای ساختمانی ،آموزش نیروهای داوطلب ،آموزش دانش آموزان و
همچنین مقاوم سازی مدارس شده است .شهر مشهد اکنون در حال انتقال
تجربیات خود به سایر شهرهای استان و ایران است.
برنامه تاب آور کردن شهرها ( )Making Cities Resilientراهنمایی را
تهیه کرده است که شهرها میتوانند با استفاده از آن اقدامات مربوط به تاب
آور کردن و آماده سازی خود در برابر بحرانها را انجام دهند .یکی از اقدامات
مشهد این بوده است که این دستورالعمل را به فارسی ترجمه کرده است که
میتواند در اختیار شهرهای دیگر ایران نیز قرار گیرد .این راهنما به زبانهای
چینی ،فرانسوی ،روسی و اسپانیایی ترجمه شده است.
آقای ابوالقاسم نژاد (رئیس سازمان مدیریت بحران شهر مشهد) توافق نامه ای
را در همین خصوص امضاء نمود.
همه شهرهایی که عالقه مند به انجام کارهایی در این زمینه هستند میتوانند
به عضویت این جنبش و برنامه درآیند و از مزایای عضویت برخوردار شوند.
برای عضویت در این برنامه میتوانید به سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup

ب��ا توجه به اینکه اغلب ش��هرهای ایران در مع��رض بحرانهای طبیعی و
بهویژه زلزله قرار دارند توصیه میشود که به این برنامه بپیوندند و اقدامات
الزم را برای تاب آور کردن ش��هرخود انجام دهند .ش��ما هم اگر شهر و یا
مسووالن ش��هری را میشناسید میتوانید با معرفی این برنامه و سایت به
آنها زمینههای پیوستن ش��ان را به این برنامه مفید فراهم نمایید .بدیهی
است شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد با داشتن منابع و نیروهای انسانی
مناسب در جریان این برنامههای بینالمللی هستند ولی شهرهای متوسط
و کوچک ایران دسترسی کمتری به این موارد دارند .با معرفی شان به این
برنامه گامیدر راستای هر چه تاب آور کردن شهرهای کشور بردارید.
ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر در زمین��ه برنام��ه
 Making Cities Resilientبه سایت زیر مراجعه نمایید.
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities
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مدير ساماندهي و مهندسي بحران شهرداري مشهد گفت :تهيه شناسنامه
مقاومسازي براي ساختمانهاي شهر يک ضرورت محسوب ميشود.
به گزارش ايسنا ابوالقاسم باغباننژاد گفت :طبق اعالم نظر مشاور ،بسياري از
ساختمانهاي مشهد در مقابل زلزله باالي  7ريشتر مقاومت ندارند.
وي ادامه داد :يکي از ضرورتها در اين زمينه ،تهيه شناسنامه مقاومسازي
براي ساختمانهاست.
باغباننژاد تصريح کرد :در حال حاضر مش��کالت ش��هر مش��هد در زمينه
بحرانها شناسايي شده است اما نيمه ديگر راه که همان حمايت مسووالن و
تخصيص اعتبار براي رفع اين مشکالت و انجام برنامههاي پيشگيرانه است،
تا اندازهاي مغفول مانده است.
مدير س��اماندهي و مهندس��ي بحران شهرداري مش��هد با اشاره به معضل
آبگيري اين ش��هر گفت :در گذشته  400نقطه شهر مشهد داراي مشکل
آبگيري داشت .با هزينه  500ميليارد توماني اين مشکل در  350نقطه رفع
شده است .در حال حاضر تنها  50نقطه ديگر از شهر مشهد دچار اين مشکل
است که طبق توافق صورت گرفته با معاونان شهرداري ،شهرداران مناطق و
مديريت بحران ،مشكل اين تعداد نيز تا سال آينده رفع خواهد شد.
وي بيان کرد :از  42حادثه شناسايي شده در سطح جهان  30حادثه در ايران
رخ ميدهد که اين آمار نش��ان از حادثهخيز بودن ايران دارد .مشهد پس از
تهران و تبريز خطرپذيرترين شهر کشور است ،بنابراين بايد اقدامات الزم در
راستاي ايمنسازي شهر انجام شود.
باغباننژاد ادامه داد :براي رس��يدن به ش��هر ايمن بايد مس��ووالن ،مديران
ش��هري ،فرمانداري ،ش��رکتهاي خدماتي ،و هالل احمر آمادگي کامل را
داش��ته باشند و در کنار آن مش��ارکت فرد و جامعه در اين حرکت نيز امري
مهم است.
وي بيان کرد :در چرخه مديريت بحران ،چهار محور پيش��گيري ،آمادگي،
مقابله و بازسازي مطرح است که در حال حاضر ايران در دو محور آخر توانايي
الزم را داراست .با توجه به اين موضوع بايد پيشگيري و آمادگي در اولويت
قرار گيرد تا بتوان به ش��هر ايمن دس��ت پيدا کرد.اين اقدام از راه آموزش و
همچنين ايجاد زيرساختهاي ايمن محقق ميشود.
باغباننژاد با اش��اره به اقدامات ش��هرداري در زمينه ايجاد زيرس��اختهاي
شهري در راستاي مديريت بحران ،گفت :يکي از سياستهاي شهرداري و
شوراي شهر ،ايجاد  60پايگاه چند منظوره مديريت بحران است .در اين راستا
در هر ناحيه شهري يک پايگاه مديريت بحران ايجاد خواهد شد.
وي ادام��ه داد :هر ي��ک از پايگاههاي مديريت بحران با هزينه يک ميليارد
تومان س��اخته ش��ده و در ش��رايط عادي براي ورزش و بخش اداري و در
مواقع بحراني نيز براي اسکان موقت استفاده ميشود .در اين راستا در هفته
کاهش بالياي طبيعي  12پايگاه چند منظوره مديريت بحران ،بهره برداري
يا کلنگزني ميش��ود .اين پايگاهها در زميني به مساحت  1200متر مربع
ساخته ميشود که داراي يک هزار متر مربع سالن ورزشي ،انشعابات آب و
برق اضطراري و همچنين جايگاه فرود اضطراري بالگرد است.
مدير س��اماندهي و مهندسي بحران شهرداري مشهد اضافه کرد :همچنين
نيروهاي آتشنش��اني ،هاللاحمر واورژانس در کنار اين پايگاهها مس��تقر
هستند.
باغباننژاد خاطرنشان کرد :در هفته کاهش اثرات بالياي طبيعي سه سوله
بحران شهيد ناصري ،حجاب و طرق به بهرهبرداري خواهد رسيد.
وي از ساخت اولين اتاق بحران شرق کشور در مشهد خبر داد و گفت :اين
سازه با مشارکت شهرداري ،استانداري و وزارت کشور و با هزينه  10ميليارد
تومان در ارتفاعات کوهس��نگي ساخته ميشود واجراي آن تا دو سال آينده
به اتمام خواهد رسيد.

باغباننژاد بيان کرد :اين سازه در مقابل  9ريشتر زلزله مقاوم است و ميتواند
حوادث استان ،شهر مشهد و حتي ديگر استانهاي همجوار را نيز مديريت
ميکند.
وي افزود :همچنين موافقتهاي اوليه س��اخت بزرگترين پارک آموزش��ي
مديريت بحران کشور با اعتبار  100ميليارد تومان از سوي مديريت بحران
کشور اخذ شده است تا بتوان در آن ،آموزشهاي تخصصي را به شهروندان
ارايه داد.
باغباننژاد همچنين در ادامه با اش��اره به عضويت ش��هر مشهد در سازمان
شهرهاي آماده جهان ،گفت :شهر مشهد در سال  2010توانست به عضويت
سازمان ش��هرهاي آماده جهان درآيد .در اين راستا دبيرخانه منطقهاي اين
مه��م در هفته کاهش اثرات و بالياي طبيعي در ش��هر مش��هد راه اندازي
خواهد شد.
وي تصريح کرد :در فاز اول  10شهر ،فاز دوم  100شهر و در فاز سوم 1000
شهر براي آموزش وارد اين دبيرخانه خواهد شد.
وي همچنين از عضويت مشهد در سازمان مدل خطرپذيري جهان""GEM
خبر داد و گفت :در اين س��ازمان  800دانشمند جهان در سازماني به منظور
مقاوم س��ازي ش��هرها در برابر زلزله حضور دارند .در اين سازمان با طراحي
نرمافزاري که در آن تمام زيرساختهاي شهر مانند شرکتهاي خدماتي وارد
ميش��ود ميزان خسارت شهر در زمان حادثه در زمانهاي مختلف تخمين
زده ميشود.
مانوركاملطرحاضطراریدرفرودگاهشهیدهاشمینژادمشهداجراشد
مانور طرح اضطراری هواپیما در فرودگاه بینالمللی شهیدهاشمینژاد مشهد
با حضور دستگاههای مرتبط در محل اين فرودگاه برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،این مانور با هدف امداد رس��انی در كمترین زمان به هنگام
حوادث و سوانح در فرودگاه و آمادگی در برابر بحرانها برپا شد.
