
تال   مبادا کسی در بال مبرهاند خرد مرد را از بال  
فردوسی

محمد ایران منش
مدرس دانشگاه ، کنشگر و

پژوهشگرمدیریت مخاطرات
1401

خیریه توسعه وابتکارنوید
به نام خدا



.درصد از کشورمان با خطر زلزله هاي متوسط و بزرگ روبروست90بیش از 
)97مهر21بهنام سعیدي، معاون اسبق پیش بینی و پیشگیري سازمان مدیریت بحران کشور،  ایرنا، (

.درصد از مراکز جمعیتی ایران با خطر سیل مواجه است80بیش از 
)97مهر21بهنام سعیدي، معاون اسبق پیش بینی و پیشگیري سازمان مدیریت بحران کشور،  ایرنا، (

طبیعی در ایرانسوانحنفر در 2900فوت ساالنه 
)1396/01/29دکتر علی اردالن، مدیرکل مبارزه و کنترل عوارض بالیاي طبیعی وزارت بهداشت، سالمت نیوز،(

میلیون نفر در سال1.5آسیب هاي روانی بر : پیامدهاي ناگوار بالیاي طبیعی از 
)1396اجتماعی، -و دیگران، دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب هاي روانیاجتماعی در حوادث و بالیا، محمدباقر رضاعلی، فاطمه سخنوري-آسیب هاي روانی(

میلیارد دالر در سوانح طبیعی3خسارت ساالنه حدود 
)1398آذر 13دکتر مهدي زارع، اعتماد،(

رتبه سوم ایران در وقوع سوانح طبیعی در جهان
)1396/01/29دکتر علی اردالن، مدیرکل مبارزه و کنترل عوارض بالیاي طبیعی وزارت بهداشت، سالمت نیوز،(

)جمعیت دنیا% 1با حدود (تلفات جانی در کل سوانح دنیا به ایران% 6تعلق حدود 
)1392مهر 19مجید عبدالهی، پژوهشگر مدیریت مخاطرات، ایسنا به نقل از گزارش فدراسیون بین المللی جمعیت هاي صلیب سرخ،( 

)بدون احتساب خسارات و تلفات کرونا(98تا اواخروضعیت سانحه خیزي ایران 
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مروري بر تحوالت علم مدیریت مخاطرات در جهان
)  کنفرانس هاي بین المللی سازمان ملل(

)الگوي سنتی(تمرکز بر مقابله با سوانح1370تقریبا تا سال 

دهه بین المللی کاهش سوانح طبیعی: 1370تقریبا دهه
International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)

شروع توجه جدي به موضوع مدیریت مخاطرات
) 1994مه 27(1373خرداد 6اولین کنفرانس جهانی کاهش سوانح طبیعی در یوکوهاما در 

راهبرد بین المللی براي کاهش خطرپذیري: سند یوکوهاما 

از تمرکز بر پساسانحه به سوي پیشاسانحه و بهبود فرهنگ پیشگیري
3



)1995ژانویه 17(1373دي 27:) هانشین آواجی(زلزله کوبه

.زخمی اتفاق افتاد43000نفر کشته و 6500ماه پس از کنفرانس یوکوهاما، با حدود 8تقریبا 

دقیقه پس از زلزله15تلفات زلزله در اثر آوار و سقوط لوازم خانه در 80%

مردم توسط خود مردم محل %  80نجات 

.هر چقدر گروه هاي نجات، سریع عمل کنند، باز تلفات جانی زیاد خواهد بود

:این زلزله نقطه عطفی در مدیریت مخاطرات بود
مجموعه قوانین و مقررات براي مقاوم سازي و ایمن سازي سازه ها 

نظارت شدید بر ساخت وسازهاي جدید  

جامعه محلیتمرکز اصلی بر آمادگی و پیشگیري با توجه خاص به 
4



)Community(جامعه محلی
ردکههمکارانیاخویشاونداندوستان،آشنایان،ازمتشکلگروهی

هرشحاشیهشهر،دروندرمحدودجغرافیاییمکانیکدرهمهمسایگی

یااورهابها،ارزشغالباواندمتقابلارتباطاتدرهمباوساکنروستایا

هركشیکشهري،محلهیکروستا،یکمانند؛دارندمشترکیرفتارهاي

...ومسکونیبزرگمجتمعیککارکنان،

برخوردارند،خوبیاجتماعیانسجامازچونمحلیجوامع

.هستندموفقمخاطراتمدیریتاجرايبرايمناسبیبسیاربستر
5
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)2015-2005(1383-93هیوگو کنفرانس چارچوب 

)Hyogo Framework for Action(

خطرپذیري سوانحکاهش ارزیابی و ، شناسایی-

نوآوري و آموزش براي ایجاد فرهنگ ایمنی در همه سطوح، دانش-

بحرانبا مقابله موثر براي تقویت آمادگی-

توسعه سامانه هاي هشداردهی اولیه -
6
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)   2015مارس سال 18(1393اسفند27چارچوب کنفرانس سنداي

