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  چكیده
. با تشکیل سازمان  مدیریت بحران یک امر حاکمیتی بوده، لذا وجود ساختار متمرکز در مدیریت بحران یک امر ضروری است

تواند نقطه عطفی  می ، ساختار متمرکز مدیریتی مدیریت بحران در کشور شکل گرفته که خود 1387مدیریت بحران کشور مصوب 

 در روند ساختاری مدیریت بحران در کشور محسوب شود. 

گردد، تبیین جایگاه مدیریت شهری کشور در فرآیند  با توجه به اینکه نمود تمامی بحرانها در سطوح مختلف به سطح محلی بازمی

 بایست از منظر ساختاری و قانونی مد نظر قرار گیرد.  مدیریت بحران می

این نوشتار، تشریح و تحلیل مدیریت بحران کشور از منظر ساختاری و قانونی و همچنین ارایه پیشنهادهایی برای بهبود هدف از 

تحلیلی و روش جمع آوری  -باشد. روش تحقیق، توصیفی هماهنگی مدیریت بحران در سطح محلی و افزایش کارآمدی آن می

تحوالت ساختاری و قانونی مدیریت بحران در است. در این مقاله ضمن بررسی ای و بررسی اسناد بوده  اطالعات به شکل کتابخانه

ها و  نقش شهردارینقش و وظایف دستگاههای مسئول در زمینه مدیریت بحران و همچنین بررسی و تحلیل کشور، به بررسی 

ه راهکارهایی به منظور افزایش شوراهای اسالمی در مقابله با حوادث طبیعی پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری و ارای

های مردمی و دخیل کردن رهبران و اجتماعات محلی در  ظرفیت مشارکت تمامی سطوح مدیریت بحران ، همکاری و مشارکت

کلیه مراحل مدیریت بحران)قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران ( و مدیریت صحیح و هماهنگ نمودن تشکیالت دولتی و 

 ظور کاهش خسارات احتمالی خطرات طبیعی پرداخت شده است.غیر دولتی به من

 

نقش ، در مدیریت بحران ها  دیریت بحران، مدیریت شهری، ساختار مدیریت بحران در کشور، نقش شهرداریم کلیدي: هاي واژه

 شوراهای اسالمی در مدیریت بحران

 

 مقدمه .1

 شرایط و توپوگرافیکی تنوع خشک، و گرم اقلیم از خورداریزمین، بر کره حادثه پر پهنه روی بر ایران استقرار فالت    

 دگرگونی ، شهرنشینی نظیر  اخیر های  دهه شتاب پر واقتصادی اجتماعی و تحوالت تغییرات همچنین و ناهمگون طبیعی

 که ستا آورده بوجود را شرایطی مجموع ، در اقتصادی گذار دوران در گرفتن قرار و و تکنولوژیک اقتصادی ساختار در

 عدم ، پذیر آسیب نقاط در شهرها است. پراکنش ناپذیر ساخته انسانی در کشور را اجتناب و محیطی انواع بحرانهای وقوع

 و ساختمانها وجود ، شهرها اغلب فرسوده و کهنه ، بافت گذشته های دهه در مهندسی و فنی ضوابط و قوانین رعایت



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

 وقوع درصورت که است مهمی معضالت جمله از شهرها، در برخی یسیالب جریانهای وجود و دوام کم های  ابنیه

 و مطالعات مرکزکند )  می نیز تر مضاعف را فاجعه وسعت و عمق و نموده آنرا تشدید دامنه ، سیل و زلزله نظیر بحرانهایی

قابله با بحران بر ها در امر م و مستقیم دولت  در این باره اهمیت نقش اساسی (.3: 85روستایی، و شهری تخصصی خدمات

های  ها به دلیل داشتن اعتبار کافی و همچنین جلب اعتماد مردم در هدایت هیچ کس پوشیده نیست. در حقیقت دولت

ها نقشی در مقابله با  کنند؛ البته این بدان مفهوم نیست که سایر سازمان دولتی نقشی جدی در مدیریت بحران ایفا می

های غیر دولتی، بخش خصوصی،  توان اذعان نمود که اهمیت ایفای نقش سازمان بحران ندارند، بلکه به صراحت می

ها به دلیل استقالل  نهادهای عمومی و همچنین نهادهای مدنی در برخی جهات حائز اهمیت است. این نوع سازمان

ند. دولت در فاز اول شو توانند وارد  تر در امر مدیریت بحران می بیشتر و ساختار سازمانی کارآمدتر به سرعت و موثر

( به شکل انبوه عمل کرده ولی در فاز سازندگی و توانمندسازی که نیازهای خاصی از جمله  )کمک و امداد رسانی

ی غیر دولتی هستند که به شکل کارآمدی  ها نیازهای کودکان، سالمندان و همچنین معلولین مطرح است، این سازمان

 مناسب برای ساختاری وجود ، ها آن و تعداد شدت و مختلف بالیای تنوع ،  رانای وسعت به توجه .شوند وارد صحنه می

هدف از این نوشتار، تشریح و  . (1388کرده است )شایانفر، الزامات اساسی کشور بالیا را تبدیل به یکی از مدیریت نظام

برای بهبود هماهنگی مدیریت تحلیل مدیریت بحران کشور از منظر ساختاری و قانونی و همچنین ارایه پیشنهادهایی 

 باشد. بحران در سطح محلی و افزایش کارآمدی آن می

 بیان مساله .2

، دولت به تنهایی قادر به مدیریت بحران نبوده و مشارکت تمامی دست  تر نیز به آن اشاره شد همانگونه که پیش     

ار ضروری است. در این راستا همکاری و ای و محلی بسی ، بین ناحیه ای اندرکاران و مجریان در سطوح ملی، ناحیه

های مردمی و دخیل کردن رهبران و اجتماعات محلی در کلیه مراحل مدیریت بحران)قبل از بحران، حین  مشارکت

، فراهم آوردن امکانات مدیریت صحیح و هماهنگ نمودن تشکیالت دولتی و غیر دولتی تا حد  بحران و پس از بحران(

(. در اینجا ضرورت وجود 161:1386احتمالی خطرات طبیعی را کاهش دهد. )هادیزاده بزاز، تواند خسارات زیادی می

شود. یکی از اقدامات مثبتی که در برنامه ریزی مقابله با بحران  مدیریت بحران در سطح محلی بیش از پیش آشکار می

 توان انجام داد، تقویت اجتماعات محلی است. می

 تواند ضروری باشد: ت های اجتماعی به دالیل زیر میمدیریت بحران مبتنی بر مشارک

 بینند. جوامع اولین کسانی هستند که از این خطرات بیشترین آسیب را می .1

های اجتماعی و مردمی محلی سریعتر و قبل از آنکه نیروهای کمکی خارجی برسند شروع به به  سازمان .2

 کنند. فعالیت می

 شود.)همان( و نوعی احساس مسئولیت اجتماعی می مدیریت محلی منجر به امنیت، حمایت محلی .3

مهم ترین راه حل کاهش آسیب پذیری و ایمن سازی شهرها در برابر بالیای طبیعی، "توان نتیجه گرفت  پس می  

های مسئول امر مدیریت بحران  ایجاد ستادهای مدیریت بحران شهری و سازماندهی و هماهنگی سازمان

ها در سطح محلی بسیار حایز  ( و در این میان نقش شهرداری125:91سینی و همکاران،)صالحی به نقل از ح"باشد می

 1404سال  در ایران انداز چشم نظیر، اخیر سالهای در بویژه کالن مقررات و قوانین تدوین علیرغماهمیت است. 