مانور طرح اضطراری فرودگاه مشهد شامل اطفاء ،تخلیه ،امداد و نجات ،تریاژ
و انتقال مصدومان به مراكز درمانی بود كه با حضور و مشاركت سازمانهای
بحران محور مشهد اجرایی شد.
در این مانور هواپیمایی با حجم حدود  120مسافر و  20تن سوخت در نظر
گرفته ش��ده بود كه در زمان فرود به طور فرضی دچار حادثه ش��د و پس از
ایجاد آتش سوزي شدید ،نیروهای امداد رسان وارد عمل گردیدند.
مانور در حوالی ساعت  10صبح آغاز و با ورود تیمهای ایمنی زمینی و پس
از آن به ترتیب تیمهای حفاظتی؛ آتش نشانی ،بالگرد ارتش ،اورژانس ادامه
یاف��ت و بخشهای مختلف حاضر در صحنه تالش كردند به بهترین نحو
آمادگی خود را به نمایش بگذارند.
معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی در جریان برگزاری این مانور گفت:
برگزاري این مانورها در آمادگی سازمان در زمان بحران بسیار موثر است.
سعید حسین پور افزود :بر این مبنا طی چند سال اخیر برگزاری مانورها به
عنوان یكی از مباحث اصلی در دس��تور كار اس��تان قرار گرفته و درسطوح
استانی ،شهرستانی ،منطقه ای و نیز موضوعی برگزار میشود.
وی گفت :این مانور بر اساس برنامهریزی كه انجام شده بود با اقدام خوب
سازمانهای مربوطه در فرودگاه اعم از درون فرودگاهی و سایر مجموعهها
چون هالل احمر ،اورژانس ،آتش نشانی در سطح قابل قبولی به اجرا در آمد.
در گفت وگو با مدير عامل جمعيت هالل احمر خراسان رضوي عنوان شد:
مشهدهفتمينشهرحادثهخيزاستان
يكي از مهمترين ارگانهاي امدادي كه شايد همه ما نام آن را در مواقع بروز
بحران شنيده باشيم جمعيت هالل احمر است.
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اين پايگاه امدادي با توس��عه نيروي انس��اني و امدادي خود به عنوان يك
بازوي اساسي در كنار اورژانس و حتي آتش نشاني در هنگام وقوع حوادث و
بحرانها پاي كار میآيد.
دكتر محمدرضا پورساداتي ،مدير عامل جمعيت هاللاحمر استان خراسان
رضوي در همين خص��وص ميگويد :جمعيت هالل احمر در هر فصل بنا
به ماموريت و رسالت خود ،ماموريتهايي را مبني بر تخصص خود تعريف
ميكند كه در فصولي كه احتمال سفر زياد است به توسعه و تجهيز نيروي
انساني براي كمك به مردم بپردازد.
ي اظهار میدارد :اس��تان خراسان رضوي در تابستان  91در مجموع 3/5
و
درصد حوادث جادهاي كشور را به خود اختصاص داده است.
پورساداتي يادآور ميشود :بيشترين تمركز هالل احمر استان خراسان رضوي
در تابستان گذشته بر حوادث جادهاي بوده است ،به طوري كه در كل تابستان
مجموع حوادثي كه گزارش شده است  336مورد بوده كه عمده آن را حوادث
جادهاي به خود اختصاص داده است.
وي كل افراد حادثهديده تابستان را 2هزار و  525نفر ميخواند و ميافزايد :از
اين تعداد 2هزار و  489نفر به درجات آسيبي رسيده بودند كه خواستار خدمات
امداد و نجات بودند كه 509نفر آنها مورد درمان امداد و نجات حساس قرار
گرفته و  344نفر به مراكز درماني و اورژانس منتقل شدند كه  165نفر آنها
به طور سرپايي درمان گرديدند.
وي خاطرنش��ان ميكند :در پي انجام ماموريتها و اجراي رس��الت امداد و
نج��ات 452 ،نفر نيز ب��ا توجه به نياز و در راهماندگي ،مورد اس��كان موقت
جمعيت هاللاحمر استان خراسان رضوي قرار گرفتند.
وي ميگويد :خوشبختانه در تابستان گذشته نياز به امداد و نجات و عمليات
هوايي صورت نگرفت ،ولي  375تيم عملياتي از پايگاهها به محلهاي حادثه
اعزام شدند كه 1216نفر امدادگر و نجاتگر را شامل ميشدند.
پورساداتي يادآور ميشود :در تابستان  91تعداد  318مورد اعزام آمبوالنس،
3مورد مهار آتش سوزي و  17مورد عمليات رهاسازي از حادثه داشتيم كه
به طور ميانگين  5دقيقه و  42ثانيه زمان اطالعرساني تا اعالم موقعيت به
پايگاهها بوده است و 7دقيقه و  17ثانيه ميانگين زمان حضور عوامل امداد و
نجات جادهاي در محلهاي حادثه و مدت زمان مفيد اجراي عمليات امداد و
نجات جادهاي يك ساعت و دودقيقه بوده است.
وي س��بزوار را با  51حادثه ،قوچان را ب��ا  43حادثه و تربتحيدريه را با 38
حادثه جادهاي سه محل حادثهخيز استان عنوان ميكند و ميگويد :مشهد با
 13حادثه رتبه هفتم شهرهاي حادثهخيز استان را به خود اختصاص ميدهد.
وي ميافزاي��د :در حوادث زلزله 50درصد رش��د ،س��يل 55درصد ،حوادث
ج��ادهاي 42درصد ،ديگر ح��وادث 71درصد و كل حوادث 50درصد رش��د
داش��تهايم و در مصدومان 51درصد افزايش ،مصدومان س��رپايي 16درصد
كاهش و مصدومان انتقال 36درصد افزايش نصيب استان شده است.
وي ميگويد :توان امدادي پايگاههاي كش��ور بيش��تر و باعث شده است تا
خدمات بيشتري براي امداد و نجات ارايه دهيم .به همين دليل در آمارهاي
حوادث كاهش فوقالعاده داشتيم و با توسعه كمیو كيفي اين خدمات را به
نحو شايسته ارايه داديم.
وی میافزاید :در این راس��تا میتوانیم ادعا کنیم که با كاهش 36درصدي
ت و افزايش 75درصدي اسكان موقت همراه بودهايم.
فو 
مديرعامل جمعيت هاللاحمر استان خراسان رضوي ميگويد :در چند سال
گذشته اين ارگان داراي رشد درخور توجهي بوده است ،به طوري كه ناوگان
امداد هوايي افزايش يافته اس��ت و قطعا بر اساس نيازسنجي برنامهريزيها
انجام ميشود تا در مواقع خطر به استانهاي همجوار نيز امدادرساني انجام
شود.
وي ميافزايد :يكي از برنامههاي ويژه و اصولي هاللاحمر در بحث آموزش
و فرهنگسازي امداد و نجات است كه بايد همگاني شود و مردم را در خط

اول امدادگ��ران قرار دهيم و فعاليتهاي اوليه را به مراتب به آنها آموزش
دهيم.
پورساداتي يادآور ميشود :هالل احمر يك خانواده بزرگ از دل مردم ،در كنار
مردم و براي آنهاست كه مردم و مسووالن شهر اعضاي اصلي آن هستند
و نيروهاي مش��غول در اين ارگان بخشي از خدمتگزاران مملكت هستند و
اين ظرفي��ت كار گروه بزرگي را ميطلبد و آن ظرفيت خدماترس��اني به
آسيبديدگان است.
وي خاطرنش��ان كرد :آمار و اطالعات ارايه ش��ده صرفا مربوط به جمعيت
هاللاحمر استان خراسان رضوي است و چه بسا كه آمار حوادث و امداد و
نجات ديگر دستگاهها نيز بايد به اين آمار اضافه شود تا درصدهاي تكميلي
استان به دست آيد.
اگرچه هالل احمر به عنوان مهمترین یگان امدادی در مواقع بروز بحران به
شمار میآید اما به نظر میرسد این یگان حساس نیازمند توجهی بيشتربرای
آمادگی هر چه بیشتر است؛ نگاهی ویژه به همراه تخصیص اعتبارات برای
تجهیز منابع انسانی و منابع فیزیکی در هنگام وقوع حادثه.
بازديد كارشناسان شهرداري مشهداز مركزفرماندهي مديريتبحران
جمعي از كارشناسان مديريت بحران و ارتباطات راديويي شهرداري مشهد از
مركز فرماندهي و ستاد مديريت بحران شهر تهران بازديد كردند و با نحوه
فعاليت سامانههاي مختلف به كار رفته در اين مركز آشنا شدند.
