هب انم خدا

گاهنامه خبری  ،تحلیلی و آموزشی ستاد مدیریت بحران منطقه 71
سال 59 :

ماه  :مرداد

شماره 707 :

سخن دبیر :با گسترش روزافزون جمعیت شهرنشین پایتخت و پدیده مهاجرت از شهرها به تهران لزوم اتخاذ تدابیر مدیریتی و آموزشی در مقوله مدیریت بحران
بیش از پیش به چشم می خورد .ایجاد بسترهای مناسب جهت آمادگی و پیشگیری از حوادث و وقایع انسانی و طبیعی و  ، ....اتخاذ تصمیمات و
راهکارهای جلوگیری از افزایش ساخت و ساز روی گسلها و حریم نقاط بحرانزا و همت گماردن ویژه در خصوص آموزش شهروندی در چارچوب
مدیریت بحران و اطالع رسانی و فرهنگ سازی در این خصوص از مواردی است که کلیه کارشناسان و مطلعین امر تاکید ویژه بر آنها داشته اند .در این
راستا  ،ستاد مدیریت بحران منطقه  71با توجه به رسالت فرهنگی و اجتماعی مربوطه قصد دارد از این پس در چارچوب گاهنامه نسبت به ایجاد بسترهای
آموزشی و اطالع رسانی در امر مدیریت بحران همت گمارده و در این راه از راهنمایی و مشورت کلیه همکاران و مدیران و متخصصین امر در زمینه
های مصاحبه  ،اطالع رسانی  ،مطالب آموزشی  ،مقاالت و  ...استفاده خواهد نمود .در آغاز این راه دست تک تک شما را به گرمی می فشاریم /.
اخبار :
-7برگزاری جلسه فصلی ( بهار ) ستاد مدیریت بحران منطقه

-2حضور در غرفه دوام و ایمنی در نمایشگاه فصل نیایش

خانه های دوام و ایمنی-7اجرای طرح بازپیرایی دوامیان و ایمن یاران منطقه

-مقاله تشریحی و تحلیلی

تهدیدات پایتخت
تهران با چهار «تهدیدد فتهد » ناشد ا «مخداررا

بد یرییدان اسد

ریعید بدالقوه و توسدی ندامو ون شدهر» دسد

رد

در ید

ا

آنها ب تنهای م تواند حادث ای در مقعاس وسععتر ا واقی شهران را برای این رالنشهر رقم بزند.
سددا مان مددعنشناس د ررددور دربدداره سددط آسددع پددریری تهددران در برابددر حددوادق هعرمهرقی د تهدیدددات بد مرات د

مطالیددا

بددزر تددر ا
بخ د

مددعنلددر ه را شناسددای رددرده رد شددام «فرونرس د
سددا  4102شددرر

ددای ا آن بددر پای د یددزار

مددعن» « مددعن لشددز

«سددوسعر ری» -مرددهورترین شددرر

رددار فددود را ب د بع د حددوادق ریعی د شددهر ا افه ددا

م د د ددد -انجدداش شددده اس د

جهان و دمرتید لدرآنجلدر میرفد مد رنددی تهدران ا معدان  01شدهر بد شدد
رددوریر د  01درصددد ا حدددود  01معلعددون ج یعدد
میددرخ فطددر لزل د
افددزوده اس د
نق

یدد

ب د 01سددا پددع

ی ران در شهر امران نتوذ و جر

آ

م سددو
ب

یر معن را م دود ررده اس .