سومین کنفرانس جهانی

رح طاجراي سوانح با جدید ات پیشگیري از خطرکاهش خطرات موجود و 

ی، اقتصادي، حقوقی، اجتماعی، سالمتی، فرهنگو ساختاريجامعهاي 

اهش محیطی، فناوري، سیاسی و سازمانی که منجر به پیشگیري و ک

مواجهه با مخاطرات، آسیب پذیري و افزایش آمادگی براي پاسخ و 

.می شوندتاب آوري تقویتبازیابی و نهایتا 
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)2015مارس سال 18(1393اسفند 27چارچوب سنداي 

قر، کاهش اساسی وقوع سوانح و شدت بالیاي طبیعی در گروِ کاهش ف

طراحی و اجراي برنامه هاي توزیع مجدد درآمد و ثروت و ارائۀ خدمات 

.اساسی مانند آموزش و مراقبت هاي بهداشتی است

.تقویت تاب آوري جامعه با توسعه متوازن و پایدار امکان پذیر است
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در برابر سوانح        (Resilience)تاب آوري

ومقاومتبرايجوامعوافراد،سازمان هاتوانایی

فشارهايوصدماتخطرات،برابردرسازگاري

وتارهاساخاحیايوحفظباپساسانحهکارآمدوسریعبهبودوسوانحروانی

.جامعهآنضروريواساسیکارکردهاي

.هم استایجاد انعطاف پذیري در افراد و جوامع در پیشاسوانح بسیار م
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:نتایج تقویت تاب آوري
امکان  پیش  بینی  بهتر سوانح  و-

برنامه ریزي مناسب تر براي کاهش 

. خطرات و تلفات را  فراهم می کند

امدهايپیگزافهايهزینهتحملونشستنسانحهیکوقوعانتظاردرجايبه-

.استترهزینهکمبمراتبکهشودمیپیشگیريفرهنگایجادموجبآن،ناگوار

.اگرخوب آبیاري شده و ریشه قوي باشد، در برابر طوفان، تاب می آورد
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اقدامات سخت افزاري چیستند؟
هکدیدهآسیبجامعهمقطعیوسریعحلبرايفعالیت هایی

:ماننددارندواکنشیواجراییجنبهبیشتر

 هاي توزیع انواع کمک هاي نقدي و غیرنقدي و احداث انواع سازه

ي، عدم موقت و یا دائمی  با کمترین پشتوانه علمی و برنامه ریز

ناختی، بکارگیري روش هاي تسهیل گري و غفلت از مسایل روانش

.اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی
12



اقدامات نرم افزاري چیستند؟
 عنوان اقدامات جامع نگر، مبتنی بر علم، دانش و تحقیق و برنامه ریزي هاي سنجیده به

ز طریق پشتوانۀ اصلی اقدامات اجرایی؛ با تمرکز بر مشارکت مردم و توان افزایی آنان ا

:انواع آموزش ها ، مشاوره ها و سایر اقدامات؛ مانند
وتجاربزيمستندساعملکردها،ارزیابی-محلیجوامعتوان افزاییومشارکت پذیريبرايگريتسهیل

تاب هايکومقاالتتولیدوتحقیقاتومطالعات-برنامه ریزي هادربه دست آمدهآموزه هايازبهره گیري

اهبرديرچشم اندازهايوراهبردهاطراحیبرنامه ریزي،-برنامه ریزي هاپشتوانۀبه عنوانمرتبط،علمی

تغییروی هاآگاهی افزایبهمعطوفآموزشیخدمات-اجراییاقداماتاصلیپشتوانۀبه عنوانواقع بینانه

امعۀجزندگیوضعیتبهبودبرايگوناگونزمینه هايدرتخصصیمشاوره هايانواعارائۀ-رفتارها

اجتماعیمطالبه گري-محلیجامعۀاقتصاديتوان افزاییهدفباپایداراشتغال زاییازحمایت-محلی

هااینمشابهومحلیجامعۀبرحقوقانونیخواسته هايوحقوقپیگیريبا
13



مدیریت کاهش ریسک مخاطرات جامعه محور 
Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM)

وگروه هاظرفیت افزایشباآسیب پذیري هاوخطراتکاهش-1

سوانح؛بامقابلهبرايآسیب پذیرجوامع

روان،،جانبههاآسیبوتلفاتازحداکثريکاستنیاجلوگیري-2

زیست؛محیطواموال

.هادیدگیآسیببهبوديوبازسازيدرتسریع-3

همگی با مشارکت فعال جامعه محلی
14
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نوین و جایگزینی الگويسنتی منسوخ شدن الگوي
محورجامعهمخاطراتمدیریت 

.  )برنامه ریزي و اجرادر از طریق جامعه محلی مشارکت مردممبتنی بر (

المللیبینتجارببراساس(مخاطراتمدیریتنوینعلمتاکید(:

الزمه موفقیت برنامه هاي کاهش خطرات سوانح ، مشارکت تمام آحاد جامعه و دوري از 
. تمرکز در مدیریت است

نوینالگوياصلیمشخصات:
محلیافزاییتوانوافزاییظرفیتاجتماعی،هايسرمایهازگیريبهره

مخاطراتمدیریتدرموفقیتشرط:
.سازمان هاي محلی و تشکل هاي بومیمیان سازمان هاي ملی و و مشارکت یکپارچگی 



16

منابعوهاتوانتمامیازاستايمجموعهظرفیت

سطحبتواندکهسازمانیاجامعهیکدسترسدر

.دهدکاهشراسانحهناگواریکپیامدهايیاخطر

چنینهمواقتصاديیااجتماعیسازمانی،فیزیکی،امکاناتوهاروش

یریت،مدورهبريقبیلازیافته،مهارتگروهییاشخصیخصوصیات

.آیندمیبشمارظرفیتاجزايازنیز

ابلیت ظرفیت افزایی، متکی به منابع درونی جوامع محلی و تقویت ق

.  ها و امکانات موجود است



)جامعه محور(نوینالگوي)آمرانه(سنتیالگوي

مبتنی بر چند رشته علمیمبتنی بر یک رشته علمی
)از باال به پایین(دولتی

برنامه ریزي براي جامعه و اجراي یکسویه
)از پایین به باال(مشارکتی

مشارکتیبرنامه ریزي با جامعه و اجراي 

)بالپرهیز(تمرکز بر پیشاسانحه)بالمحور(تمرکز بر پساسانحه

بازدارندگیواکنشی

تلفات جانی و مالی کاهندهتلفات جانی و مالی فزاینده
پاسخگو و شفافیت گراشفافیت گریز

کم هزینهپرهزینه

فسادپرهیزفسادآمیز

هاي سنتی و نوین مدیریت مخاطراتالگوتفاوت هاي اساسی بین 
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جامعه محلی
)کلیه اقشار و تشکل هاي مردمی محل(

بخش دولتی
سازمان هاي دولتی مرتبط و (

)سازمان هاي مدیریت بحران

جامعه مدنی
)سازمان هاي مردم نهاد(

جامعه بین المللی
سازمان ملل و سمن هاي (

)  بین المللی

بخش خصوصی
انجمن هاي بخش خصوصی(

)و خیرین
18



خانه  هاي هالل
ازاشهرهسطحدرکهمی  روندشماربهکوچکهالل احمرنوعی

ومساجدشهرداري ها،همکاريباونیکوکارانمردم،سوي

باوبخشداراندهیاران،سويازروستاهاسطحدرواصناف

مدیریتوتجهیزهالل احمرشعبفرمانداري ها،مشارکت

.می شوند

این خانه ها تمام خدمات  هالل احمر را براساس نیازهاي هر محل

.و منطقه برآورد کرده و به کار می گیرند

19



:  اهداف خانه هالل 
وخطراتکاهشبرايروستاوشهردرمحلیجوامعوهاخانوادهافراد،سازيآماده

هاآنایمنیتامینوسوانحعوارض

:راهبردها
ها،آنتاب آوريافزایشبرايمحلیجوامعهايظرفیتومشارکت بهبود.

انسان دوستانه،هايارزشوداوطلبیروحیهصلح،فرهنگترویج.

روستا ها،وشهر هادردگرامداديوامداديخودهمگانیهايآموزش.

محیط زیست،ازحفاظتوحمایت.

.هاطرحمالیتامینبرايداوطلبخیرینجذبوشناسایی.
20
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که با ویژگی هاي سمن ها،جامعه محورمخاطرات الگوي جدید مدیریت
.سازگارتر استتشکل هاي برآمده از بطن جامعه اند، 

ویژگی هاي اصلی سمن ها 
از مسائل آنان؛  ارتباط گیري قوي با مردم و شناخت عمیق  •

خودانگیختگی، چابکی و انعطاف زیاد؛•

سازگاري سریع با محیط؛•

تکار عمل؛توانایی و خطرپذیري باال در نوآوري و اب•

نان مردم مدار؛توانایی در به کارگیري کارشناسان و کارک•

توانایی در جذب منابع در زمان سوانح؛•

.غیر سیاسی بودن•



چه عواملی در موفقیت سمن ها در مدیریت مخاطرات موثر اند؟
جامعه محور؛مخاطراتمدیریتدرموردکافیاطالعاتودانش-