در این بازدید سید جواد کشفی معاون آمادگی ،عملیات و امور مناطق سازمان
به بيان نحوه فعاليت سازمان و عملكرد معاونتهاي مختلف پرداخت و به
پرسشهاي حاضران پاسخ گفت.
در اين بازديد مهندس شجاع مدیر مرکز پايش و پردازش به تشریح عملکرد
سامانههای تخمین سريع خسارت ،سامانههای هواشناسی و کنترل ترافیک
و سایتهای بینالمللی زلزله شناسی در اين مرکز پرداخت.
برگزاري مانور انتقال بیماران به مراكز درمانی در مشهد
دبیر كارگروه تخصصی بهداش��ت و درمان در ش��ورای هماهنگی مدیریت
بحران خراسان رضوی از برپایی مانور طبقهبندی بیماران و انتقال مصدومان
به مراكز درمانی این استان خبر داد.
دكتر رضا وفایینژاد افزود :استان خراسان رضوی به دلیل حادثهخیز بودن از
نظر مكانی ،اقلیمیو ساختار طبیعی ،همواره در معرض خطرهاي گوناگون
قرار دارد ،به طوریكه تاكنون بهطور متوس��ط در هر ماه شاهد وقوع بيش
ازش��ش زلزله در این اس��تان بودهایم .وی افزود :خراسان رضوی بهعنوان
استان معین قطب شمال شرق كشور در وقوع حوادث غیرمترقبه محسوب
میشود.
وی اظهار داش��ت :مانور بزرگ انتقال مصدومان ،با همكاری اورژانس115
مش��هد ،شركت فرودگاههای كشور و 15دس��تگاه اجرایی ،با شركت بيش
از500نیروی عملیاتی ،برگزار شد.
مانور مشترک مدیریت بحران به مناسبت هفته کاهش بالیای طبیعی
برگزارشد
مانور مشترک مدیریت بحران با همکاری شهرداری ،اورژانس ،هالل احمر،
سپاه و بسیج به مناسبت هفته کاهش بالیای طبیعی در مشهد اجرا شد.
به گزارش مهر ،این مانور به مناسبت هفته کاهش بالیای طبیعی " 15تا 21
مهرماه" در شهرداری منطقه هفت مشهد برگزارشد.
مدیریت بحران در راس��تای پیش��گیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی انجام
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میشود ،این مدیریت از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدان معناست که
قبل از اینکه حادثهای رخ دهد پیشگیری و آمادگی تمرین شده باشد.
برنامه س��ناریوی فرماندهی س��انحه در بحرانها و حوادث غیرمترقبه اجرا
میشود که در گام اول از مناطق درخواست شده طی مدت زمان مشخص
با امکاناتی از جمله پمپاژ آب ،اره برقی ،اره برش چوب و وسایل اطفاء حریق
در این مانور شرکت کنند.
ضمن اینکه با توجه به محدودیت زمانی عملکرد مناطق مورد ارزیابی قرار
میگیرد و در عین حال سیستم ارزیابی نیز این اقدامات را مورد بررسی قرار
میدهد.
فاز دوم این مانور ،مرحله مدیریت سانحه است که افراد با گردآمدن در اتاق
فرماندهی تمرین مدیریت س��انحه را آموزش میبینند ،همزمان نیز سانحه
س��قوط هواپیما در فرودگاه مشهد طراحی شده است که در این بحران 20
سازمان از جمله هالل احمر ،اورژانس ،آتش نشانی ،شهرداری ،سپاه و نیروی
انتظامیهم��کاری دارند تا حمایتهای الزم را برای اجرای عملیات بحران
اعمال کنند.
همچنین  12واحد چند منظوره مدیریت بحران در مش��هد در هفته کاهش
اثرات بالیای طبیعی در س��طح مناطق مختلف ش��هر مش��هد افتتاح و یا
کلنگزنی آن انجام میشود.
همچنی��ن همایش��ی با عن��وان مدیریت بح��ران در صنعت س��اختمان و
زیرساختهای شهری با همکاری سازمان نظام مهندسی برگزار میشود.
برگزاری مانور کاهش اثرات بالیای طبیعی در طرقبه شاندیز
مانور کاهش اثرات بالیای طبیعی در شهرستان طرقبه شاندیز برگزار میشود.
علی اکبر رمضانی در جلسه ش��ورای اداری این شهرستان اظهار داشت :با
توجه به تهدیدات اقتصادی مدیریت و نظارت بر بازار باید توسط مسووالن
مربوطه تشدید شده تا برخی فرصتطلبان از این شرایط توان سوء استفاده
نداشته باشند.
رمضانی در ادامه به روز کاهش اثرات بالیای طبیعی اشاره کرد و افزود :هر
مدیری در مجموعه شهرستان باید در حوزه خود سعی بر کاهش و پیشگیری
از صدمات حوادث طبیعی داش��ته باشد تا در حوادث طبیعی کمترین میزان
خسارت را داشته باشیم.
وی با تأکید بر فرهنگس��ازی در مدارس ب��رای کاهش حوادث طبیعی و
خسارتبار ،خاطرنشان کرد :در روز  20مهر ماه مانور کاهش اثرات بالیای
طبیعی در شهرس��تان طرقبه شاندیز برگزار میش��ود همچنین به صورت
سرزده از برخی ادارات و سازمانها بازدید میشود.
فرماندار طرقبه شاندیز در ادامه اتمام پروژههای نیمه تمام و طرح مهر ماندگار
شهرس��تان را ضرورتی مهم دانس��ت و افزود :پروژه روشنایی محور مشهد
شاندیز و مرکز توانبخش��ی جانبازان شهرستان و نیز تکمیل و بهرهبرداری
جاده ورودی شهر طرقبه باید در اولویت ادارات شهرستان باشد.
رمضانی تأکید کرد :با توجه به گردش��گری بودن منطقه طرقبه و گذش��ت
س��ریع فصل کاری ش��هرداری طرقبه تمام توان خود را برای اتمام پروژه
ورودی شهر طرقبه و جاده کمربندی طرقبه به کار گیرد.
هدفگذاری عمر 50ساله برای ساختمانها
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سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و شهرس��ازی با بیان اینکه عمر
ساختمانهای نوساز در ایران  50تا  60سال هدفگذاری شده است ،گفت:
هر زمین لرزه با شدت کم 20 ،تا  30درصد عمر ساختمان را کاهش میدهد.
س��ید محمود فاطمیعقدا در گفتگو با مهر در خصوص مقاومت واحدهای

نوساز در مقابل زلزله ،اظهار داشت :براساس مبنای طرح زلزله در ایران ،یک
واحد نوس��از باید  6ریشتر را تحمل کند که البته این میانگین است و زلزله
میتواند در نقاط مختلف ،متفاوت باشد.
سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و شهرس��ازی با بیان اینکه عمر
س��اختمانهای مسکونی در کشور ما  50تا  60سال هدف گذاری میشود،
گفت :مالک ما این اس��ت که به طور متوسط دو نسل بتوان بتوانند از این
خانهها استفاده کنند.
وی در خصوص اینکه متوس��ط عمر ساختمان در ایران کمتر از کشورهای
پیشرفته در دنیا است ،بیان کرد :کشورهای اروپایی شرایط لرزه خیزی ندارند،
زیرا هر زلزله ای که اتفاق میافتد عمر ساختمان را  20تا  30درصد کاهش
میدهد ریز ترک و شکافهایی در آن ایجاد میکند.
فاطمیعقدا افزود :کافی اس��ت که یک ساختمان در یک دوره 3 ،زلزله کم
قدرت را تحمل کند تا عمر آن کاهش یابد اما در اروپا مشکل زلزله نیست و
حتی در شهر مسکو در روسیه ساختمانیهایی با عمر  700سال وجود دارد.
 80درصد مناطق مسکوني در معرض خطر زلزله است
رئیس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان کش��ور با اعالم اينکه  80درصد
از مناطق مس��کوني ايران در معرض خطر زلزله قرار دارد ،گفت :متاس��فانه
برخي از دستگاههاي مس��وول به وظايف تعيين شده خود در مورد کاهش
خطرات حوادث طبيعي توجه الزم را ندارند و بودجهها را در جاي الزم هزينه
نميکنند.
توگو با خبرنگاران اظهار داشت :حتي در زلزله اخير
سيد مهديهاشمیدر گف 
استان آذربايجان شرقي ،ساختمانهايي كه حداقل اصول فني را رعايت كرده
بودند ،كمترين آسيب را ديدند .وي در مورد نظارت سازمان نظام مهندسي
بر ساخت و سازها در كشور گفت 85 :درصد ساختمانهاي مسكنمهر برابر
اس��تانداردها ،احداث شده و مشكالت آن بيش��تر روي بحث مكان يابي و
خدمات زير بنايي متمركز بود.