 و سایر کشور سعهو پنجم تو  چهارم برنامه قانون نظام، مصلحت تشخیص مجمع کالن گذاریهای سیاست و مصوبات

 ساختارهای گیری شکل عدم بدلیل متاسفانه، سازی ومقاوم سازی ایمن زمینه در دولتی های دستورالعمل و ضوابط

 به.  سازد می ناگواری مواجه های تهدید و مشکالت با را کشور شهرهای بحرانی نوع هر وقوع مربوطه در سطح محلی،

 امری شهری نقاط در مدیریت بحران راهکارهای و اصول تدوین، اولیه و پایه ی ها بینی پیش و پیشگیریها موازات
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 لیکن ، است مردمی نهادهای و سازمانهای دولتی از منسجم مجموعه یک بحران مدیریت که هرچند . است ضروری

 در عمومی نهاد یک عنوان به شهرداریها نقش . باشد می حائز اهمیت بحران مدیریت شهری در مدیریت پیشگامی

 بحران مدیریت ر د دخیل عوامل و نها  سازما سایر کننده هماهنگ و است مسئولیت محوری و نقش یک بحران مدیریت

 ( 85روستایی،  و شهری تخصصی خدمات و مطالعات مرکزباشد. )  می

 تحوالت ساختاري و قانوني مديريت بحران در ايران .3

های  های متفاوتی اعم از مدل داری و نوع و تنوع حوادث، مدلدر ساختار مدیریت بحران بسته به نظام سیاسی و ا     

متمرکز و غیر متمرکز وجود دارد و مدیریت بحران در ایران نیز با تحوالت ساختاری و قانونی متعددی روبرو بوده است. 

 1337ب مصو "تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی "، تنها قانون مدون در این زمینه، قانون قبل از پیروزی انقالب

این سازمان مبتنی بر سیستم غیر متمرکز به منظور حفظ جان و مال افراد از تعرضات هوایی، حوادث "باشد.  می

طبیعی و سوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد عالیق و همکاری متقابل بین افراد در 

محل تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار انجام وظیفه مواقع غیرعادی و اضطراری تاسیس گردید که در هر 

های متعدد تا پیروزی انقالب اسالمی در دست نخست وزیری  (. تابعیت این سازمان در سال203:92)عبدالهی،"نمود می

ه ادغام الیحه قانونی راجع ب»به موجب و وزارت کشور متغیر بوده است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، سازمان 

، عمال منحل و  4/4/1359مصوب « سازمانهای امادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی

بموجب الیحه .منتقل شد« سازمان بسیج ملی»بودجه و دارایی و تعهدات آن و سازمانهای یاد شده دیگر به  تمام

ین سازمان به منظور مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز داخلی و ، ا 19/4/1359قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب 

خارجی و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی و نیز آمادگیهای الزم در مردم برای مقابله با آثار ناشی از وقوع 

با ادغام  .سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه زیر نظر رهبر یا شورای رهبری و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل شد

. تحوالت ساختاری و سازمانهای یاد شده، در واقع امور دفاع نظامی و غیرنظامی تحت مدیریت یک ارگان قرار گرفتند

های درگیر در امر بحران  ها و وزارتخانه قانونی در مدیریت بحران نشان از عدم انسجام در امور هماهنگی با سازمان

د.   شو تصویب می 1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در ایران در سال داشته و به منظور انسجام در هماهنگی، 

 ، تحوالت ساختاری مدیریت بحران از آغاز نشان داده شده است.1در جدول شماره 

 کنون تحوالت ساختاري مديريت بحران کشور از آغاز تا: 1جدول 

 اقدامات انجام شده تاريخ دوره

ي انق
ل از پیروز

از آغاز تا قب
ي

الم
ب اس

ال
 

 1301 سال ایران سرخ خورشید و شیر جمعیت تشکیل

این قانون به منظور حفظ جان و مال افراد از  1به موجب ماده  18/09/1337 کشور غیرنظامی دفاع سازمان تشکیل قانون

تعرضات هوایی، حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه و تفلیل اثرات آن و 

یق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع همچنین تقویت روحی و ایجاد عال

 انجام یا فرماندار استاندار نظر تحت کهغیرعادی و اضطراری تاسیس شد 

 .کند وظیفه

در  غیرنظامی دفاع سازمان عضویت قبول قانون

 جهانی غیرنظامی دفاع المللی بین سازمان

 1345 سال در تصویب

 سمت آن سرپرست که وزیری نخست به سازمان شدن وابسته26/02/1351 کشور غیرنظامی دفاع قانون اصالح

 گرفت. صورت سازمان تغییرتابعیت.  داشت را وزیر نخست معاون

 1352مصوب سال  کاال انبارهای ایمنی نامه آیین

 ورکش وزارت کارکنان به و بودجه و دارایی کلیه با سازمان مجددًا 1365 غیرنظامی دفاع (سازمان4(و )2) مواد اصالح

 شد. وابسته
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 اقدامات انجام شده تاريخ دوره

ي
الم

ب اس
ال

ي انق
بعد از پیروز

 

بسیج  و ملی آمادگی های سازمان ادغام الیحه

 ملی بسیج سازمان در غیرنظامی دفاع و غیرنظامی

 و تعهدات و ها دارایی و انتقال غیرنظامی دفاع . انحالل سازمان4/4/1359

 ملی. بسیج سازمان به آن بودجه

 ریاست به رهبری وابسته شورای یا رهبر زیرنظر . سازمان19/4/1359 ملی بسیج سازمان تشکیل الیحه

 شد تشکیل جمهوری

 مشی خط که شد مقرر ملی بسیج سازمان تشکیل (قانون 3ما ده ) 2تبصره  ملی دفاع عالی شورای