و فسددارا

اس د  -و ا سددوی دیهددر معددزان تلتددا

ب د ررددور ا ددعا

شددده اس د ی سددا مان مددعنشناس د ررددور مددعن لددر ه مددعن لشددز
جدید فدود در ف دو

مخداررا

سددعال

لزلد فدامو

ج یع

مددعن را چهددار تهدیددد بددالقوه بددرای

بدرای شدهر تهدران اسد ی سدا مان مدعنشناسد

و تهدیددا

اسد ی ایدن در حدال اسد

ا ریعی د

نردان مد د دد بدا

بد حدداق رسدعده در ایدران و بد ف دو

مخددارره روبد رو رددرده اسد ی
و انهرددار م د رود ی د

ددعن مونددوب سددی
درصددد مددر

افددراد در میددرخ فطددر ایددران ب د دلع د رشددد

رد تیدداد افدراد در میدرخ فطدر در جهدان رو بد رو در حدا ردا

ب د اسددهناد آمار ددای سددا مان مددعن شناس د  26مخددارره در جهددان وجددود دارد ر د
داراس د

اراسد

میروس در حا ر شدن اس .

سددا مان مددعنشناس د ب د دلع د بهددره نیددردن درس د

در حا افدزای

و فرونرس د

جهددان ج یع د

تهدیدد ای پنهدان پایهخد

مدعن در شدهر تهدران رون دای ردردی نهدایی ایدن ت قعقدا

وجود آنر در دیهدر رردور ا بدا اسدهتاده ا تدوان مهندسد ایدن مخداررا

برابددر مطالیددا

سددایر ررددور ا در یددرر مددان
خددوان بددا نسددی

سدا مان مدعن شناسد بد شدورای شدهر تهدران سد را ردار بدرای ردا

میرفد و ایدالش ردرده تهدیدد فرونرسد

امددا بد رهددم ایددن معددزان

دای مرسدوش دنعدا بدرای مقداوشسدا ی شدهر ا در برابدر

ریعی د در ایددران نسددی

مد عن بد ماابد

بزریددراه ایجدداد

روددره ددا ناش د ا پ دروژه ددای ترافعر د و

ناشد ا حددوادق ریعید در ایددران بددرفال

بوده -رد ایدن موندوب نرداند ندده یددش اسدهتاده ا رو

تهران این روند ب صور

ددای یر معندد

در جهددان  64نددوب آن در شددهر ای مخهلددن ایددران جدداری اسد

فطرپددریری در ررددور ا یرسددو نددرو تلتددا

ررور ا ت قعقا

آ

در حددا حانددر «حددد

ددا در مسددعر روددره ددا ا رریددج سدداف

م د شددودی افددهال در ریعی د

ای سط

ا 26نددوب مخددارره ریعید ریددز و درشد

پایهخ

ردد در

داده و ی ددال شددهر را آسددع پددریرتر رددرده اسدد ی یرشدده ا

شددهری تهددران در ایددن سددا

رددرده پهانسددع ردداف بددرای ادام د فرونرس د

ایران نداردیدر یدزار

آن بدد م دددوده مررددزی شددهر اسدد

ددای یددرین مددعن و پددور فدداک ناشدد ا برداشدد

ددای افعددر تشععراتد رد مدددیری

مخدداررا

و سددرای

ب د سددط آسددع پددریری تهددران

حددداق  4برابددر شددده و بد  63سددانه مهددر در سددا رسددعده رد ایددن

مقاومدد » لددر های تهددران را ا  3ریرددهر بدد  2 /1ریرددهر رددا

رو ب افزای

لدر هفعدز جهدان در جایهداه شردم قدرار یرفهد

سددارن در م دددوده  00ددزار رعلددومهر مربی د مج ویدد شددهری تهددران در

مددعن» در منددارج جنددوب پایهخدد

مددعن در تهددران نسددی

مونددوب بدد دلعدد سسدده
فررسددال

تهددران را یر د ا فطرپددریرترین شددهر ای

فطرناک برای معنلر ه احه ال » تیدی شده اس .