هاشمیادامه داد :در يكسال گذشته هيچ ساخت و ساز مسكنمهري وجود
نداشته است كه زیرنظارت سازمان نظام مهندسي قرار نداشته باشد .وي در
مورد پديده امضا فروشی مهندسان ناظر اظهار داشت:در  2درصد از مواردي
كه نظارت انجام داده ايم ،تخلف صورت گرفته كه بايد گفت از اواخر پارسال
برخورد با تخلفات جدي تر شده و شوراي انتظامیاستانها محروميتهاي
مضاعفي پيشبيني كرده اند.
رئيس سازمان نظام مهندسي افزود :از مهر پارسال تا خرداد امسال ( 9ماه)
بيش از  70مورد ابطال پروانه اشتغال مهندسي در كشور داشتيم .وي يكي
از دغدغههاي اصلي سازمان را ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها اعالم
كرد و افزود :نظام مهندس��ي تهران در يك ماه اخير با شهرداري اين شهر
تفاهمهايي داشته تا به اتفاق ،خدمات ماده  33را كه بحث نظارت بر اجراي
ساخت و سازها است ،به طور آزمايشي انجام دهند.
هاشمیخاطرنشان كرد :فع ً
ال اين كار در ساختمانهاي بلند مرتبه و با متراژ
باالتر از 3هزار متر آغاز ش��ده و به مرور به تمامیساختمانها تعميم خواهد
ي كمتر است ،ولي در
يافت .وي يادآور ش��د :در س��اختمانهاي نوساز نگران 
بازسازي و مقاومسازي ساختمانها ،اصول فني در پائينترين حد ممكن خود
در كشور و به ويژه در تهران انجام ميشود .مسووالن بايد به اين امر توجه
كنند و تس��هيالت كافي با كارمزد پایین در اختيار مردم قرار دهند تا مردم
تشويق شوند به طور استاندارد و اصولي ساختمان خود را بازسازي كنند.
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گسترش ارتباطات منطقه اي و بين المللي رمز موفقيت در مديريت
بحراناست
مهن��دس قدمیگفت :رمز موفقيت در مديريت بحران گس��ترش ارتباطات
منطقه اي و بين المللي است که اين مهم در سايه توجه به کرامت انساني و
تالش براي نجات جان انسانها محقق میشود.
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور در ديدار با نمايندگان پزشكان بدون
مرز در خاورميانه كه در وزارت كش��ور برگزار ش��د اظهار داش��ت :سازمان
مديري��ت بحران به عنوان عاليترين مرجع راهبري و رس��يدگي به حوادث
طبيعي در ايران است.
مهندس قدمیخاطر نش��ان كرد :اين س��ازمان با كم��ك و همياري ديگر
سازمانهای مرتبط در امر مديريت بحران كه شامل كارگروههاي  14گانه
است به ياري هموطنان میشتابد.
وي خطاب به نماينده پزش��كان بدون مرز در خاورميانه تصريح كرد :هالل
احمر از جمله كارگروههاي فعال ماست كه قبال هم با شما ارتباط و همكاري
داشته كه نمونه آن را در كمك به آسيب ديدگان زلزله بم شاهد بوديم.
وی با اش��اره به موضوع ريزگردهایي با منشاء كشورهاي همسايه در ايران
به عنوان يكي ديگر از بس��ترهاي همكاري ميان دو سازمان گفت :با توجه
به اينكه آلودگي هوا تاثير مستقيم بر سالمت انسانها دارد ،سازمان پزشكان
بدون مرز میتواند انعكاس دهنده آس��يبهاي ناش��ي از اين مس��اله براي
هموطنان ما باشد.
درادام��ه اين ديدار نماينده پزش��كان ب��دون مرز در خاورميانه با اش��اره به
فعاليت  40س��اله اين سازمان در منطقه گفت :استقالل مهمترين شاخصه
فعاليتهاي س��ازمان ماست كه نزديكي و گسترش ارتباطات سازمانهاي
مسوول در هنگام وقوع بحران تاثير بسزايي در بهبودي عملكردها دارد.
ساخت  ۱۰اسکان اضطراري در تهران ،شناسايي  ۶۰۰نقطه اضطراري
درپايتخت
رییس س��ازمان مديريت بحران ش��هر ته��ران با بيان اينکه  ۱۰اس��کان
اضطراري در تهران س��اخته ش��ده است ،گفت ۶۰۰ :نقطه نيز براي اسکان
اضطراري شناسايي شده است.
عزیزاهلل رجب زاده در خصوص اسکانهای اضطراری در شهرتهران گفت:
 9اسکان اضطراری ساخته شده و یکی دیگر نیز تا پایان ماه ساخته میشود.
وی ادامه داد :اسکان اضطراری پارک چیتگر مجهز به بیمارستان است و در
حال تجهیز بیمارستان هستیم.
رئیس س��ازمان مدیریت بحران تهران در خصوص س��اخت بیمارستان 20
تختخوابه بحران در پارک چیتگر ،گفت :س��ازه بیمارستان آماده شده و در
حال تجهیز آن هستیم.
رجب زاده به اس��کان اضطراری در پارک چیتگر اش��اره کرد و گفت1490 :
سکو در این محل احداث کردهایم که در هر سکو افراد میتوانند چادر زده و
در مواقع بحران اسکان یابند.
رئیس سازمان مدیریت بحران تهران ادامه داد :در هر سکو  5نفر میتوانند
اسکان یابند.
وی با اشاره به اینکه در اسکان اضطراری پارک چیتگر زیرساختها را فراهم
کردهایم ،گفت :آبخوری ،سردخانه ،آب آشامیدنی ،سرویسهای بهداشتی،
انبارهای بزرگ و ...فراهم شده است.
به گفته رجبزاده همچنین  200س��کوی دیگ��ر نیز در نزدیکی این محل
ساخته شده است.
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وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه  600محله در تهران برای اسکان
اضطراری شناس��ایی شده است ،گفت :در این محلههای اسکان اضطراری
نمیسازیم .اما امکانات را فراهم میکنیم و در آنجا فعال میکنیم.
رجبزاده یادآور ش��د :س��اخت اس��کان اضطراری با هالل احمر اس��ت ما
شناسایی میکنیم و نقشه را فراهم میکنیم.
وی اضافه کرد :ما نیازها را بررس��ی کرده و آن��رادر اختیار هالل احمر قرار
میدهیم.
 5هزار جعبه اس��كان اضطراري در پايگاههاي مديريت بحران ذخيره
ميشود
معاون مالي ،اداري و پش��تيباني سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهران از تهيه 5هزار جعبه اسكان اضطراري(سرپناه) خانواده براي توزيع در
پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران مناطق  22گانه شهر تهران خبر داد و
با تاكيد بر ويژگيها و اقالم ذخيره شده در اين بستهها افزود 22 :قلم كاالي
اساسی و تجهيزات اسكان اضطراري از جمله چادر،پوشاك ،پتو و مواد غذايي
در اين جعبه قرار دارد تا اعضاي يك خانواده بتوانند با استفاده از آن در زمان
اضطراري نيازهاي خود را بر طرف كنند.
امير دارابي معاون مالي ،اداري و پش��تيباني س��ازمان پیشگیری و مدیریت
بحران تهران با بيان اين خبر گفت :با استفاده از وسايل ضروري پيش بيني
شده در اين جعبه خانوادهها ميتوانند در شرايط اضطراري با نصب چادر در
فضاي باز به سرعت نيازهاي اوليه زندگي خويش را تامين نمايند و محتاج
دريافت كمك خارج از منطقه نباشند.
وي به اقالم تعبيه ش��ده در اين جعبه پالس��تيكي براي استفاده در شرايط
اضطراري اش��اره كرد و گفت :برخي از اين تجهيزات ذخيره شده عبارتند از
چادر ،زيرانداز پلي استر ،پتوي سبك سفري ،لوازم آشپزي آلمينيومی ،يخدان
4ليتري ،ظرف حمل آب  15ليتري ،اجاق الكل ژل سوز ،خوراك پزي نفتي،
فانوس شمعي ،مجموعه ابزارآالت ،جعبه لوازم بهداشتي ،لوازم تصفيه آب،
كيف كمكهاي اوليه ،كوله مدرسه.
وي گفت :پس از تهيه ،خريد و توزيع جعبه س��رپناه در پايگاههاي مديريت
بحران مناطق 22گانه شهر تهران تالش خواهد شد تا فرهنگ برخورداري
و تهيه اين جعبه از سوي خانوادهها ترويج شود و از سوي ديگر زمينه توليد
داخلي جعبهها و تجهيزات آن فراهم شود.
جعبههاي سرپناه يا اسكان اضطراري خانواده(شلترباكس) ،يكي از ابزارهاي
جديد توليد شده ويژه شرايط اضطراري است كه نخستين بار در سال2000
توليد و در زلزله ايالت گجرات هند در س��ال 2001مورد استفاده قرار گرفت
و تا پايان س��ال 2004نزديك به  2600محموله از اين جعبه در  16سانحه
بزرگ دنيا استفاده شد.