 توسط تغییری گرنه و تعیین گردد ملی دفاع عالی شورای توسط بسیج کلی

 شد خواهد انجام شورا همان

 بسیج صورت واحد به و ملی بسیج سازمان . انحالل15/06/1361 پاسداران سپاه اساسنامه یبتصو

 درآمد. پاسداران سپاه فرماندهی تحت مستضعفین

 یاد امور مستقیم مسئول طور به که دستگاهی عمال 1370 تا 1361 سال از --------------

 ندارد وجود باشد شده

 یافت نام تغییر منحل و سرخ خورشید و شیر سابق . جمعیت20/10/1362 احمر هالل عیتجم های مسئولیت و وظایف قانون

 عملیات در شرکت فعال بحران های دوره (: در5ماده ) 9. بند 8/09/1362 سازندگی جهاد وزارت تشکیل قانون

 مردم توان از کشور با استمداد سراسر در زلزله و سیل امدادی،

 و افراد که است ارتش موظف(: 7ماده) 2(.  بند 6. بند ج ماده )1366 مصوب ایران میاسال جمهوری ارتش قانون

 دهد قرار اختیار مسئوالن در را خود فنی تجهیزات

 08/02/1367 احمر هالل جمعیت اساسنامه قانون

 تصویب نشد 77-61قانونگذاری  سوم دوره اجتماعی تأمین و امداد وزارت تشکیل طرح

 مردم و امور امدادی انجام آن وظایف (: از4ماده ) 19. بند 27/04/1369 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی قانون

 است. ربط ذی هماهنگی مراجع ضمن ضروری مواقع در یاری

معاون  حوزه در غیرمترقبه حوادث کل اداره تشکیل

 جمهوری ریاست اجرایی

1369 

 رتوزا در غیرمترقبه حوادث کل اداره تشکیل

 کشور

1369 

( آن اجازه 3به ریاست وزیر کشور تبصره ) -9/05/1370ماده واحده مصوب  طبیعی بالیای آثار کاهش ملی کمیته

 دهد. تشکیل کمیته های استانی کاهش آثار بالیا را به ریاست استاندار می

 فرعی تحقیقاتی های کمیته و هماهنگی کمیته یک -12/02/1372 طبیعی  بالیای آثار کاهش ملی آیین نامه کمیته

 بود. شده پیش بینی آن در گانه 9 تخصصی

 اقتصادی توسعه دوم پنجساله برنامه قانون

 اجتماعی

حوادث  ستاد عنوان با ستادی قانون که که 15تبصره  -1373-1377

 کرد  بینی پیش را کشور غیرمترقبه

 خطرپذیرش عالی کاهش شورای بودجه ، قانون(13) ماده براساس-1379 خطرپذیری کاهش عالی شورای تشکیل

 مکمل.  بود مدیریت سازمان فنی عهده معاونت به آن مسئولیت .شد تشکیل

 ساخت و کمیته نام به های کمیته بود کشور غیرمترقبه وسوانح حوادث ستاد

 کرد. وساز ساخت قوانین تصویب جهت در اقدام که داشت ساز

 اقتصادی توسعه سوم پنجساله برنامه قانون

 اجتماعی

کرده  بینی پیش را نجات و امداد جامع طرح قانون (44ماده)1379-1383

 بود

  برنامه حکم از برگرفته 17/01/1382وزیران  هیأت مصوب طرح جامع امداد و نجات 

 است اجتماعی اقتصادی توسعه سوم
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 اقدامات انجام شده تاريخ دوره

 حوادث ضمن ستاد در که نجات و مدادا جامع طرح از ملهم -17/07/1382 کشور غیرمترقبه سوانح و حوادث ستاد

 به نیز بالیا کاهش کمیته و ادامه داد خود موجودیت به نهاد همین در قبلی

 شد تبدیل ستاد این دبیرخانه

 حوادث در بحران مدیریت و پیشگیری ستاد

 کشور غیرمترقبه و سوانح طبیعی

 کیلتش ریاست جمهوری اول معاون حوزه در بم زلزله از پس 1383-/7/04

 .دارد سیاستگذاری وظیفه که شد

اقتصادی  توسعه چهارم پنجساله برنامه قانون

 اجتماعی

، 69، 34، 31، 30، 28قانون برنامه چهارم توسعه کشور مواد . 1384-1388

 135، و 121، 85

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1387

 ن مدیریت بحران کشورتصویب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازما 1388 

اقتصادی  توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 اجتماعی

، 37،40مواد  -1389-1393

129،148،163،168،171،194،198،201،216،224 

 

جاد مدیریت یکپارچه در امر ای قانون تشکیل آن، 6مطابق ماده  سازمان مدیریت بحران کشورهدف از تشکیل    

رسانی متمرکز و نظارت بر  های اجرائی و پژوهشی، اطالع ، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینهریزی سیاستگذاری، برنامه

دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز  مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب

لتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات های دو ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه وزارتخانه

عمومی غیردولتی، شوراهای اسالمی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام 

مندی  له، جهت بهره است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم

به لحاظ باشد.  میبینی نشده  ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش ای ملی منطقهبهینه از توانمندیه

سازمانی و نحوه قرار گیری در تشکیالت کالن دولت، سازمان مدیریت بحران کشور وابسته به وزارت کشور بوده و 

ها و  های سازمانی متناسب در استان ردهرسد.  رییس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای عالی مدیریت بحران می

(. 87گردد.)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، ر تشکیل می ها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندا شهرستان

 دهد. آخرین و جدیدترین ساختار مدیریت بحران در کشور را نشان می 1شکل شماره 

 
 (211الن مديريت بحران در ايران برمبناي قانون تشكیل سازمان مديريت بحران کشور)همان،: ساختار ک1 شكل 
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توان در چهارچوب تقسیمات کشوری نیز تعریف نمود. در  سازوکار مدیریت بحران و تعریف سلسله مراتب آن را می     

ههای استانی در هنگام وقوع حووادث  شود استانداران  ودستگا ای که معادل استانی تلقی می حال حاضر در سطح منطقه

ها را به عهده دارند. در سطح شهرستانی نیز فرمانداران وظیفوه همواهنگی اموور     طبیعی و غیرطبیعی گسترده مسئولیت

ای و ملی برای امر امدادرسانی در هنگام بروز بالیای طبیعی را به عهده دارند.  مدیریت بحران و استمداد از سطح منطقه

توان شهرداریها و بخشداریها و دهیاریها را به عنوان سوازمانها و   گیرد می که بخشها و شهرها را در بر می در سطح محلی

 نهادهای محلی مدیریت بحران و آخرین حلقه از سلسله مراتب مدیریت بحران تلقی نمود. 

سطح ملی، استانی و شود که سلسله مراتب مدیریت بحران در کشور تنها در  با توجه به شکل مشاهده می     

 شهرستانی تعریف شده و در سطح محلی)شهر و روستا( باستثنای شهر تهران ساختاری مد نظر قرار نگرفته است.

 تشريح نقش و وظايف دستگاههاي مسئول در زمینه مديريت بحران  .3.1

وظایف هر یک از  2 کنند. جدول شماره های متعددی در زمینه مدیریت بحران ایفای نقش می ها و وزارتخانه سازمان

 دهد: ها را نشان می ها و وزارتخانه سازمان

 هاي مسئول در زمینه مديريت بحران در کشور به تفكیک قبل و پس از بحران : وظايف دستگاه2 جدول

 وظايف پس از  بحران وظايف پیش از بحران سازمان

جمعیت هالل احمر 

جمهوري اسالمي 

 ايران

 -تربیت نیروی کادر -آموزش -ه ریزی و اقدام در جهت آمادگیبرنام

 کمک به تهیه و دارو و تجهیزات

 ارائه خدمات امدادی و کمک های اولیه

ستاد حوادث و 

سوانح غیر مترقبه 

 کشور )وزارت کشور(

ارایه طرح به منظور ایجاد آمادگیهای  -مطالعات حفاظت و ایمنی

رقراری ارتباطات علمی و فراهم ب -الزم برای رویارویی با حوادث

تنظیم دستورالعملها و  -کردن موجبات تشکیل هسته های استانی

تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی الزم در خصوص توزیع اعتبارات و 

 نظارت مستمر بر پیشگیری -امکانات

 

کمیته ملي کاهش 

 اثرات بالياي طبیعي

یای طبیعی کشور، انجام مطالعات و تحقیقات دامنه دار بر روی بال

تاریخچة آنها، پیش آگاهی و همچنین اعالم وضعیت اضطراری و 

ارائه روش برنامه ریزی بسیج امکانات  -نحوه مقابله با جبران خسارتها

خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای به منظور تهیه  -آموزش -و بازسازی

انجام مطالعات آسیب پذیری مجتمع  -طرحهای آمایش سرزمین

 ی و ارائه طرحهای کاهش آسیب پذیری آن هاهای زیست

 

شهرداريهاو دهیاري 

 ها

اتخاذ  -صدرو پروانه ساختمانی و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات

تدابیر مؤثر و اقدام برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین 

رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر 

 اماکن عمومی و داالنهای عمومی عمومی و کوچه ها و

 

بنیاد مسكن انقالب 

 اسالمي

تعیین عناوین مطالعه و تحقیق درباره بازسازی و نوسازی مناطق 

آسیب دیده، نحوه پیشگیری، مقابله و کاهش اثرات تخریبی سوانح و 

بازسازی و نوسازی  -جلب همکاری نهادها و مؤسسات  تحقیقاتی

 واحدهای مسکونی هر استان

یه و و ارائه طرحهای الزم برای بازسازی ته

و نوسازی مناطق مسکونی و روستایی 

آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و 

سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با 

مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها و 

 ارگانهای ذیربط

مؤسسه بین المللي 

زلزله شناسي و 

 -ت بررسی و مطالعه منظم زلزلهتشکیل هسته های تخصص جه

برگزاری دوره های آموزشی  -تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی

تشکیل هسته های تخصصی. .. به منظور 

اعزام سریع به مناطق زلزله زده جهت 
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تأسیس آزمایشگاههای مجهز و تهیه و نصب و تکمیل  -کوتاه مدت مهندسي زلزله

جمع آوری اطالعات و داده های موجود در  -شبکه های لرزه نگاری

ن همکاری با رسانه های گروهی در جهت روشن نمود -زمینه زلزله

 اذهان عمومی و آموزش عامه

ارزیابی خسارات وارده و کسب اطالعات 

 فنی و ارائه توصیه های الزم ایمنی

کمیته زلزله شوراي 

پژوهشهاي علمي 

 کشور

 بحران(-مدیریت )امداد -کار و مطالعه در پنج محور 

 -لرزه شناسی، لرزه زمین ساختی، مهندسی زلزله  - آموزش -

مشکالت و مسائل ناشی از زلزله در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی

 

مرکز تحقیقات 

 ساختمان و مسكن

مطالعه و تحقیق  --تحقیق و بررسی در مسائل مربوط به ساختمان

 ل تخریبیدرباره طرح ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله و سایر عوام

 

پژوهشكده سوانح 

 طبیعي ايران

مطالعه و تحقیق در خصوص عواقب سوانح طبیعی عمده گذشته و 

برنامه ریزی جهت کاهش  -ثبت و ضبط آمار و اطالعات بدست آمده

 خرابیهای ناشی از سوانح عمده طبیعی

 

سازمان آتش نشاني 

 و خدمات ايمني

جام ترتیبات الزم جهت ان -آموزش کارکنان و افراد خارج از سازمان

 -مقابله و تمهیدات الزم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث

نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای 

 تجهیزاتی ساختمانها

نجات جان انسانها، مهار و اطفای حریق و 

حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش 

 نسوزی و عوارض و سوانح ناشی از آ

سازمان مديريت و 

برنامه ريزي 

کشورسابق)معاونت 

راهبردي و نظارت 

 رئیس جمهور(

تأمین اعتبارات ملی و استانی و اضطراری به صورت ساالنه برای 

 پیشگیری و بازسازی و نجات و امداد کشور در بودجه ساالنه

 

وزارت راه و 

 شهرسازي

تهیه  - تعیین محل شهرها، تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرها

طرحهای شهری با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب، نظارت بر 

تأمین اعتبارات ملی و استانی -فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی 

و اضطراری به صورت ساالنه برای پیشگیری و بازسازی  و نجات 

 امداد کشور

پاکسازی و تأمین راههای ارتباطی و 

در و مواصالتی راه آهن، فرودگاهها، بنا

اطالع رسانی سازمان هواشناسی  -باراندازها

 هنگام سیل

انجام امور پشتیبانی و تدارکاتی و حمایت   وزارت کشور

ستادهای محلی و منطقه ای در مکانهای 

آسیب دیده از طریق امکانات حوزه ستادی 

هماهنگی و تأمین  -و سایر استانهای کشور

موجبات جبران خسارات وارده و بازسازی و 

 وسازی مناطق آسیب دیده و خسارت دیدهن

سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي / 

 نیروي مقاومت بسیج

آموزش و سازماندهی تمام افراد داوطلب مقابله با هر گونه تهدید و 

 ایجاد آمادگی های الزم در مردم

سازماندهی  -مشارکت در عملیات امدادی

نیروهای مردمی جهت مقابله با آثار سوء 

ناشی از حوادث غیرمترقبه و هماهنگ 

 کردن فعالیتهای مربوطه

ارتش جمهوري 

 اسالمي

در اختیار قرار دادن افراد و تجهیزات فنی  

 طبق خواست دولت

نیروهاي نظامي و 

 انتظامي

انجام امور امدادی و مردم یاری و هماهنگی  آن برای مقابله با شرایط اضطراریکسب آمادگیهای الزم و ارتقاء 