» ب «مر

معددزان فرونرس د

بع د ای جهددان ر د بخر د ا بددا ار

سددهندیآنل در حددا حانددر بددر نهران د رارشناسددان مددعنشناس د نسددی

تردددید «فرونرسدد

« لزل فامو

» و «سددعال » مد شددودیاین مطالید رد

شددده اسد

اسد ی

یس د

و ندددی را بددرای سددارنان مددعن بددا

بددا وجددود آنرد ایددران ید

جهددان را

درصددد ا وسددی

و ج یعد

و معددر در مددان مددعنلددر ه ددای بددا ی  01ددزار رردده جهددان را داشدده باشددد امددا

ای مربوط ب  11سا یرشه نردان مد د دد رد میداد  61درصدد مدر

بررس

و معر دای مربدوط بد

مدعن لدر ه دای بدا 01

زار نتر رره در جهدان مربدوط بد ایدران بدوده اسد .در نقرد فطرپدریری جهدان تنهدا رردوری رد مر دای آن بدا رندر قرمدز
پرفطددر مرددخه شددده ایددران اس د ی ایددن یون د میرف د ب د منزل د جدددی بددودن سددط مخدداررا
م عط د
نزدی

مددعن در بخ د
شدن ب فدال

ایددران یویددای آن اس د

ایددران ر د ب د بلددوک سددعیری میددرو

یربسدهان اسد ا بدا توجد بد قدرار یدرفهن ایدران معدان ایدن دو فدال

 .اتتداق رد در صدور

شدن اس

ر د قس د

ش د ال فددال

در ی د

پوسده

اس د

مدعن در ایدران در حدا یسدل

یرفه د در نقر د منددارج پددر فطددر جهددان در سددا  4101ایددران رتی د س دوش را در معددان 01

ررور پر فطدر دارا اسد ی بد بداور رارشناسدان مدعنشناسد نرهد قابد تامد در ایدن معدان سدط ج یعد
در میرخ فطدر چدعن و ندد اسد ی بندا بدر ایدن مقایسد ج یعد

تیداد شهروندان در میدرخ فطدر چدعن و ندد بدا بدع
بدد بررسدد احه ددا رفددداد مخدداررا
رفددداد مددعنلددر ه سددعال

در حددا

نادیدده یدرفهن ایدران را مسدهید مواجد بدا پدیدده دای مخداررهآمعدز فراواند فوا دد ردردی بد

اسددهناد آفددرین بددا نهری ددای صددور
در مقایس با ج یع

ررددور اس د ی تشععددرا

در میدرخ فطدر ایدران  87معلعدون نتدری بدا
برابدری مد رندد!.شدرر

معلعدارد نتدر ج یعد

بع د سدوسعر ری

ریعیدد در  303شددهر ا بددزر تددرین شددهر ای دنعددا پردافهدد و منددارق را ردد مسددهید

توفددان یردبدداد وسددونام

دنعددا را ترددرع م د د ندددی ایددن شددرر

ا ید

در میدرخ فطدر ایدران

سددهند دسدده بندددی رددرده اسد ی ایددن شددهر ا مج ویددا 25درصددد ج یعد

در ت قعقددات ر د در سددا  4102انجدداش داد تهددران را یر د ا پرفطرتددرین شددهر ای جهددان

میرف ررده اس ی شهری رد اصدال فطدر سدونام نددارد امدا بد دلعد فطدر مدعنلدر ه دمتدرا شدهر لدر آنجلدر اسد
فطر با ی سونام رنی مد بدرد .امدا مر د فطدر مدعن لدر ه پدیدده مدعنلشدز
افهال

ارتتاب فود را نران م د ددی ایدن پدیدده بدا سدافه انسدا ی روی تهد

تهران تیددی شدده اسد
دامن ای وسعع ب سد

یدرا ایدن سداف

و سدا ا روی مدعنلشدز

یندوان مد شدودی پدیددهای رد در نقداط دارای
دا و صدخره دا بد تهدیدد جددیتدری بدرای