در حوزه امداد و نجات درحوادث و س��وانح تقاضاي جهاني براي استفاده از
اين مجموعه رو به گسترش است و تا پايان سال  2005نزديك به 22هزار
ن در جهان مورد بهرهبرداري
جعبه در سوانحي چون زلزله ،س��ونامیو توفا 
قرار گرفته است.
برخورداري خانوادهها از اين مجموعه تحولي در امداد و نجات در سوانح بزرگ
به ويژه زلزله ايجاد خواهد كرد و مشكالت موجود در اسكان اضطراري پس
از زلزله در حد قابل توجهي كاهش مييابد.
سامانههشدارسريعزلزلهضرورتياجتنابناپذيربرايشهرتهراناست
قائم مقام سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان اين نكته
كه يكي از اقدامات زيربنايي پيشبيني شده استقرار تجهيزات مناسب براي
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انجام واكنش مناس��ب قبل از رس��يدن موج اصلي زمينلرزه است ،از طرح
توسعه سيستمهاي شتابنگار و فعالسازي سامانه هشدار سريع زلزله خبر
داد.
به گزارش روابط عمومیس��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
مهندس محس��ن نادي در نشست تخصصي سامانه هشدار سريع زلزله در
شهر تهران با تاكيد بر ضرورت راهاندازي اين طرح گفت :اين طرح به عنوان
يك ضرورت اجتنابناپذير براي شهر تهران تا پايان سال به صورت پايلوت
راهاندازي و مورد بهرهبرداري عملياتي قرار ميگيرد.
وي افزود :كالنش��هر تهران عالوه بر اين كه مركز و پايتخت سياسي نظام
جمهوري اسالمیايران است ،مركز اقتصادي و سرمايه گذاري كل كشور هم
محسوب ميشود از همين رو مراكز اقتصادي متعددي همچون كارخانجات
بزرگ ،پااليشگاه و مجموعههاي صنعتي در اين شهر وجود دارد كه ضمن
فراهم ساختن شرايط توسعه ،به عنوان يك مركز پديد آورنده حادثه ،بهویژه
حوادث پس از وقوع زلزله به شمار ميآيند.
وي به عنوان نمونه به شبكه حمل و نقل مترو و سرمايه گذاري وسيع آن
اش��اره كرد و افزود :با اس��تفاده از سامانه هش��دار سريع در همان ثانيههاي
نخست وقوع زلزله و دريافت موج پيشرو(موج )pميتوان به صورت خودكار
سيستم حمل و نقل مترو را با قطع برق قطارها متوقف كرد تا از خط خارج
نشوند.
قائم مقام س��ازمان با تش��ريح اين نكته كه س��امانه مورد نظر ميتواند در
بخشهايي چون شبكه آب ،گاز ،صنايع و پااليشگاه نيز فعال شده و عملياتي
ش��ود گفت :با درك اين ضرورت مهم و انتقال آن به طور صحيح ميتوان
با يك موج فراگير اين فناوری و فناوريهای نوين دیگر را در س��طح شهر
تهران گس��ترش داد و به اين ترتيب اقدام موثري براي نجات جان مردم و
كاهش خسارات و خطرات و آسيبهاي ناشي از وقوع زلزله انجام داد.
در اين نشست همچنين مهندس محمد حسين يزداني معاون پيشبيني و
پيشگيري سازمان مديريت بحران كشور در سخناني گفت :نصب و راهاندازي
شبكه هشدار سريع زلزله جزو اولويت مديران بحران كشور است و اين شبكه
هوشمند عالوه بر شهر تهران در شهرهاي تبريز و كرمان اجرا ميشود.
وي اف��زود :اج��راي موفق اين ط��رح در تهران و اجراي زيرس��اختهاي
نرمافزاري و سختافزاري ميتواند الگوي مناسبي براي اجراي اين شبكه در
ساير كالنشهرهاي داراي خطر زلزله باشد.
وي همچنين خواس��تار هم��كاري و آمادگي تمامیس��ازمانهاو نهادهاي
مديريت شهري در اجراي موفق اين طرح شد.
در ادامه نشست عبداهلل مظفري معاون پيشگيري و كاهش خطرپذيري به
تش��ريح ويژگيهاي فني اين طرح و اقدامات انجام شده در مرحله نخست
اين طرح پرداخت.
همچنين در ادامه عملكرد س��امانه هشدار سريع زلزله و تخمين خسارتها
از سوي كارشناس��ان سازمان و نيز تجربيات ژاپن در بهرهگيري از سيستم
هشدار سريع زلزله به ويژه در زلزله فوكوشيما( 2011ميالدي) براي حاضران
تشريح شد.
آموزش عمومي ،بهترين راهکار کاهش اثرات بالياي طبيعي

80

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اردبيل گفت :آموزش عمومیو افزايش
س��طح آگاهي افراد جامعه مهمترين عامل در پيش��گيري و کاهش اثرات
بالياي طبيعي و نحوه مقابله با مخاطرات است.
بهرام غیبی در جلس��ه کار گروه تخصصی امداد و نجات استان اردبیل که
با حضور مدیرکل بحران اس��تان و فرماندار شهرستان نیر برگزار شد ،اظهار
داشت :با هدف آموزش مهارتهای امدادی به همگان ،کالسهای امداد و
نجات را به صورت مستمر در استان اردبیل برگزار میکنیم.

وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر استان اردبیل مشتاق ارایه آموزشهای
امدادی به عموم مردم اس��ت ،افزود :ما با همین هدف کالسهای آموزشی
را در تمامیشهرس��تانها دایر کردهایم و از عموم مردم برای شرکت در این
کالسها دعوت میکنیم.
این مسوول آغاز هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی را نیز یادآور شد و گفت:
در این هفته مانورهای متعدد زلزله و اسکان اضطراری را به ویژه در روستاها
اجرایی میکنیم که این مانور ابتدا در روس��تای دیمان شهرستان نیر برگزار
خواهد شد.
مدیرکل بحران استان اردبیل نیز در سخنانی از عملکرد هالل احمر اردبیل
در امداد رس��انی سریع و به موقع به آس��یبدیدگان زلزله استان آذربایجان
شرقی تقدیر کرد.
علی اس�لامیبیان داش��ت :اردبیل به عنوان اس��تان معین امدادرسانی به
زلزلهدیدگان آذربایجان شرقی وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام داد که در
این راستا اقدامات هالل احمر استان اردبیل قابل تقدیر است.
مدیریتیکپارچهبحران،موفقیتدرفعالیتهاراتضمینمیکند
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت :مدیریت بحران اگر واحد و یکپارچه
باشد ضمن انسجام در تصمیم گیریها به نتایج ارزشمندی منتهی میشود.
منوچهر حبیبی در جلسه ستاد حوادث شهر قزوین که در استانداری تشکیل
شد اظهارداشت :این نشست بمنزله زنگ شروع بکار ستاد حوادث است که
باید به طور مستمر شاهد تشکیل آن باشیم.
معاون امور عمرانی استانداری قزوین افزود :ستاد حوادث و مدیریت بحران
در همه اوقات باید آمادگی مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشد و در حوزه
مدیریت بحران و حوادث؛ اطالع رسانی میبایست به هنگام و به موقع باشد.
این مس��وول با بیان اینکه پیش بینی حوادث باعث میشود؛ جلوتر از زمان
حرکت کنیم تصری��ح کرد :مدیریت بحران میبایس��ت اطالعات و پیش
بینیهایی جلوتر از زمان داشته باشد ودر این راستا اداره کل هواشناسی استان
وظیفه سنگینی به عهده دارد و در خط مقدم این سنگر محسوب میشود.
وی افزود :شناسایی نقاط ضعف و قوت خود پیش از هر حادثه و برنامهریزی
برای رفع آنها از اقدامات اساسی است که باید توسط مدیران بحران مورد
توجه قرار گیرد.
حبیبی بیان کرد :الیروبی کانالها ،بازدید و بازبینی پلها ،کنترل بافت مسیرها و
جمع آوری مصالح اضافی و ساختمانی از کنار پلها ،کانالها و مسیرها از موارد
مهمیاست که در سطح شهرها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود :در فصل س��رما بایس��تی ماش��ین آالت برف روبی ،لودر ،گریدر
کنترل و بررس��ی شوند و موتورها ،الس��تیکها ،سیستم روشنایی ،تیغهها،
زنجیر چرخها و دیگر سیستمهای آنها به دقت کنترل شوند.
این مس��وول بر ضرورت آمادگی کامل مدیران به منظور اسکان اضطراری
مسافران در فصل سرما و مواقع بروز حوادث اظهارداشت :از آنجا که در مسیر
عبور  12استان کشور هستیم بایستی تمامیموارد برای اسکان مسافران در
زمان بروز حوادث فراهم باشد و سالنهای عمومیو اختصاصی آماده باشند.
وی بر اطالع رسانی بموقع از اقدامات صورت گرفته توسط رسانهها و صدا
و سیما تاکید کرد و گفت :مجموعه مدیریت بحران (مدیران مرتبط و عضو
شورای هماهنگی مدیریت بحران) باید پاسخگو باشند و تلفنها جواب دهند
و بدون جانشین محل مأموریت خود را ترک نکنند.
معاون امور عمرانی اس��تاندار افزود :سازمانهای خدمات رسان از جمله آب،
برق ،گاز ،مخابرات الزم اس��ت ت��ا اکیپهای حوادث خود را کنترل و فعال
و پاسخگو کنند.
حبیبی اظهارداشت :سازمانهای خدمات رسان که حفاری دارند باید حفاریهای
خود را حداکثر تا آبان ماه انجام دهند و در فصل زمستان بجز موارد ضروری
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از حفاری خودداری کند.
وی تصریح کرد :ش��هرداران مناطق مختلف قزوین و روس��ای سازمانهای
آتش نش��انی ،فضای سبز ،پس��ماند و عمران الزم است به صورت ویژه به
حوادثی مانند بارندگی توجه کنند تا حوادثی از جمله برف و باران و سیل ما
را غافلگیر نکند.
اعزام  10تیم کارشناسی سازمان مدیریت بحران شهر تهران به مناطق
زلزلهزده
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تیم ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران در قالب هشت کاروان و ده اکیپ
فنی ،عازم مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی شد.
عبداهلل مظفری ،معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری ستاد مدیریت بحران
شهر تهران با اعالم این خبر به همشهری گفت :این تیم که از سوی ستاد
مدیریت بحران شهرداری تهران عازم مناطق زلزله زده در استان آذربایجان
شرقی شده دارای تجهیزات فنی و امکانات ویژه برای مواقع بحران است.
آمادگی تهران برای مقابله با زلزله
مظفری درباره اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از بروز فاجعه در مواقع
بحران پایتخت نیز اظهار داشت :برای مواقع بحرانی ناشی از زلزله اقدامات
بس��یار سازندهای از س��وی س��ازمانها و نهادهای بخش دولتی ،عمومی،
خصوصی ،نظامیو انتظامیو نیز شهرداری تهران صورت گرفته است .وی
در تشریح اقدامات صورت گرفته یادآور شد :در حال حاضر نقشه گسلهای
تهران و رخ نمون گس��لها ،بررس��ی رفتارهای لرزه خیزی شهر تهران از
طریق ایجاد و توس��عه ایستگاههای شتابنگاری ،تهیه نقشههای مدیریت
بحران برای تمام 374محله تهران و نیز تهیه شناس��نامه وقایع متصوره از
وقوع زلزله احتمالی در ش��هر تهران به تفکیک هر یک از محلهها برخی از
اقدامات صورت گرفته برای پایتخت است.
معاون پیش��گیری و کاهش خطرپذیری ستاد مدیریت بحران شهر تهران
درباره شناس��نامه وقایع متصوره از وقوع زلزله احتمالی در ش��هر تهران نیز
اظهار داش��ت :این شناسنامه مشخص کرده است که گسل از کجای یک
محله عبور کرده و کدام بخش از محل را تحتتأثیر قرار خواهد داد .همچنین
میزان خس��ارتهای احتمالی در بخش جانی و مالی را برآورد کرده اس��ت.
این شناس��نامه تهیه شده و بهعنوان اس��ناد باالدستی در ابتدای سال 91به
شهرداران مناطق ابالغ شده است.
این مقام مس��وول در سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران تأکید کرد:
اطالعات این شناسنامه مربوط به دادههای دریافتی از سازمانهای مختلف
تهران تا پایان س��ال  90است ،اما درباره بهروزرسانی این اطالعات نیز باید
اشاره کنم که پروژه درگاه اطالعات مکانمحور تحت وب در دست طراحی
اس��ت تا اطالعات بهصورت آنالین از سوی ش��ش سازمانی که امسال به
این طرح خواهند پیوست ،به روز رسانی شود .همچنین بقیه سازمانها نیز
در س��ال 92به این مجموعه افزوده خواهند ش��د تا اطالعات یادشده مدام
بهصورت آنالین به روز شود.
مظفری در ادامه با اشاره به طراحی و راهاندازی سامانه تخمین خسارت زلزله
در پایتخت اظهار داشت :در حال حاضر شتابنگارهای شهر تهران بهصورت
آنالین رفتارهای گسلهای شهر تهران را رصد میکنند تا چنانچه زلزلهای
روی دهد ،چند ثانیه پس از وقوع حادثه میزان خسارت احتمالی جانی ،مالی
و ...در ستاد فرماندهی مدیریت بحران شهرداری تهران قابل مشاهده است.
وی به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمانها و نهادهای دیگر اشاره کرد
و گفت :علمکهای گاز از سوی شرکت گاز تهران جمعآوری شده که بسیار
مؤثر است .اقدام دیگر مربوط به حذف ایستگاههای گاز کلر از سوی شرکت
آب و فاضالب تهران است .در حال حاضر بیش از 70درصد این ایستگاهها
که دارای گاز سمیهس��تند و میتوانند در زم��ان وقوع زلزله منجر به بروز

فاجعه شوند ،حذف شدهاند.
آموزش برای کنترل بحران در محلهها
سیدجواد کشفی ،معاون آمادگی ،عملیات و امور مناطق ستاد مدیریت بحران
ش��هر تهران نی��ز درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش تلفات ناش��ی
از وق��وع زلزله در پایتخت به همش��هری گفت :در ح��ال حاضر 101پایگاه
پش��تیبانی مدیریت بحران در نواحی راهاندازی ش��ده ک��ه بالغ بر 300هزار
تجهی��زات امداد و نجات در آنها وجود دارد .همچنین س��تادهای مدیریت
بحران 22منطقه124 ،ناحیه و نیز 374محله که گام بسیار بزرگی بوده است
در تهران فعال هستند.
وی در ادامه تأکید کرد :همچنین 86س��ازمان در قالب 20کمیته تخصصی
مس��وولیت فرآین��د چرخه مدیریت بح��ران را بر عهده دارند که س��ازمان
پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران در راستای ارتقای توانمندیهای
سازمانهای مسوول اقدامات گستردهای را انجام داده است.
کش��فی با اشاره به موضوع اس��تفاده از نیروهای داوطلب واکنش سریع در
محلهها ،اظهار داش��ت :در سال گذشته 400گروه 33نفره در محلهها جذب
شده و آموزش دیدهاند که در حال حاضر نیز به ابزار اولیه مجهز هستند.
از دیگر مصوبههای بس��یار تأثیرگذار در زمین��ه مدیریت بحران مربوط به
گروههای مدیریت بحران اماکن اس��ت .طبق این طرح هر س��اختمانی که
25نفر س��اکن داشته باش��د یا بیش از این تعداد افراد در این ساختمان تردد
داشته باشند باید گروههای مدیریت بحران در این ساختمانها تشکیل شود
که با توجه به این موضوع تاکنون 600گروه در این رابطه تشکیل شدهاند.
وی در ادام��ه به نصب 300کانکس مجهز به تجهیزات الزم و ضروری در
محلهها اش��اره کرد و گفت :این کانکسها مجهز به قفلهای الکترونیک،
تابلوهای روان و نیز بالنهای مکان نما برای زمان پس از بروز حادثه هستند.
تجهیزات داخل این کانکسها در زمان وقوع حادثه مورد استفاده مردم قرار
خواهند گرفت.
از س��وی دیگر چندی پیش س��یدمحمدهادی ایازی سخنگوی شهرداری
تهران نیز درباره اقدامات صورت گرفته برای مقابله با زلزله احتمالی پایتخت
گفته بود :ساخت س��ولههای بحران ،مراکز اقامتی در بوستانهای شهری
و بوس��تانهای حاش��یهای ،آموزش مردم برای مقابله با زلزل��ه ،راهاندازی
گروهه��ای دوام و ...ازجمله اقدامات صورت گرفته اس��ت .ایازی با تأکید بر
اینکه امیدواریم در تهران زلزله رخ ندهد ،گفت :اقدامات اولیه را برای مواقع
بحران انجام دادهایم.
برگزارینشستعلمي-تخصصيمديريتبحرانجامعهمحور
نشست علمي -تخصصي مديريت بحران جامعه محور با حضور دكتر محقق؛
مشاور ارشد سازمان ملل متحد در حوزه مديريت خطر پذيري باليا ،معاونان،
مديران سازمان ،دبيران ستادهاي مناطق22گانه شهر تهران و كارشناسان در
سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیسازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران،
دكتر محقق در اين نشست با اشاره به اهميت مديريت بحران جامعهمحور
در تعريف آن گفت :مديريت بحران جامعهمحور فرايندي است كه طي آن
جامعه در معرض خطر در شناسايي ،تحليل ،پايش ،ارزيابي خطرها به منظور
كاهش آسيبپذيريها و تقويت توانايي و ظرفيت خود به منظور پاسخگويي
كارآمد به حوادث و باليا در چارچوب سيستم ملي مديريت بحران مشاركت
مينمايد.
وي ب��ا بيان اين نكته كه حضور آس��يب پذيرتري��ن گروههاي اجتماعي و
پش��تيباني گروههاي توانمند و داراي ظرفيت ب��راي اجراي موفق مديريت
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بحران جامعه محور داراي اهميت اس��اس است ،به بررسي نقش و وظايف
مقامات و مسووالن محلي پرداخت و از تهيه سياستهاي مناسب بر اساس
نيازهاي محلي ،شناس��ايي و اولويت بندي آس��يبپذيرترين جوامع ،برآورد
خطرپذيري باليا در سطوح محلي ،تهيه طرحهاي آمادگي حوادث در سطح
محلي ،تاسيس سيستمهاي هش��دار سريع محلي ،تقويت ظرفيت گروهها
و داوطلب��ان محلي ،روزآمد كردن طرحهاي آمادگي س��وانح ارایه منابع به
داوطلبان و گروههاي محلي ،ايجاد تيمهاي نجات و امداد ،س��رپناه موقت
و انبارهاي اقالم امداد و هماهنگي و گسترش شبكههای همكاري با همه
ارگانهاي ذيربط به عنوان بخشي از اين وظايف نام برد.
طراحيبيمارستاندرياييبرايكمكبهبيمارانوقربانيانباليايطبيعي
اين طراحي به كمك افراد ساكن مناطق ساحلي كه از بيمارستانهاي كم يا
بدون تجهيزات كافي برخوردارند ،رفته و همچنين میتواند براي موقعيتهاي
اضطراري در دريا مانند فاجعه غرق شدن كشتي كاستا كنكورديا يا قربانيان
بالي��اي طبيعي مانند س��ونامیمالزي يا ژاپن كه راهه��اي زميني تخريب
میشوند،مورد استفاده قرار بگيرد.
در بيمارستان دريايي يا همان كشتي بيمارستاني طراحي شده توسط «مارينو
آلفاني»حوزههاي معاينه پزشكي ،اتاقهاي عمل ،آزمايشگاه ،اتاقهاي بهبود
ويك اتاق پرفشار براي اكسيژن درماني قرار دارد.
يك بالگردنشين كوچك نيز در سكوي اين كشتي به همراه يك پاركينگ در
عقب كشتي براي جاي دادن به يك آمبوالنس وجود دارد.
اين طراحي قابليت اس��كان سه خدمه كشتي به همراه  9دكتر و پرستار را
داشته و میتواند به ارايه درمان به  50بيمار در روز بپردازد.اين كشتي مانند
يك كلك میتواند تا روي ساحل وارد شود.
به گفته اين طراح  29ساله ،بيمارستاني دريايي در بخش اورژانس بيمارستان
برگاموي ايتاليا مدلسازي شده است.
ارتفاع اين كشتي آلومينيومی6و 7متر ،طول آن  35متر و عرض آن  14متر
بوده و با دو موتور برقي ديزلي  1200قادر به حركت با سرعت  10گره است.
اين طرح امسال توانست جايزه طراحي كشتي هزاره  2012را دريافت كند.
نخستینماهوارهزلزلهشناسیایرانی
ماهواره آيات به منظور زلزله شناسي توليد میشود.
مهن��دس انتظ��اري ،معاون ن��وآوري و همکاريهاي بين الملل س��ازمان
پژهشهاي علمیوصنعتي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت :در بهار
آينده مراحل طراحي اين ماهواره در سازمان پژوهشهاي علمیو صنعتي به
اتمام میرسد.
انتظاري اظهار داش��ت :اين پروژه از سال گذشته شروع به کار کرده است و
به دليل وسيع بودن تحقيقات اين پروژه تا سال ديگر ادامه خواهد داشت.
وي در ادامه افزود :پيش بيني زمين لرزه از دو طريق سنسورهاي زميني و
همچنین از طريق سنسورهاي ماهواره ای قابل دسترسی است.
انتظاري در ادامه گفت :اين ماهواره از طريق انتشار امواج الکترومغناطيسي و
تغييرات جوي به پيش بيني زمين لرزه کمک میکند.
وي در پايان گفت :تنها چند کشور از اين قابليت بهره مند هستند که پس از
تامين هزينه ساخت بالفاصله اين ماهواره ساخته خواهد شد.
پیشبینی وقوع زلزله در مشهد شورای شهر را لرزاند
هفته مقابله با بالیای طبیعی بهانهای شد تا خبر پیشبینی وقوع زلزلهای به
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بزرگی زلزله بم صحن علنی شورای اسالمیشهر مشهد را تکان دهد.
مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد که به همین مناسبت
در صحن علنی ش��ورای اسالمیش��هر حاضر ش��ده بود به نتایج بررس��ی
اولویتبندی حوادث غیرمترقبه در این کالنش��هر اشاره کرد و گفت :زلزله،
س��یل و خشکسالی از جمله حوادثی هس��تند که مقابله با پیامدهای آن در
اولویت قرار دارد.
باغباننژاد با بیان اینکه افزون بر مشهد ،تهران و تبریز نیز با خطر وقوع زلزله
مواجهند ،افزود :این در حالی اس��ت که وقوع دو زلزله طی س��ال گذشته در
نزدیکی مشهد این کالنشهر را با تهدیدهای بیشتر مواجه کرده است.
به گفته وی ،زلزلههای نیش��ابور و تربتحیدریه زنگ این خطر در مشهد را
نواخته است.
تهیهطرحپدافندغیرعامل
وی در ادامه از تهیه طرح 200میلیون تومانی پدافند غیرعامل حوادث طبیعی
توسط شهرداری مشهد خبر داد و گفت :این طرح توسط دانشگاه مالکاشتر
در دست تهیه است که تا سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
باغباننژاد با بیان اینکه در قالب این طرح به مباحث مدیریت بحران در کنار
پدافند غیرعامل و طرح جامع توجه خواهد شد ،افزود :این در حالی است که
این اصول به صورت مجزا استفاده میشود.
وی نسبت به تبدیل مشهد به اولین شهر کشور که دارای طرحی ترکیبی از
مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل و جامع شهرسازی است نوید داد و اظهار
داش��ت :در صورت داشتن این طرح دیگر به زمینهایی که روی گسل است
پروانه ساخت نمیدهیم و اجازه نخواهیم داد در مسیرهای سیالب ساخت و
سازی صورت بگیرد.
شناسایی400نقطهآب گرفتگی
مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد با اشاره به اینکه سیل
دومین حادثهای است که مشهد را تهدید میکند ،گفت400 :نقطه شهری
دچار آبگرفتگی میشود که تاکنون موفق شدهایم 350نقطه را برطرف کنیم.
باغباننژاد از قول مساعد شهردار برای رفع 50نقطه باقی مانده تا پایان سال
خبر داد و افزود :در این صورت ایمنس��ازی مش��هد در برابر سیل در کشور
بینظیر خواهد بود.
وی در ادامه به برنامههای مدیریت بحران شهرداری مشهد به مناسبت این
هفته اش��اره کرد و افزود18 :پایگاه چندمنظوره مدیریت بحران در این ایام
افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی زیربنای هر یک از این پایگاهها را هزار و 200مترمربع ذکر کرد و افزود:
این پایگاهها دارای سالن ورزشی هزار متری ،آب و برق اضطراری و محل
نگهداری آذوق��ه ضروری در هنگام بالیای طبیعی به مدت یکماه و فضا
برای اسکان موقت میباشند.
به گفته وی ،در ش��رایط غیربحرانی این مکانها به عنوان ساختمان اداری،
سالن ورزشی و آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند.
باغباننژاد همچنین از برگزاری مانورهای مدیریت بحران به منظور خروج
پایگاه از حالت عادی به اضطراری و اس��تفاده در زمان وقوع بحران ،برپایی
دورههای آموزش��ی امداد و نجات کش��ور و دوره آموزش��ی شهرهای آماده
جهان ،ویژه شهرداران استان به عنوان دیگر برنامههای این هفته خبر داد.
واکنشهایمتفاوتاعضا
اظهارات مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد در حالی مطرح
ش��د که با واکنشهای متفاوت اعضای ش��ورای اسالمیشهر مشهد مواجه
گردید.
خواجی خواستار نظارت بر عملکرد این مدیریت شد و گفت :هرچند تالشهای
انجام شده را نباید نادیده گرفت ،اما تشکیل یک کمیته فنی نظارتی زیر نظر
ش��ورای اسالمیشهر مشهد این مدیریت را در تحقق اهداف کمک خواهد
کرد.
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زعیمیدیگر عضو شورا اقدامات این مدیریت را ستودنی عنوان کرد و گفت:
موفقیتهای این مدیریت در حالی حاصل شده که کمترین چارت سازمانی
و فضای اداری متعلق به آنهاست.
اما در برابر این اظهارات رئیس کمیسیون فنی ،عمران و طرحریزی شهری
شورای شهر از اقدامهای انجام شده انتقاد کرد و گفت :سالنهای چندمنظوره
بحران که در مشهد احداث شده فقط یک سوله معمولی است که در صورت
بروز حادثه اولین مکانی است که دچار بحران میشود.
رئیس ش��ورای اسالمیشهر مشهد هم با بیان اینکه هنوز مدیریت بحران
مش��خص شده نیس��ت ،اظهار داش��ت :این مسأله سبب ش��ده در صورت
بروز حادثه همه دس��تگاهها با هم مش��ارکت کنند و سر صحنه حاضر و در
جهتهای موازی اعتبار هزینه کنند.
درحاشیه
 خواج��ی در پی اعالم رضایت یکی از اعضای ش��ورا از عملکرد مدیریتساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد گفت :خیلی نگاه ترحمآمیز
نداشته باشید ،چون این مدیریت بیشترین سفرهای خارجی را دارد.
 انتقاد یک عضو ش��ورا از تقلید طرحهای اروپایی در برابر جای خالی نگاهاسالمی -ایرانی در اجرای طرحهای پیشگیرانه بحران در حوادث طبیعی با
جنجال مواجه شد به گونهای که عضو منتقد معتقد بود آیا همین عامل باعث
شده که آنان در زلزله 7ریشتری 2کشته بدهند و ما 2هزار کشته؟
 در این جلس��ه از کتاب «چگونه ش��هر خ��ود را آماده کنی��م» که براینخس��تینبار توسط شهرداری مشهد ترجمه ش��ده بود رونمایی شد .در این
کتاب 10ش��اخص برای معرفی ش��هرهای آماده برای مواجهه با بحران و
40سؤال برای ارزیابی شهرداریها ارایه شده است.
 نماینده کمپین شهرهای آماده جهان سازمان ملل( )UNISDRمیهماناین جلس��ه بود که پیام خانم والدز مدیر و هماهنگکننده کمپین شهرهای
آماده جهان س��ازمان ملل را قرائت و مترجم متن این پیام را برای حاضران
خواند.
 هرچند این کتاب از سوی کمپین شهرهای آماده جهان سازمان ملل برایترجمه اهدا شده بود ،اما مراسم رونمایی کتاب ترجمه شده بدون دعوت از
نماینده آنها و توسط رئیس شورای اسالمیشهر و شهردار مشهد انجام و
عکسهای یادگاری گرفته شد.
 از بین چهار مصوبه روز گذش��ته شورا تنها تصویب پرداخت مابهالتفاوتقیمت مصالح به پیمانکاران پروژههای ش��هری شاخص بود که مشروط بر
عدم عقبماندگی پیشرفت آن پروژه از برنامه شد.
 در نطق پیش از دستور این جلسه ،فاطمه غیور رئیس کمیسیون خدماتش��هری و زیست محیطی شورای اسالمیشهر مشهد گزارشی از وضعیت
آلودگی آب ،خاک و هوا ارایه کرد که فقط بخش بازیافت زباله آن مربوط به
آماری از مشهد بود و بقیه یکسری اطالعات کلی بود.
 طبق گفته پژمان در حال حاضر شهرداری مشهد مسؤولیتی در اداره بحرانحوادث طبیعی ن��دارد و کارگروه ویژه فقط «تدفین ام��وات و آواربرداری»
ساختمانهای تخریب شده در حوادث را به شهرداری سپرده است.
مدیریت ناکافی در نظارت ،مانع ارتقای کیفیت بخش ساختمان است
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سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی گفت :کشور امروزه در
عرصه دانش بتن به جایگاه مناسبی دست یافته ،اما مدیریت ناکافی نظارت
بر اجرا و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراس��تاندارد باعث شده است تا
هنوز در زمینه کنترل کیفی ساختمان مشکالتی وجود داشته باشد...
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،سیدمحمود فاطمیعقدا در آیین گشایش
دهمین همایش روز بتن و چهارمین کنفرانس ملی بتن ،با بیان اینکه هنوز
حلقه مفقوده ای در زنجیره صنعت بتن و ساختمان احساس میشود ،افزود:

این حلقه مفقوده و نقصان در رابطه با مصالح بتنی و بتنهای معمول مورد
مصرف در صنعت ساختمان سازی کشور به خصوص ساختمانهای شخصی
ساز است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه بالغ بر سه هزار واحد
مسکونی جدید در کشور احداث میشود ،افزود :این موضوع و نقش اساسی
که بخش ساختمان در تولید ناخالص ملی دارد ،در کنار حفظ جان شهروندان،
هیچ گزینه دیگری جز توجه ویژه و ساخت بناهای پایدار و مستحکم در برابر
زلزله را پیش روی ما قرار نمیدهد.
فاطمیعقدا با تاکید براینکه صدمات ناش��ی از زلزله میتواند بسیار گسترده
باشد ،افزود :ابعاد سنگین خسارات مالی به همراه فرصتهای ارزشمندی که
از کش��ور صرف بازسازی مناطق زلزله زده میشود ،تنها بخشی از خسارات
وارده است.
سرپرست مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرس��ازی در ادامه اظهار داشت:
اگرچه در زمینه توس��عه صنعت س��یمان،بتن آماده،تولید انواع قطعات بتنی
سبک و غیره پیشرفت خوبی بدست آمده است ،اما مدیریت ناکافی نظارت
بر اجرا و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد باعث شده تا هنوز در
زمینه کنترل کیفی ساختمان مشکالتی وجود داشته باشد.
وی افزود :صنعت بتن به رغم پیشرفتهای مناسب ،از فقدان نظارت کافی
رنج میبرد و متخصصان ما در این زمینه باید آگاه تر باشند.
فاطمیعقدا ادام��ه داد :تحقق این امر یعنی ایجاد س��اختمانهای پایدار و
مطمئن در برابر حوادث ،به ویژه زلزله در کش��ور و توجه به بهینه س��ازی
مصرف انرژی در ساختمانها ،باید به باور عمومیو عزم ملی به دور از شعار
تبدیل ش��ود و در این راستا تمام دست اندرکاران صنعت ساختمان وظایف
مهم و حساس��ی به عهده دارند که باید همس��و با جامعه حرفه ای بخش
مهندسی کشور ،متعهدانه و مسئوالنه نقشهای خود را ایفا کنند.
دهمین همایش روز بتن با هدف ارتقای کیفیت فرآوردههای بتنی با حضور
نمایندگان انجمن بتن ایران ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و دیگر
فعاالن بخش صنعت بتن کشور در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
س��خنرانیهای علمی ،معرف��ی برترین پروژههای بتن��ی و مجریان آنها،
معرفی برگزیدگان مسابقات دانشجویی سراسر کشور ،کارگاههای آموزشی و
نمایشگاه تخصصی جانبی از برنامههای این همایش دو روزه بود..
مقاوم سازی یک میلیون و پانصد هزار واحد روستایی
حس��ن قدمیدر جمع خبرنگاران با اش��اره به این مطلب افزود :اصل مقاوم
س��ازی یکی از مهمترین اقداماتی است که تا کنون در دولت نهم و دولت
صورت گرفته و موجب کاهش تلفات جانی و مالی در بالیای طبیعی میشود.
معاون وزیر کش��ور با اش��اره به موقعیت جغرافیایی کشورمان اظهار داشت:
کشور ما بنا به موقعیت جغرافیایی یکی از کشورهای حادثه خیز دنیا میباشد
و از  42مورد حادثه طبیعی حدود  32حادثه در کشور رخ میدهد.
وی عنوان کرد :زلزله ،سیل ،خشکسالی ،سرمازدگی و بیماریهای مختلف
از جمله حوادث عمده ی است که در کشور روی میدهد و همچنین به این
موارد در سالهای اخیر آتش سوزی جنگلها را نیز باید افزود.
قدمیتصریح کرد :عالوه بر برنامهریزیهای مسئوالن مردم نیز باید کوشا
بوده و دستورات مس��ئوالن را به اجرا درآورند و برای کاهش اثرات بالیای
طبیعی پیش قدم باشند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت :کشور ما زلزله خیز است
ولی قدرت زلزله آن قدر نیس��ت که خساراتی را متحمل شویم اما به دلیل
رعایت نکردن اصول ساخت و ساز و نظارت جدی بیشترین خسارات و تلفات
ما با زلزلههای  5و  6دهم ریشتر صورت میگیرد.
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