 مراجع ذی ربط

وزارت 

 جهادکشاورزي

تعیین سیاستها، خطمشی ها و برنامه های عمران و توسعه روستاها 

تهیه و اجرای روشها و تدابیر  -و مناطق عشایری و صیادی کشور

 حفاظت از جنگلها و آبخیزداری و غیره

رکت فعال در. .. عملیات امدادی سیل و ش

زلزله در سراسر کشور با استمداد از توان 

 مردم، ضمن هماهنگی با ارگانهای ذیربط
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وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكي

نظارت و کنترل و برنامه ریزی بر روی کلیه مؤسسات و واحدهای 

اگیردار پیشگیری از بیماریهای و -بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور

 و غیرواگیردار و بهداشت محیط

... مسئولیت اصلی بهداشت و درمان بر 

عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

کمک به مصدومین و رفع  -پزشکی است

 مخاطرات جانی

توجه و مراقبت دائم و اقدامات الزم و به موقع نسبت به وقایع بین  وزارت امور خارجه

های مناسب برای انجام وظایف فراهم آوردن زمینه  -المللی 

نمایندگیها دولتهای خارجی و سازمانهای بین المللی در ایران که 

زمینه ساز استفاده از پتانسیل ها و کمکهای خارجی برای مقابله با 

 بالیا است.

فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و 

ایجاد ارتباط بین نهادها و ارگانهای داخلی 

 نهای بین المللیبا دول خارجی و سازما

 -انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات و منابع آب کشور  وزارت نیرو

احداث تأسیسات مربوط  -برنامه های چگونگی بهره برداری از آنها 

 به آبها و تفسیر حریم رودخانه ها

 

می که در شرایط بروز بحران این وظایف بررسی و ایجاد هماهنگی در زمینه تهیه و توزیع کاالهای مورد نیاز عمو وزارت بازرگاني

 جنبه عمومی و تأمین مایحتاج جامعه آسیب دیده را پیدا می کند

مؤسسه ژئوفیزيک 

 دانشگاه تهران

ارائه اطالعات پیرامون شدت زلزله، زمان  آموزش –مطالعه زلزله خیزی کشور 

 زلزله و موقعیت مناطق بحران

سازمان بهزيستي 

 کشور

نامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه تأمین موجبات بر

هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنة اجرای برنامه های 

 بهزیستی در زمینه های حمایتی و نگهداری

حمایت از خانواده های بی سرپرست و 

نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان. 

...  نگهداری از کودکان و اطفال بی 

 و معلولین...سرپرست 

کمیته امداد امام 

خمیني و بنیاد پانزده 

خرداد )سازمان 

 خیريه(

جمع آوری کمکهای مردمی و توزیع آن در  

 مناطق بحران

 مديريت شهري و مديريت بحران .4

 ها در مقابله با حوادث طبیعي نقش شهرداري .4.1

ن و خرد نگریست: در دیدگاه کالن باید دید توان از دو دیدگاه کال ارتباط مدیریت شهری و مدیریت بحران را می      

 بحران مدیریت در ها شهرداری یا محلی های حکومت برای را نقشی چه -دولت و کشور وزارت یعنی–که حاکمیت 

شهرداری تهران شکل گرفته که حاکمیت نقش خود را در  در زمینه این در جدید ای تجربه تازگی به . اند شده قائل

خود راسا رییس ستاد مدیریت بحران شهر تهران  ،یعنی شهرداری تهران هرداری واگذار کرده است.مدیریت بحران به ش

تواند تحوالت مهمی در  این امر می کنند. است و شهرداران مناطق هر کدام در منطقه خود همین نقش را ایفا می

که بستگی به توجه  داردسطح محلی مدیریت بحران شهری، نگاه به در دیدگاه دوم  مدیریت بحران شهری ایجاد کند.

در سطح محلی  آنها کمک کند. هتواند در این زمینه ب ها در این زمینه دارد؛ هر چند حاکمیت نیز می شهرداری

اورژانس  یها ها و سازمان تجهیز آتش نشانی گیرند، ها در پیش می ها برای مقابله بحران ترین سیاستی که شهرداری مهم

ی اول  طریقه ،ه مدیریت شهری از دو طریق می تواند در مقوله مدیریت بحران دخالت کندتوان گقت ک می. است

است که بر طبق قانون به شهرداری داده شده است که به خدمات رسانی به شهروندان برای مقابله با سوانح در  اختیاری

اریها می توانند بر ساخت و سازهای ؛ و طریقه دوم نظارت و کنترل قانونی است که شهرد)نقش قانونی(شهرها بپردازد

 )نقش مدیریتی(.شهری داشته باشند

 14(، 1388اجرایی آن ) مصوب آذر ماه  نامه از طرفی براساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین     

آئین نامه اجرایی بینی و بر اساس  های مختلف پیش کارگروه ملی، استانی و شهرستانی با مسئولیت سازمانها و ارگان
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-ها، آتش  همین مصوبه قانونی، مسئولیت بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین آالت، آواربرداری ساختمان

نشانی، مواد خطرناک، انتقال و تدفین متوفیان، به وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس سازمان 

 ور واگذار شده است. های کش ها و دهیاری شهرداری

ها و دستگاه های اجرایی دیگر  با توجه به نقش مهم شهرداری درباره مدیریت شهری و با مروری بر جایگاه سازمان   

ها و  شود که شهرداری و سازمان متولی و دخیل در امر مدیریت بحران شهری در کشورهای پیشرفته، مشاهده می

 .توانند داشته باشند ل موجود، نقش ویژه و اساسی دراین باره میواحدهای تابعه آن با توجه به پتانسی

های پیشگیری از حوادث، مطالعه  برنامه ریزی و نظارت بر ساخت و سازهای استاندارد و ایمن، تهیه و اجرای برنامه      

ومات مورد نیاز جهت و شناسایی مناطق و مراکز مخاطره آمیز و اقدام در جهت رفع آن، تهیه امکانات، تجهیزات و ملز

مقابله با حوادث، شناسایی و مشخص کردن مناطق امن جهت اسکان موقت آسیب دیدگان درحوادث، آموزش 

هایی بوده که شهرداری  های مقابله از جمله مسئولیت شهروندان جهت خود امدادی و پیشگیری از حوادث، تهیه برنامه

 .نامه ریزی و اقدام کندتواند بر اساس توان موثر خود نسبت به آن بر می

توسعه مبنی بر ایجاد مدیریت واحد شهری و تداوم 1 برنامه چهارم 137با توجه به موارد ذکر شده و بر اساس ماده     

ها بصورت قانونی و  پیگیری در اجرای آن در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مشخص کردن نقش و وظایف شهرداری

مرحله مدیریت بحران نظیر آمادگی، پیشگیری، کاهش اثرات،  5امات مورد نیاز در تخصیص اعتبار جهت انجام اقد

پذیری قانونمند  ها شده، و شهرداریها با مسئولیت مقابله و بازسازی و بازتوانی موجب قانونمند بودن وظایف و مسئولیت

بحران در شهرها اقدام خواهند  به منظور ایجاد ساختار و تشکیالت مشخصی جهت مقابله با شرایط اضطراری و مدیریت

در این صورت است که هماهنگی بین نیروهای دخیل در مدیریت بحران و استفاده از توان و پتانسیل موجود در  .کرد

رسان در شهرها، با استفاده مفید از  ها و سازمانها و واحدهای تابعه شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی خدمت معاونت

 .دمات مناسب به شهروندان در مراحل بحران میسر خواهد شدمنابع جهت ارایه خ

ها در چرخه مدیریت بحران )پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران( را  صالحی در کتاب خود، نقش شهرداری    

 کند: میی بخش تقسیم 5به 

 ها پیش بینی  هرداریها و عملکردهایی که برای ش ها، یکی از مهمترین نقش نقش نظارتی: در قانون شهرداری

توانند در  ها می ، شهرداری1334ها مصوب  قانون شهرداری 100شده است، نقش نظارتی است. براساس ماده 

ساختمانی و نیز در طول اجرای عملیات ساختمانی و یا حداکثر در زمان صدور پایان کار،   هنگام صدور پروانه

های خطر زا و یا با  های در مکان احداث ساختمان با توجه به ضوابط و معیارهای شهرسازی و فنی، از

 های ضعیف جلوگیری نماید. سازه

 های عمرانی هستند. ها موظف به اجرای صحیح و ایمن پروژه عملیات عمرانی: شهرداری 

 های عملیاتی در شرایط اضطراری تهیه برنامه 

 بایست در قالب  ها همواره می نشانی ها بخصوص آتش ها و واحدهای تابعه آن آمادگی عملیاتی: شهرداری

ها از حیث نیروی انسانی کارآمد و نیز تجهیزات برای انجام عملیات در  ستادهای هماهنگی با سایر دستگاه

ها و حوادث طبیعی غیرمترقبه ظرفیت سازی شده باشند،  مقاطع و شرایط اضطراری و واکنش در برابر بحران

 مانع این غافل گیری در برابر اینگونه حوادث گردند. ای که با برگزاری مانورهای دوره به نحوی

                                                 
1
روستا، با تصویب شورای عالی اداری  ودر امور توسعه و عمران شهر  های دولتی، های قابل واگذاری دستگاه دسته از تصدی آن 

 شود. واگذار می ها دهیاریها و  ربط به شهرداری همراه با منابع مالی ذی
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 های احتمالی شهر پس از حوادث طبیعی غیرمترقبه مشارکت موثر و فعال در بازسازی خرابی 

 (135:91)صالحی،

 نظام طبقه بندي عملكردي وظايف شهرداري ها در مديريت بحران .4.1.1

م گیری و سیاست گذاری، برنامه ریزی و ساماندهی و دسته تصمی 3ها به  به طور عمومی و ظایف کالن شهرداری     

،  شود دسته وظیفه که به عنوان وظایف کالن شهرداری به آن توجه می 3شود. این  امور اجرایی و خدماتی تقسیم می

 دهد: ها را نشان می شود. جدول زیر تقسیم بندی وظایف کالن و خرد شهرداری خود به وظایف خرد تقسیم می

 (17:83)کاظمیان و سعیدي رضواني،2ها : نظام طبقه بندي عملكردي وظايف شهرداري3 جدول

 وظایف کالن خرد وظایف

گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور  تصمیم

 شهری

 تصمیم گیری و سیاست گذاری 

  ضوابط و مقررات شهری

 نظارت و کنترل

 اندهیبرنامه ریزی و سازم برنامه ریزی شهری

 و مالی برنامه ریزی اقتصادی

عمران  شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری

 شهری

 امور اجرایی و خدماتی

 ایجاد فضاها و اماکن شهری

 زیبا سازی و بهبود محیط شهری

 ها و تجهیزات شهری و مسکن زیر ساخت

  خدمات شهری

 خدمات عمومی و اجتماعی

 توان به شرح زیر نشان داد: ها در مدیریت بحران را می نونی شهرداریبر این اساس وظایف قا    

 ها درمديريت بحران :وظايف شهرداري4 جدول

 مستند قانوني شرح وظايف طبقه بندي وظايف

شماره  عنوان قانوني  خرد کالن

 مرجع

 تاريخ

 تصويب

تصمیم گیری و 

 سیاست گذاری

ضوابط و 

ت مقررا

 شهری

صدور گواهی عدم خالف و انطباق ساختمان 

 احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم

قسمت سوم  ها قانون شهرداری

 تبصره بند ج

9/11/71  

صدور شناسنامه ساختمان حاوی پروانه، گواهی 

عدم خالف، گواهی پایان کار و واگذاری آنها به 

 اشخاص حقیقی و حقوقی

مصوبه شورای عالی 

 ریادا

 3، 1،2ماده 

 7و

13/8/71  

اعالم ممنوعیت احداث بنا در محدوده شهر 

سال، پیش از تهیه و  3برای یک بار و به مدت 

 تصویب طرح جامع شهر

قانون نوسازی و عمران 

 شهری

ماده  1تبصره 

23 

7/9/47  
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نظارت و 

 کنترل

های  جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان

د پروانه در محدوده و بدون پروانه یا مخالف مفا

 حریم شهر

11/4/1334 100ماده  ها قانون شهرداری  

برنامه ریزی و 

 ساماندهی

 

برنامه 

ریزی 

 شهری

 

 تنظیم شناسنامه برای تعیین وضعیت مقاومت

 برابر زلزله ساختمان در

 

ممیزی و  آیین نامه

تشخیص و طرز وصول 

 عوارض

 2ماده 

 

 

69/12/27 

 

های  ر یک از طرحتهیه نقشه کامل برای ه

نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و 

 توسعه و احداث و اصالح معابر

قانون نوسازی و عمران 

 شهری

 7/9/47 16ماده 

ماده  17بند  ها قانون شهرداری پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم

55 

11/4/1334 

تعیین حدود و نقشه جامع شهرسازی حریم و 

 طهمقررات مربو

 11/4/1334 99ماده  ها قانون شهرداری

تاسیس موسساتی به منظور نوسازی   

های قدیمی شهر از طریق  ها و محله شهرها،خانه

خریداری آنها و فروش به منظور تجدید 

های  ساختمان و یا اجرای مستقیم طرح

 ساختمانی توسط شهرداری

 11/4/1334 111ماده  ها قانون شهرداری

ی و عمران قانون نوساز

 شهری

 7/9/47 22ماده 

امور اجرایی و 

 خدماتی

 

عمران 

 شهری

ایستگاه ها، فضای سبز،  اقدام به ایجاد پارک

های خدمات آتش نشانی، منابع آب، میدان ها، 

 پارکینگ ها با استفاده از اراضی با کاربری

 خدماتی

آیین نامه اجرایی 

قانون برنامه  10تبصره 

 اول توسعه

 

 14ماده 

 

69/1/15 

 

سیل شهر از خطر  اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ

 و حریق

 ها قانون شهرداری

 

ماده  14بند 

55 

34/4/11 

 

و  پرداخت بها یا خسارت های ناشی از تصرف

تملک اراضی و مستحدثات و ساختمان هایی که 

در مسیر مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال 

 فاضالب قراردارند

مبارزه با پیش گیری و 

 خطرات سیل

 

ماده  2تبصره 

1 

 

48/3/5 

 

واقع در منطقه های سیل زده  خریداری اراضی 

 ماه 3حداکثر ظرف مدت 

 

 آیین نامه شرایط

واگذاری زمین با آسیب 

دیدگان از جریان سیل 

 کشور

 1ماده 

 

66/7/8 

 

ایت از وظایف گوناگونی دارد که این ها، حک قانون شهرداری  55ها مندرج در ماده  نگاهی به وظایف شهرداری    

ها، وظیفه تامین ایمنی شهر و شهروندان در  الحاقی قانون شهرداری 55ماده  14سازمان محلی دارد. به موجب بند 

همین قانون،  84شود و با استناد به این بند قانونی و همچنین ماده  برابر سیل و حریق نیز از وظایف این نهاد تلقی می

نشانی و خدمات  ها/ادارات/واحدهای آتش جهت پاسخگویی به این نیاز عمده، حساس و ضروری سازمان ها شهرداری

نشان سعی  ها و گماردن گروهی به عنوان آتش های آتش نشانی و تجهیز آن اند و با ساخت ایستگاه ایمنی را ایجاد کرده

 (212: 91در  تحقق این وظیفه خطیر دارند.)عبدالهی،

های خاص از جمله باال بودن جمعیت، تمرکز اکثر مراکز سیاسی،  برخورداری از ویژگی به دلیل کالنشهر تهرانو اما    

های فعال اصلی و فرعی، گستردگی بافت  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موقعیت ویژه زمین شناسی و وجود گسل

http://hamshahrionline.ir/details/20052
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است که این امر  زلزلهاز جمله شهرهای حساس و در معرض مخاطرات ناشی از  ،های حیاتی ستهالک شریانفرسوده و ا

ای برای مدیریت بحران در شهر  بدین منظور ساختار جداگانه کند. تر می وظیفه مدیران شهری و شهروندان را سنگین

 ان ایجاد شده است. تهر

مدیریت بحران کشور، شهردار تهران ای است که یکی از اعضای کلیدی شورای عالی  اهمیت شهر تهران به گونه     

 بوده و همچنین وظایفی در قوانین کشوری در خصوص مدیریت بحران شهر تهران، تعریف شده است. 

های اخیر با هدف دستیابی به  ران در شهر تهران در سالعنوان متولی پیشگیری و مدیریت بح شهرداری تهران به   

ها و  اقدامات مؤثری را در دستور کار خود قرار داده که بخشی از این فعالیت ،شهری ایمن در برابر حوادث طبیعی

تحقق مدیریت واحد حادثه از طریق برپایی مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت  های در دست اجرا عبارت است از: طرح

گانه شهر تهران با 22ستاد مدیریت بحران در سطح مناطق  22های مدیریت بحران در قالب  ران، توسعه زیرساختبح

پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران و تجهیز این مراکز به اقالم امداد و  100مسئولیت مستقیم شهرداران مناطق، ساخت 

افزایش دانش مورد نیاز مدیران شهری در سوانح،  نجات، گسترش ستادهای مدیریت بحران در سطوح ناحیه و محله،

ایجاد مراکز اسکان اضطراری و تهیه نقشه تخلیه اضطراری محالت، انجام مانورهای سراسری و تخصصی مدیریت بحران 

 و ارتقای کیفیت مقابله با سوانح در شهر تهران با جذب شهروندان داوطلب، آموزش، تجهیز و پایدارسازی آنان.

 تهران شهر بحران مديريت و پیشگیري ند شكل گیري سازمان:رو5 جدول

 تاريخ اقدامات

ترین نهاد تصمیم ساز در این حوزه، مقرر  در ششمین اجالس کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی، به عنوان عالی

یری از همکاری گ ه شد که شهرداری تهران با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و همچنین با بهر

ربط، طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران بزرگ را تهیه و برای تصویب به کمیته  ها و نهادهای ذی ها، سازمان وزارتخانه

 ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی ارایه نماید.

مهرماه سال  28

1378 

ه سال آذرما 15 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مأمور تهیه و تدوین طرح گردید

1378 

 1379 تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر تهران و ستادهای تابعه

بررسی و تصویب  در هشتمین اجالس کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران

 شد.

هشتم خرداد ماه 

1380سال   

یت بحران شهر تهران منصوب کردوزیر کشور وقت طی حکمی شهردار وقت تهران را به سمت رئیس ستاد مدیر خردادماه سال  

1380 

 1382 ساختار مرکز پیشگیری و مدیریت بحران در شهرداری تهران تثبیت شد

خردادماه سال  شورای اسالمی شهر تهران اصالح این ساختار را در دستور کار خود قرار داد

1383 

 «به  مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

 ارتقاء یافت.» گیری و مدیریت بحران شهر تهرانسازمان پیش

28/4/1384  

 5/6/1387 ای شهر تهران در شورای اسالمی شهر تهران تصویب الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه جامع کاهش خطر پذیری لرزه

مدیریت بحران تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در مجلس شورای اسالمی و پیش بینی شورای هماهنگی 

 شهر تهران به ریاست شهردار تهران

1387 

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/3103
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 نقش شوراهاي اسالمي در مديريت بحران .4.2

شوراهای اسالمی شهرها به عنوان یکی از ارکان مدیریتی شهری و همچنین به عنوان رکن چهارم حکومت، قوه     

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف، تشکیالت مقننه شهر شناخته شده و با توجه به وظایف مندرج در قانون

توانند نقش مهمی در تامین ایمنی شهرها داشته باشند.  ، شوراهای اسالمی شهرها می1375مصوب  شهرداران انتخاب

تواند در تحقق  گری شوراها می های مشارکتی، همکاری و تسهیل ها چه در حوزه قانون گذاری و چه در حوزه این نقش

( یکی از ابعاد قابل توجه در ساخت شهرهای کشور، 92ه ایمنی حایز اهمیت باشد.)عبدالهی،مدیریت شهرها در زمین

توان ضوابطی را در  ضع و تدوین ضوابط خاص هر شهر با توجه شرایط اقلیمی و محلی است که با نظارت شوراها می و

ظر قرار دهد و همچنین ساز و نظر گرفت که هم تدابیر احتیاطی را برای پیشگیری از خطر آتش سوزی در شهر مد ن

(.در جدول زیر وظایف شوراها در زمینه 91گری در اجرای آن را نیز در نظر داشت)عبدالهی، کارهای قانونی برای تسهیل

 تامین ایمنی شهرها قابل مشاهده است:

 : وظايف شوراهاي اسالمي شهرها درزمینه مديريت بحران6 جدول

مصداق وظايف شورا در  وظايف شورا

 ديريت بحرانم

هايي که شوراها  فعالیت

 تونند انجام دهند مي

 ماده قانوني

ريزي در خصوص مشارکت مردم در  برنامه

 انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي و آموزشي

مشارکت در زمینه تامین ایمنی 

 شهر و شهروندان

اتخاذ تدابیر الزم برای شکل دهی 

نیروهای داوطلب برای پیشگیری و 

 ها( حران)آتش نشانمقابله با ب

ماده  15بند 

71 

های  نهادهای مدنی که فعالیت تشكیل نهادهاي اجتماعي و مدني

 دهند می امدادی انجام 

نامه  ها و آیین تنظیم دستورالعمل

ها و اخذ مجوزهای الزم برای 

 تشکیل این نهادها

ماده  7بند 

71 

تدوين مقررات خاص براي حسن ترتیب امور 

حتیاطي جهت جلوگیري از و اتخاذ تدابیر ا

 خطر آتش سوزي

ماده  1 9بند  های آتش نشانی ایجاد سازمان 

71 

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و 

تصويب نرخ خدمات ارايه شده به وسیله 

 هاي وابسته به شهرداري سازمان

ها  تصویب پیشنهادهای شهرداری 

جهت نرخ ارایه خدمات ایمنی و 

 اتش نشانی

 26و  16بند 

 71ماده 

 نتیجه گیري و ارايه پیشنهادها: .5

تر نیز به آن اشاره شد، مدیریت بحران یک امر حاکمیتی بوده، لذا وجود یک ساختار متمرکز  همانطور که پیش   

ساختار  1387در  مدیریت بحران یک امر ضروری بوده که با تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

تواند نقطه عطفی در روند ساختاری مدیریت  ان در کشور شکل گرفته که خود میمتمرکز مدیریتی مدیریت بحر

گردد،  بحران در کشور محسوب شود. با توجه به اینکه نمود تمامی بحرانها در سطوح مختلف به سطح محلی بازمی

مد نظر قرار بایست از منظر ساختاری و قانونی  تبیین جایگاه مدیریت شهری کشور در فرآیند مدیریت بحران می

توان گفت، موفقیت مدیریت بحران شهری در ایران نیازمند تعریف سطح محلی مدیریت بحران  گیرد. در واقع می

ها و شوراهای اسالمی با استفاده از همکاری و مشارکت مردم بتوانند اصل  ی است تا در چارچوب آن شهردار
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ن مساله خود نیازمند تعریف یک مشی قانونی و اصالح ریزی و اجرا نمایند که ای خودامدادی را در شهر برنامه

 توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه داد: ساختاری است. با توجه به مطالب گفته شده می

 :پیشنهادات مرتبط با سطح ملي 

 های محلی در نظام مدیریت بحران کشور ها و مدیریت  افزایش نقش و اختیار شهرداری .1

 های محیطی بحران در سطوح محلی و متناسب با مخاطرات و ویژگیهای مدیریت  تدوین سیاست .2

های مدیریت بحران در سطوح محلی و با تاکید بر مراحل  اختصاص منابع مورد نیاز  به منظور پیشبرد برنامه .3

 پیشگیری و آمادگی

 :پیشنهادات مرتبط با سطح محلي 

 حلهای محلی به منظور مدیریت بحران در  تمام مرا افزایش ظرفیت .1

های اجتماعی و همچین کاهش در اتالف منابع ناشی  بهبود مشارکت در سطوح محلی با هدف افزایش سرمایه .2

 های بخشی و بین بخشی  از عدم هماهنگی

 

 مراجع .6

 هیات وزیران21/9/1388آیین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  .1

زمان مدیریت بحران کشور در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه اظهار نظر کارشناسی پیرامون الیحه تشکیل سا .2

 کشور

 دانش فصلنامه بحران، مدیریت نظام عملکرد بهبود در محلى جامعه و دارانی،م. نقش .فیروز پور، آ ،.پورموسوی،م .3

 .1391، اوّل شمارة دوم، بحران،دورة مدیریت و پیشگیرى

 .1388، سوانح)مدیریت بحران( در ایرانبررسی سیر تحول مدیریت حوادث و .،شایانفر،ح .4

ها و  ها، انتشارات سازمان شهرداری شناخت،آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی غیرمترقبه در شهرداری.، صالحی،ا .5

 1391، های کشور دهیاری

 .1391، های کشور ها و دهیاری مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات سازمان شهرداری.، عبدالهی،م .6

 1392، جزوه کالسی سمینار مدیریت بحران و سوانح شهری دانشگاه عالمه طباطبایی.، هی،معبدال .7

 1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  .8

: جلد سوم، انتشارات ها امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری .،و سعیدی رضوانی، ن .کاظمیان،غ .9

 .1383، سازمان شهرداریهای کشور

 ،مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی )پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی(مرکز  .10

 .1385، مدیریت بحران شهری

 .1386، مدیریت بحران:کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله، انتشارات شهرداری مشهد.، هادیزاده بزاز، م .11

 