مناسب؛اجزايسایروحسابرسیحسابداري،برنامه ریزي،مدیریت،-

پوشش؛تحتمحلیجوامعآوريتابافزایشبرايریزيبرنامه-

آن ها؛ازدرس آموزيوتجاربمستندسازي-

هدف؛محلیجوامعوخودبرحقوقانونیحقوقاحقاقدرپایشگريومطالبه گريتوان-

منابع؛اتالفوها موازي کاريازجلوگیريوتجاربتبادلهم افزایی ها،برايشبکه سازي-

کشور؛مخاطراتمدیریترسمیسازمان هايباسازندهارتباطاتبرقراريدرخالقچاره جویی هاي-

یر؛ساوزاییاشتغالسازه،اجتماعی،مددکارينجات،وامدادهايزمینهدرتخصصیسمن هايازحمایت-

.اجتماعیسرمایهکاهشازجلوگیريوسیاسیهايگیريجهتازپرهیز- 22



ن ها  سه اولویت گذاري مهم براي تخصیص بهتر منابع سم

؛)رماندبرپیشگیريتقدم(بالمحوريازدوريوبالپرهیزيبرتمرکز)الف

دمتق(سخت افزارياقداماتازپرهیزونرم افزارينقش هايبرتمرکز)ب

؛)عمل زدگیبرعلم محوري

فوظایجزوکههاییزمینهدرمردمیمنابعبرصِرفتمرکزازپرهیز)ج

.)ولتیدمنابعبههم زمانتوجه(دولتازفعالمطالبه گري هايباهستنددولت
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سوانحبرابردرهمگانیآموزش هايازبرخورداري
98مصوببحرانمدیریتقانون14مادةازببند

:استموظفایراناسالمیجمهوريهالل احمرجمعیت

يجمهورصداوسیمايسازماندهیاري ها،شهرداري ها،روستا،وشهراسالمیشوراهايهمکاريبا

ویتبلیغوفرهنگیاموردرمسئولسازمان هاياسالمی،ارشادوفرهنگوزارتایران،اسالمی

وجامعهآحادآموزش بهنسبتسازمان،استانداردهاياساسبرومسلحنیروهايکلستاد

.کنداقدامسوانحوحوادثبرابردرمردم نهادسازمان هاي

25



مروري بر مشارکت سمن ها در سوانح  گوناگون ایران
)غیرمحلی(اندكبسیارحضور:)69(رودبارزلزله-1

)فراوانمحلیغیراندك،محلی(گستردهبسیارحضور:)82(بمزلزله-2

)محلیغیراکثرا(کمحضور:)91(آذربایجانزلزله-3

)محلیغیرومحلی(گستردهوزیادبسیارحضور:)96(ذهابسرپلزلزله-4

)محلیغیرومحلی)(98(بلوچستان،کرمانوگلستان،لرستان،خوزستان،سیستانسیل-5

وملیايشبکه هگیريشکلوهاسمنگستردهبسیارحضور:)تاکنون98اواخراز(کرونا-6

)کمکشبکهابر(کشورغیردولتیسازمان هايتخصصی
26



)  یران اولین ابر شبکه سمن ها در ا-شبکه هاي ملی و تخصصی سازمان هاي غیردولتی کشور(ابر شبکه کمک

خیریهونیکوکاريموسساتملیشبکه•

غیردولتیسازمان هايساالنههمایش هايهماهنگیشوراي•

کشورطبیعیمنابعوزیستمحیطتشکل هايشبکه•

خیابانوکارکودکانیاريشبکه•

)چاووش(بینایانکمونابینایانتشکل هايشبکه•

اعتیادحوزهنهادمردمسازمان هايملیشبکه••

ایدزحوزهنهادمردمسازمان هايملیشبکه•

گردشگريودستیصنایعفرهنگی،میراثغیردولتیتشکل هايهماهنگیشوراي•

ایرانسرطانحوزهخیریهموسساتومردمیتشکل هايملیشبکه•

ایرانروانپزشکیانجمن•

)حجم(مدنیجامعهحامیان• 27



اقدامات ضروري سمن ها  در پیشاسوانح  
نسازماسایروهاللهايخانهاحمر،هاللجمعیتباهاهماهنگیوارتباطاتبرقراري.

مخاطرات؛مدیریتبامرتبطهاي

سوانح؛برابردرآوريتابدانش.

الزم؛اطالعاتوهادانشسایرازبرخورداري.

گذشته؛مخاطراتمدیریتدرتجاربازآموزيدرس.

ها؛يکارموازيازپرهیزوهاافزاییهمبرايهامشارکتبهورودیاهاسمنشبکهایجاد.

ن،سالمنداجوانان،زنان،هايانجمن:مانندمحلیمردمیهايتشکلایجادازحمایت.

؛..وصنفیهايانجمن
28



)ادامه(اقدامات ضروري سمن ها  در پیشاسوانح

صی سمن هاي تخص: حمایت از تشکیل سمن هاي تخصصی مدیریت مخاطرات مانند . 

ساختمانی، امداد و نجات، مددکاري اجتماعی، اشتغال زایی و سایر؛

:ندمانغیردولتیايحرفهوتخصصیموسساتوهاانجمنباارتباطاتبرقراري.

ایران،روانشناسیانجمنمخاطرات،مدیریتتخصصیهايانجمنها،سمنهايشبکه

وزیستطمحیتشکل هايملیشبکهکمک،شبکهابرایران،اجتماعیمددکاريانجمن

سایر؛وآنشعباتوایرانشناسیجامعهانجمنکشور،طبیعیمنابع
29



)ادامه(اقدامات ضروري سمن ها  در پیشاسوانح

خانهمحل،خطرپذیروزاآسیبنقاطشناساییدرمحلیجامعهبامشارکت.

ها؛آندرکاهشتسهیلامکانحدتاواموالوها

گروهی؛بصورتمحلیجامعهاموالوهاخانهشدنبیمهازحمایت.

،بهسازيونوسازيهايوامازاستفادهدرمحلیجامعهخانوارهايازحمایت.

خودامدادي؛وخودمراقبتیهايروشیادگیريبهمحلیجامعهترغیب.

.مرتبطهايسازمانازسوانحاطالعاتآخرینمستمردریافت.

30
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توصیه هاي مهم سمن ها  به جوامع محلی 
)همراه با پیگیري هاي بعدي(براي کاهش خطرات سوانح

ل،سیزلزله،(غیرطبیعیوطبیعیمخاطراتمدیریتاصولباآشناییوهمگانیآموزشدریافت-

هالل؛هايخانهطریقاز)...وکروناوخشکسالیسوزي،آتشطوفان،فرونشست،

هالل؛هايخانهمدیریتبا)خودامدادي(زلزلهوقوعزمانبامشابهوضعیتباریکسالیحداقلتمرین-

؛زلزلهمهندسیاصولبهتوجهباساختمانآبوگازوبرقهايسامانهاندازيراهونصب-

؛کاروزندگیمحلازدوربهحدامکانتاوامنهايمکاندرشیمیاییموادوزاآتشموادنگهداري-

؛اولیههايکمکآموختن-
سانحه،ام نحوه ي قطع جریان برق، آب و گاز هنگگیريشناسایی مکان شیرهاي گاز، آب و فیوز برق و یاد -

گفتگو با افراد خانواده راجع به سوانح بمنظور کاهش تنش  و اضطراب ها؛-
31



توصیه هاي مهم سمن ها  به جوامع محلی 
براي کاهش خطرات سوانح با پیگیري هاي بعدي

؛احداث، خرید یا اجاره مسکن مقاوم و ایمن-

يبنااحداثاینصورتغیردر.هارودخانهحریموهاگسلازدوربهساختماناحداث-

؛قويهايزلزلهبرابردرمقاومکامال

والکمازخانهخریدهنگامبهتأسیساتوسازهنقشهدریافتبهمحلاهالیترغیب-

انامکیا،زلزلهبرابردرهاآنمقاومتبرآوردبرايساختمانمهندسیکازدرخواست

قبلی؛شدهخریداريواحدهايسازيمقاوم

وآبله هايلوترکیدگیوگازلوله هاينشتساختمان،سیم کشیعیوبرفعبهترغیب-

؛متخصصیککمکبافاضالب
32



توصیه هاي مهم سمن ها  به جوامع محلی 
)همراه با پیگیري هاي بعدي(براي کاهش خطرات سوانح

ه؛محلوخانهخطرناكوامننقاطشناسایی-

وهپنجرازنشیمنمکانوتختخوابکردندور:خانهوسایلدرستچیدن-

بوفه،خانه،کتابقفسه،گنجه،کمد،مثلبلندوسایلاتصالعکس،قابوشیشه

ولقفبهکتابخانه هاوقفسه هاوکمد هادربتجهیز.دیواربهسایرویخچال

؛)کاستراهالهزلزدرجانیتلفاتازدرصدچندینتوانمیکاراینبا(سانحههنگامبهپرتابازجلوگیري

لوازمننکردآویزانبی رنگ؛نایلون هايیاچسبنوارباهاشیشهسازيایمن-

؛سبککیپالستیلوازمجایگزینیامکانحدتاوسقفازگلدانمانندسنگین
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توصیه هاي مهم سمن ها  به جوامع محلی براي کاهش خطرات سوانح 
همراه با پیگیري هاي بعدي

، رادیو ترانزیستوري کوچک+ آب، غذا و دارو براي سه روز:کیف یا کوله نجات -

تی بیل کوچک و پیچ گوش، چراغ قوه و باطري هاي یدکی، قیچی کوچک، انبردست

کپسول آتش نشانی..+ و

.)کوله نجات براي همه خانواده ها کامال الزم استو نگهداري تهیه(

خاص مشخصات فردي، نشانی منزل، تلفن هاي تماس ضروري، گروه خونی، بیماري-

.تصویر مدارك مهم+و نگهداري همیشگی آن ها و در صورت نیاز داروي ویژه 
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:یرندمی گتعلقساکنانبهزیرمزایايسانحه دیده،مناطقدروآسیب پذیرمناطقدر

پیشاسانحه.الف
فرسودهبافتنوسازيوام هاي-1

:1398مصوببحرانمدیریتقانون16مادةاز2تبصرة

واحدهايمالکانتشویقبه منظور»سوانحوحوادثخطرکاهش«ملیبرنامۀ چهارچوبدردولت

الههمه سمسکونی شان،واحدهاينوسازيبهفرسودهبافتوناپایدارروستاییوشهريمسکونی

وصادياقتاموروشهرسازيوراهوزارتخانه هايمشترك پیشنهادبهراالزمفنیکمک هايوتسهیالت

کشورکلهساالنبودجهالیحهدرهیئت وزیرانتصویببا)کشوربحرانمدیریتسازمان(کشورودارایی

.می کندپیش بینی

زان توضیح آن که فرایندهاي اداري این نوع وام ها به خصوص درمورد ضمانت گیري و می

.اقساط، دشوار است و نیازمند حمایتگري سمن هاست
35



گوناگونمخاطراتبرابردردارایی هاواموالکردنبیمه-2
:1387مصوببحرانمدیریتسازمانتشکیلقانوناجراییآیین نامۀ32مادة

یمۀبهمکاريباوبحرانمدیریتسازمانهماهنگیبااستموظفداراییواقتصادياموروزارت

خش هايبدرحوادثبیمۀگسترشبهنسبتمرتبطدستگاه هايوایراناسالمیجمهوريمرکزي

ی،سرمازدگدامی،وکشاورزيامراضوآفاتزلزله،سیل،(محتملحوادثدراولویتبامختلف

.نمایداقدام)آنمانندوخشک سالی

حسطدرحوادثبیمۀپوششگسترشطرحاستموظفداراییواقتصادياموروزارت-1تبصرة

مان هايساختوبناییزیرتأسیساتعمومی،ابنیۀمسکونی،ساختمان هاي(اولویتباعمومی

مراحلسیربرايپیشنهادوبررسیجهت1388سالپایانتارا)آنمانندوتجاريوصنعتی

.نمایدارائهسازمانبهتصویب
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دامیوکشاورزيمحصوالتاجباريبیمۀمورددراستموظفکشاورزيجهادوزارت-2تبصرة

.دهدانجامراالزماقدام)1362مصوب-کشاورزيمحصوالتبیمۀقانونبهتوجهبا(

جهتدرسازمانیاهدافچارچوبدرکشوردهیاري هايوشهرداري هاسازمان-3تبصرة

توانقايارتبرايووابستهسازمان هايوشهرداري هاازمدیریتیواجراییفنی،مالی،پشتیبانی

وقوانینرعایتباراحوادثبیمۀصندوقحوادث،بازسازيومقابلهامردرشهرداري هامالی

کشورروزیتصویببهمذکورسازمانپیشنهادبامربوطآیین نامۀ.نمایدایجادمربوطمقررات

.رسیدخواهد

برايوتهیهذي ربطدستگاه هايتوسطفوق الذکرتبصره هايبهمربوطدستورالعمل-4تبصرة

.گرددارائهسازمانبهعالیشورايتصویب
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پساسانحه.ب
:فاجعه هاوقوعازپسمصوبوام هاي-1

..و زاییاشتغال/زندگیوسایلخرید/کسب وکارهابازسازي/هاساختمانتعمیراتوبازسازيوام هايانواع

:سانحه دیدگانمالیاتیبخشودگی هاي-2
:تاسشدهقائلذیلشرحبهسانحه دیدگان،برايمالیاتیبخشودگی هاییمستقیم،مالیات هايقانون165مادة

اقاتاتفوطوفانوخشک سالیوآفاتبروزآتش سوزي،سیل،زلزله،قبیلازسوانحوحوادثبراثرکهموارديدر-

یاارتخانه هاوزطریقازواردهخسارتوگرددواردخساراتیخاصیمؤدیانیامؤديبهیاکشورمنطقۀ یکبهدیگرغیرمترقبۀ

اراییدواقتصادياموروزارتنگردد،جبرانعام المنفعهمؤسساتیاوبیمهسازمان هايیاشهرداري هایادولتیمؤسسات

دیانمؤازدستهآنبهنسبتوکسربعدسنواتوسالآندرمؤدي،مالیاتمشمولدرآمدازواردهخسارتمعادلمی تواند

خودمالیاتیبدهی هايپرداختبهقادرواسترفتهبیناز مذکورحوادثاثردرآناناموال)%50(درصدپنجاهازبیشکه

.نمایدطوالنیتقسیطیا بخشودهراآن هامالیاتیبدهیازقسمتییاتمامهیئت وزیرانتصویببانمی باشند

.می شودتصویبهیئت وزیرانتوسطوتهیهداراییواقتصادياموروزارتتوسطمادهایناجراییآیین نامۀ
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: کتاب 132ص،نقش سمن ها در مدیریت پسازلزله

:)شبه اهتمام محمدایران من(راهبردهاي مدیریت خطرپذیري زلزله
زلزلهدرنهادمردم سازمان هايآموخته هايدرس-

آمریکامتحدهایاالتوتایوانکشورهند،سههاي
)کوبه ژاپنریوزوکه آاوتا و یوشیترو موروساکی پژوهشگران دانشگاه: نویسندگان (

:سایر موضوعات مرتبط با سمن ها در این کتاب 

:)170ص(چالش ها و چاره هاي مدیریت بالیا در ایران

خودمراقبتی -1

الگویی براي پیشگیري در برابر خطرات زلزله  -2

الگویی براي آمادگی در برابر خطرات زلزله  -3

تاب آوري در مدیریت شهري-4
39



عملکرد سمن ها در سه زمین لرزه خارجی
)راهبردهاي مدیریت خطرپذیري زلزلهاز کتاب (

؛)2001(توان بخشی و بازسازي جوامع آسیب دیده توسط سمن ها در زلزله گجرات هند) الف

؛)1999(در مدیریت زلزله تایوان» اتحاد ملی بازسازي پس از زلزله«نقش سمن ) ب

).1994(با سمن هاي جامعه محور در زلزله نورتریج ایاالت متحدهENLAارتباط سازمان واسطه ) ج

چهار عامل اساسی در اثربخشی مشارکت سمن ها در مدیریت سوانح   

هماهنگ سازي-4تخصص محوري  -3جامعه محوري  -2اعتمادپذیري جامعه   -1

40

در صورت یکپارچگی این چهارعامل، سمن ها می توانند اقدامات خود را با جذب منابع موردنیاز

.از سایر بخش ها، توسعه دهند و حمایت از وضعیت زلزله زدگان را بهبود بخشند



از قانون مدیریت بحران کشور3ماده: چند توضیح الزم 
:استزیربه شرحقانونایندررفتهبه کاراختصاريعباراتوواژگانمفهومـ

صورتدرکه)اجتماعیوامنیتیـنظامیمواردبه جز(انسانیکنشیاطبیعیپدیده:مخاطرهـالف

.شودخسارت بارحادثهوبحرانیکبهتبدیلمی تواندآسیب پذیرجامعهیامحیطدروقوع

هبمنجرواستمخاطرهوقوعازناشیکهجامعهیکعملکردجديگسیختگیهماز:بحرانـب

آنبااجههموکهبه طوريمی شود،زیست محیطییااقتصاديانسانی،گستردهمنفیاثراتوخسارات

.باشدقانوناین)2(مادهموضوعمسؤولهايدستگاهومتأثرجامعهتواناییازفراتر

واقتصادياجتماعی،فیزیکی،شاملغیرماديوماديکمبودهايوضعف:آسیب پذیريـپ

.شودبحرانبهمنجرمخاطراتوقوعمی شودباعثکهاستجامعهدرزیست محیطی

جامعهدرمخاطرهیکوقوعدرصورتاحتمالی،ماديوانسانیخساراتاندازهیامقدار:خطرـت

.استآسیب پذیر
41
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برخی نکات مهم در کمک رسانی هاي پساسوانح
.نشویمهاکاريموازيدچارتایابیماطالعدولت،هايبرنامهازحتماسوانح،وقوعازپس-

تایریمگبهرهپذیريمشارکتوگريتسهیلهايروشازدیدگانسانحهباارتباطاتبرقراريدر-

.بیفزاییمهایشانتواناییبروسازیمدورگريتکدّيروحیهوانفعالازراآنان

سایرومحلیجامعهمشارکتباکاراینبراي. دهیمخرجبهکافیدقتکمکی،اقالمنیازسنجیدر-

.ندیابمیتغییرمدامنیازهازیراباشیم؛نیازهابرآوردحالدردایمبطورها،سازمانوهاسمن

رفعبهتنسبتاکنیماستفادههاسمنسایرنیزومحلیهايتشکلمشارکتازنیزامورسایردر-

.کنیماقدامسریعااشتباهات

درودریابیمزودراهابایدآنودارندخودراخاصنیازهايوشرایطمعموالايمنطقهومحلهر-

.کاستخواهیممنابعاتالفازورسیممیدرستیهاياولویت  بهکاراینبا.بکارگیریمبرآوردها
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طوربهاکمکتاکنیممشخصراتوزیعهاياولویتوبررسیرامنطقهکلها،رسانیکمکازقبل-

ن هامستحق تریبهیاواهلشدستبهیاکمک ها،کهآمدهمیپیشبکرّات.شوندتوزیععادالنه

.استنمی رسیده

.مبکاهیمنابعهدررفتازتاکنیماستفادهسنجیدهنظارتیکارهايوسازازکمک رسانی هادر-

حه،سانوقوعزمانهمانازدیدگانسانحهزیرادهیم؛قرارخودکارسرلوحهدررااجتماعیمددکاري-

قراريفورهايرسیدگیوغربالگريمورداگرعوارضاین.شوندمیروانیهايتکانهوفشارهادچار

.بینجامند)PTSD(پساسانحهتنش زاياختاللبهبعدهاممکنستنگیرند،

.کنیمهاستفادبعديمراحلدرها،آموختهدرسازوارزیابی ومستندخودرافعالیت هايمستمربطور-
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نی،فبازار،بررسی هاي(امکان سنجیمطالعاتعلمازسرمایه گذاري،طرح هاياجرايوانتخابدر-

. کنیماستفادهرشتهاینکارشناسانخدماتو)نظارتوطرحمالی

کارهاونهاینگکهدادهنشانگذشتهتجارب.نکنیمبزرگسازهايوساختدرگیرخودراامکانحدتا-

.دارندمیبازاشاناصلیوظایفانجامازوکنندمیگیرزمینودرگیربسیارراهاسمنمعموال

يعملکردهاوايهزینه اسنادسایروگزارش هاعکس ها،صورتحساب ها،کهاستضروريکامالً -

ماازنانآاگرحتیکار،این.دهیمقراراختیارشاندروکنیمتهیهرانیکوکارانکمک بامرتبط

.دشومیآنانهمکاريواعتمادزاییاستمرارموجبزیرادارداهمیتبسیارباشند،نخواسته

اییزاشتغالازحمایتوآموزشاجتماعی،مددکاريجملهازنرم افزاريفعالیت هايبرتمرکزبا-

.نیمکجلوگیريدیدهسانحهجامعهدرروانیواجتماعیهايآسیبگسترشیاوبروزازپایدار
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طفقوجوهتخصیصلزومبرمالیحامیاناصرارکمک رسانی ،چالش هايازیکی-

تخصیصبسويوآشنامنطقهشرایطباراآنانبکوشیم.استآنانخواستهبنابر

.کنیمهدایتمنابعدرست

فشاراثرردکار،نیرويدستمزدوساختمانیمصالحقیمتمعموالبازسازي،شروعبا-

گذاري،ایهسرمهايطرحهزینهبرآورددربنابراین.یابندمیافزایشسریعاتقاضا،

.دهیمقرارنظرمدّرامهماین

هتوجسمن،همیارانوداوطلباناجرایی،مدیرانشرایطوخواسته هانیازها،به-

.یمکنجلوگیريکارينادرستبسترهايپیدایشازتاباشیمداشتهکافی
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یادارکردنزندگیبهترنحوهدیدگانسانحهبهزیرااند؛ضروریاتاززندگیهايمهارتهايآموزش-

وارتباطیمهارتنقادانه،تفکروخالقانهتفکرمسئله،حلوگیريتصمیم:ازعبارتندهاآن.دهندمی

.روانیفشارهايوهیجاناتمدیریتهمدلی،وخودآگاهیروابط،مدیریتمهارت

نیازمنددتبشپساسانحه،دورهدرآنان.نکنیمقطعدیدگانسانحهباراخودروابطمنطقه،تركازپس-

.دباشنحضوريگاهییاوغیرحضوريتوانندمیروابطاین.اندعاطفیهايرسیدگیوروابط

:کهباشیمداشتهبیاد-

هرکجا عشق  آید و ساکن  شود          هرچه  ناممکن  بود ممکن  شود
مجتبی کاشانی

:  درصورت تمایل براي تبادل نظرات، با شماره من تماس بگیرید. باسپاس از همراهی تان

09122542962محمد ایران منش  
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اللتدآنکاربردواستسانحهازپساحتمالیايمرحلهبحران(بحرانمدیریتجايبهمخاطراتمدیریت

).نشودمنجربحرانبهتواندمیماتدابیرباکهایستسانحهمخاطره،اما.داردمامحوريبالبر

ناتوانیبرتداللتوانمندسازيبنابراین.دارندهاییتواناییهاانسانهمه(توانمندسازيجايبهافزاییتوان

).استآنانهايتواناییافزایشمنظورمانحالیکهدردارد؛آنان

یعنینیمبداقبلیعاديحالتبهبرگشترابازسازيوقتی(عاديحالتبهبرگشتجايبهپایدارحالت

).برگردیمپایداروگذشتهازبهتریشرایطبهبایدما.استشدهفاجعهبروزموجبکهحالتیهمان

گیرندرعهدهببخوبیراکودکانوخودسرپرستیتوانندمیزنان(سرپرستبیزنانجايبهسرپرستزنان.(

آنانبهاحترامبراي(زدگانسیلیازدگانزلزلهجايبهدیدگانسانحه(

اصالح چند اصطالح  رایج



چرخ  بر  هم  زنم  ار  غیر  مرادم  گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
حافظ
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راي تسلیم توصیه بسیار زیبا و انگیزاننده حافظ شیرین سخن  ب

:نشدن در برابر نابسامانی ها و بحران ها 
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