دا شدع

بندا شدده و ایدن مندارج پهانسدع حررد

دای قددی

شدهر تهدران را داردی رارشناسدان مدعنشناسد بدرای مدعنلشدز

یدا راند

مدعن برفد نردان

دای

دا را نعدز

میرف م رنندی یر ا ایدن نردان

دا تررعد

داشدده باشددد بد منزلد آن اسد

رد ایددن منطقد مسددهید به ددن سددنه اسد ی یتهد مد شددود یرد ا بع ارسددهان ددای تهددران روی

به دن سدنه احددداق شدده اسد ی ا

سدنر دای ریدز و درشد

رد ا

روی یرددیهر اسد ی در منطقد ای رد چندعن تررعید وجدود

ددعن رو رارشناسدان تارعددد دارندد افدهال

ارتتدداب  2دزار مهددری قلد توچدا تددا شدهر و یسد

تا ه شنافه شده معالد م تواند س برابر یس ش ا تهران فطرآفرین باشد.
سیالب در کمین تهران
بخ

دیهری ا ت قعقدا

سدا مان مدعنشناسد بد تهدیدد سدعال

مربدوط مد شدود  .رارشناسدان ایدن سدا مان بدا اشداره بد ییدور

روددره ددای فددراوان ا شددهر تهددران احددداق برف د بزریددراه ددای شددهری روی ایددن روددره ددا را یر د ا ب ددران ددای اصددل شددهر
تهران میرف م رنند رد بد راحهد سدعال
سدداف

بزریددراه ددای

لددون

ایجاد رانال دو مهری برای ییور آ

د

بزرید را بدرای پایهخد

بد ارمشدان فوا دد آوردی یرد ا مهدمتدرین ایدرادا

وارد بد

امدداش یل د و چ ددران روی روددره ددا قطددع روددره ددای  211مهددری در ابهدددای بزریددراه و

رود ا ا درون آن اس .
شدهر مد آورد امردان ییدور ا لولد دو مهدری

ب یته رارشناسدان قطیدا حجدم آبد رد رودفاند ا دره فرحدزاد بد سد

جندو

را در مواقددع سددعالب نخوا ددد داشدد ی بدد تییعددر دیهددر شددر ایجدداد برفدد

یرسدداف

ددای ترافعردد فطددرا

سددعال

را فزاینددده

م رندی بد یندوان م ادا رودفاند وسدعی رد ا دره اویدن پدایعن مد آیدد و تدا یعردا ادامد پعددا مد رندد بد ردور ریعید در مدان
سددعال

ت

د حجددم آ

اندداف را نخوا ددد داش د

بنددابراین ا مسددعر اصددل فددار و وارد بزریددراه م د شددود و در پددایعن دسدد

ت دام روددره ددای شدهر تهددران بد ید

منجدر بد انسدداد توند توحعدد فوا ددد شددی ا ایددن رو بههدر اسد
مجهز شوند تا در مواقع ب ران با با یرای بزریراه ا و بسهن تون

سعسدهم ردددارد نده

را ییور داد .

ا سعال

زلزله خاموش تهران
یرد ا مهددمتددرین ب ددران ددای شددهر تهددران رد مطددابج بددا ت قعقددا
پدیددده فرونرسد
دوباره آنها با آ

مددعن اس د

مددعن در شددهر تهددران را نرددان دادی مطددابج بددا بررسد

معل مهر در رو یدا  63سدانه مهدر در ید

مهیلج ب شدهر مرزیروسدعه اسد

دای انجداششدده در سدا  72بدا ترین

رد میداد  64سدانه مهدر در سدا اسد

دا ا ج لد نردان

دیوار ای برف فاند

سددافه ان ددای شددهری وارد شددودی در ایددن صددور
تهدید جددی م سدو
تا هتدرین بررسد

بددرفال

رد سدی

 61سددا پددع

مددعن در تهددران

رد بدا ترین ندرو فرونرسد

بندابراین ایدر پدیدده فدرو نرسد

بدا سدری

مد شدود نهداش وقدوب لزلد آسدع

رد بددرو

در جهدان
رندون

مددعن در جهددان شرسدده مدد شددود .تددرک

ردد ررددورد فرونرسدد

دای بدرو ایدن پدیدده اسد

در سددا  70یدددد مهتدداوت ا

ددای سددا  70یدددد پدیددده فرونرسد

سدا رسدعده اسد ی ایدن در حدال اسد

ررددور ادامدد داشدده باشددد بدد ایددن میندد اسدد

لزلد بددا قدددر

بعردهری بد

بددا ی  3ریرددهر بددرای تهددران

مد شدد بدا چندعن پدیددهای وقدوب مدعنلدر ه بدا ی  2 /1ریردهر بدرای شدهر فطدر جددی فوا دد بدودی امدا

دای سدا مان مدعن شناسد رردور ا نتدوذ پدیدده فرونرسد

م د دی ا این رو ا م دوده فعابدان انقدال
احددداق فانددال

ددای یر معند و جددایهزین نردددن

مددعن در تهددران میدداد  08سددانه مهددر در سددا بددود امددا ترددرار ایددن مطالیددا

معدزان فرونرسد

در پایهخدد

یدداد م د شددودی فددرو آ

باران یرد ا مهدم تدرین یوامد بدرو ایدن پدیدده اسد ی براسداس بررسد

معددزان فرونرس د
ب ی

مددعنشناسددان در جنددو

رد ا آن بد ینددوان لزلد فددامو

شددهر تهددران در حددا رو دادن اسد

شددهری و م نویعدد

بد سد

ورود آ

جندو

ا جندو

تهدران رد بدا پدیدده فاند

بدد سددتره ددای آ

مندارج مرردزی فیدر

تهدران بد سد
دای ریزداند مواجد

یر معندد بددر وسددی

سدهعم

پدیددده فرونرسدد

راسدها بدا

مددعن افددزوده

م شود.
سه راهکار کاهش خطر
رارشناسددان سددا مان مددعنشناس د در رنددار میرف د ایددن فطددرا
ریعی شدهر تهدران را تردری رردنددی را ردار نخسد
لددر هفعددز و پرفطددر شددنافه شددده اسد
تیعددعن پهن د
یس

اس د

س د را رددار مقابل د و رددا

فاصدل یدرفهن ا منرد فطدر اسد ی بد ایدن میند رد نقطد ای ا

یربنددای اولعد سدداف

شددهر ا قددرار نهعددردی یددا آنرد دوری ا فطددر سددعال

مدعن رد

بد راحهد بددا

ددای سددعالب امرددانپددریر اس د ی دومددعن را رددار مقدداوشسددا ی اس د ی رارشناسددان مددعنشناس د میهقدنددد فددارغ ا اینرد

ا در رجای شهر تهران قرار یرفه اند در جدای تهدران ید

فطرناک باشدی ایر معن لدر های بدا قددر
ب

آسددع

ددای ناش د ا ب ددران ددای

عن دلع نردار

مناسد

بدر رعتعد

یسد لدر های ایجداد رندد بدرای

 8ریردهر ایجداد شدود تدا وسدی

 011رعلدومهری آن مد تواندد فطدر جدان ایجداد رنددی

سداف وسدا ای شدهری و نوسدا ی مناسد

فاند

ر د بددا اجددرای آن م د تددوان امعدددوار بددود ر د شددهر بددرای رفددداد ای هعرقاب د پددع

اسددهتاده ا صددنی

بع د ب د وی د ه بددرای ارتقددای ای ن د سددافه ان ددا نعددز آفددرین را رددار رددا

ریعی شهری اس .
منابع بریرفه ا ره

مقا

و ت قعقا

سا مان معن شناس

م باشدی

د پهند

دای شدهری مد تواندد

دای فرسدوده ا مهدمتدرین اقددامات
بعن د آمددادی بعرددهری داردی یسددهر
آسددع

ددای ناش د ا ب ددران ددای

آموزش مباحث تخصصی در خصوص مدیریت بحران-بحران و سطوح استاندارد بحران:

