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مدیریت حوادث و بحرانها 
یکی از شاخه های بسیار با اهمیت در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 

زیست است که در هر صنعت و سازمانی قابلیت بحث و بررسی دارد. زیرا همانطور که 
در سازمانهای مختلف دیده شده است همیشه با وجود تمام اقدامات کنترلی باز هم احتمال بروز 
رویدادهای پیش بینی نشده وجود دارد که اگر برای مهار آنها برنامه ریزی نشده باشد ممکن است نه 
تنها اقدامات گذشته HSE سازمان، که تمامی فعالیتهای انجام شده و تولیدات سازمان نابود شده به طوری 
که هیچگاه این خسارت قابل جبران نباشد مانند آنچه که در چرنوبیل یا بوپال اتفاق افتاد و از همه مهمتر 
حجم باالی خسارات انسانی یا زیست محیطی است که تا دهه ها اثر آن فراموش نمی شود. عجیب اینکه در 
کشور ما اکثر سازمانها برای مهار بحرانهای مالی، اقتصادی و رقابتی به دنبال راهکارهایی هستند اما در خصوص 
کنترل بحرانهای مربوط به موضوعات HSE تا زمانی که به واسطه یک اجبار از سوی سازمانهای باال دست ملزم به 
طراحی برنامه های واکنش نشوند اقدامات چندان موثری در این زمینه روی نمی دهد و البته همان اقدامات انجام 
شده نیز غالباً سمبلیک و ظاهری هستند. به همین دلیل در این شماره موضوع مدیریت بحران به عنوان سرفصل 
تحلیل ها انتخاب شد. از آنجا که در ماههای گذشته از سال 95 شاهد حوادث متعددی بودیم که موجب پررنگ تر 
شدن نقش مدیریت بحران در مدیریت HSE سازمانها شد مصاحبه ای داشتیم با جناب آقای دکتر عبدالحمیدزاده 
و با بایدها و نبایدهای این موضوع و نقش آن در کشورمان را از ایشان جویا شدیم. همین طور در ادامه شرح 
مختصری از یکی از نمونه های برتر مدیریت بحران در کشورمان یعنی الگوی عملکرد مدیریت بحران در 
شهرداری تهران را بررسی کردیم. عالوه بر این کلیات یکی از انواع مدیریت بحران که شاید کمتر در میان 
متخصصان HSE شناخته شده باشد یعنی مدیریت بحران بیمارستانی نیز به طور مختصر معرفی شد. به هر 
روی بحث کنترل شرایط اضطراری و مدیریت بحران بحث بسیار گسترده و متنوعی است که متناسب 
با هر نهاد و صنعتی می توان چندین و چند صفحه مطلب ویژه و تخصصی را عنوان کرد اما از آنجا 
که هنوز ما در مراحل اولیه استقرار چنین سیستم هایی هستیم شاید معرفی همین کلیات 
بتواند بیشتر برای عالقه مندان و فعاالن بازار کسب وکار HSE به ویژه مدیران بحران 
راهگشا باشد. همچنین مشتاق دریافت و انتشار تجربیات و دانش شما 
مخاطبان گرامی نشریه در این خصوص هستیم. 
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ــان در  ــی ت ــات تخصص ــود تحصی ــا وج ب
ــل  ــد دلی ــیمی و فراین ــی ش ــه مهندس زمین
ــران  ــت بح ــه مدیری ــما ب ــدی ش ــه من عاق

ــت؟  ــوده اس ــه ب چ
آشــنایی تخصصــی مــن بــا موضــوع مدیریــت بحران 
بــاز مــی گــردد بــه زمانــی کــه در دانشــگاه مالــزی 
ــی از  ــای ایمن ــث ه ــدرس بح ــوان م ــه عن )UM( ب
 Emergency Response ــا درس ــد ت ــته ش ــن خواس م
ــس  ــراری( را تدری ــش اضط ــرح واکن Planning  )ط

ــات  ــروع تحقیق ــل ش ــوع عام ــن موض ــم و همی کن
تخصصــی مــن در ایــن زمینــه بــود بــه ویــژه اینکــه 
چنــدی پــس از تدریــس ایــن موضــوع مقــرر شــد 
تــا برنامــه طــرح واکنــش اضطــراری بــرای دانشــگاه 
ــا  ــد ت ــته ش ــن خواس ــا از م ــود و قطع ــن ش تدوی
ــرح  ــن ط ــن درس در تدوی ــدرس ای ــوان م ــه عن ب
شــرکت داشــته باشــم بــه همیــن دلیــل مطالعــات 
ــط  ــای مرتب ــور در دوره ه ــی حض ــی و حت تخصص
ــودم دسترســی  ــزی ب را آغــاز کــردم و چــون در مال
بیشــتری بــه منابــع اطالعاتــی متفــاوت داشــتم. بــا 
ــن درس در  ــس همی ــران و تدری ــه ای ــتم ب بازگش
دانشــگاه علــوم تحقیقــات و متعاقبــا پیگیــری پایــان 
ــا  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه های ــا و مقال ــه ه نام
دانشــجویان داشــتم بــه تدریــج کشــش بیشــتری به 
ایــن موضــوع پیــدا کــردم، بــه نحــوی کــه در کنــار 
ایمنــی فراینــد کــه موضــوع اصلــی فعالیــت هایــم 
 اســت بــه طــور جــدی موضوعــات مدیریت بحــران و 
ــال  ــز دنب ــراری را نی ــش اضط ــای واکن ــه ه برنام

ــردم.  ک

همانطــور کــه خودتــان هــم اشــاره کردیــد 
شــروع کار شــما  از تدویــن طــرح واکنش در 
شــرایط اضطــراری در ســازمانی غیرفرایندی 
ــوده و آن طــور کــه  یعنــی یــک دانشــگاه ب
ــت  ــون در مدیری ــم اکن ــاع دارم ه ــن اط م
ــای  ــم فعالیته ــدی ه ــع فراین ــران صنای بح
ــن  ــی م ــوال اصل ــد. س ــترده ای داری گس
ایــن اســت کــه چــه تفــاوت یــا شــباهتهایی 
میــان مدیریــت شــرایط اضطــراری و طــرح 
ــازمانهای  ــا و س ــران در صنعته ــت بح مدیری

ــود دارد؟ ــف وج مختل
ــا و ب ــرح ه ــن ط ــی ای ــاکله تمام ــت ش  در حقیق

رنامــه هــا یکســان اســت و کتابهــای مرجــع در ایــن 
ــار  ــی چه ــوب یعن ــک چارچ ــه ی ــی ب ــه همگ زمین
اصــل ثابــت پیشــگیری، آمادگــی، مقابلــه و بازســازی 
 اشــاره کــرده انــد. امــا تفــاوت در اســتراتژی و نحــوه 
ــه  ــی اینک ــت. یعن ــل اس ــن مراح ــازی ای ــاده س پی
ــه  ــیمی ب ــت، گاز و پتروش ــع نف ــگیری در صنای پیش
ــا ایمــن بازمــی گــردد  طراحــی هــای مهندســی ذات
امــا در مدیریــت ســوانح طبیعــی منظور از پیشــگیری 
ــل  ــازی دخ ــدود س ــرل و مح ــه کنت ــد ب ــی توان م
 و تصــرف در طبیعــت )کنتــرل جنــگل زدایــی و 
بیابــان زایــی( منــوط گــردد. بــه طــور کلــی مصادیــق 
و روش هــا در عرصــه هــای گوناگــون متفــاوت اســت.

ــه  ــران دامن ــت بح ــه مدیری ــم ک ــی دانی م
ــته  ــد داش ــی توان ــترده ای م ــیار گس بس
ــه  ــا چ ــور م ــر در کش ــال حاض ــد در ح باش
بخشــهایی در ایــن زمینــه پیشــرو  هســتند؟

بــه نظــر مــن در کشــور مــا دو حــوزه در ایــن زمینه 
فعالیــت بیشــتری داشــته انــد یکــی از آنهــا صنعــت 
نفــت، گاز و پتروشــیمی اســت. شــاید بــه ایــن دلیل 
کــه حجــم اصلــی درآمدزایــی و فعالیــت در کشــور 
ــویی  ــردد و از س ــی گ ــت بازم ــن صنع ــه ای ــا ب م
ــای  ــاد بحرانه ــرای ایج ــی ب ــیار باالی ــیل بس پتانس
حــوادث  اخیــرا  کــه  همانطــور  دارد،  گســترده 
متعــددی در ایــن بخــش داشــتیم. حــوزه دیگــری 
کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد مدیریــت بحــران هــای 
شــهری و بــه طــور خــاص شــهر تهــران اســت کــه با 
توجــه بــه ویژگــی هایــی کــه دارد ایــن موضــوع کــه 
کالن شــهری بــا حجــم عظیــم بافتهــای فرســوده و  
خطــوط انتقــال گاز و گســلهای زلزلــه خیــز موجــب 
شــده اســت در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری 
ــی از  ــون یک ــم اکن ــت ه ــود و در حقیق ــادی ش  زی
پیشــترفته تریــن ســتادهای مدیریــت بحــران را در 
تهــران داریــم. امــا در صنایــع کوچکتــر و یــا ســایر 
شــهرها و اســتان میــزان پیشــرفت بــه هیــچ وجــه 

قابــل مقایســه بــا ایــن دو  حــوزه نیســت. 
ــن  ــت ای ــخص اس ــه مش ــور ک ــن ط ــس ای پ
حــوزه مــی توانــد بــازار کار وســیعی داشــته 

باشــد؟ 
ــان دو  ــی هم ــت حت ــور اس ــن ط ــا همی ــه قطع بل
حــوزه ای کــه در ایــن زمینــه پیشــرو هســتند نیــز 
ــه رو هســتند کــه  ــی نیــز روب ــا خالءهــای متفاوت ب
جــای کار و بهبــود فــراوان دارنــد. از ویژگــی هــای 
ــراری  ــش اضط ــای واکن ــران و طرحه ــت بح مدیری
ــات  ــول و کلی ــتن اص ــرف داش ــه ص ــت ک ــن اس ای

 گفتگوی 
دکتر بهمن عبدالحمیدزاده 

با سردبیر نشریه  

   آقــای بهمــن عبدالحمیــدزاده کــه فــارغ التحصیــل دکترای 
مهندســی شــیمی بــا گرایــش فراینــد از دانشــگاه صنعتــی شــریف 

هســتند از زمــان تحصیــل هــم در صنعــت و هــم در دانشــگاه فعالیــت 
تخصصــی خــود را در زمینــه ایمنــی فراینــد آغــاز کردنــد. ایشــان  از ســویی 
تدریــس در دانشــکده مهندســی شــیمی دانشــگاه مالــزی و دانشــگاه علــوم 
ــد را  ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس ــگاه آزاد در مقاط ــات دانش تحقیق
درســوابق کاری خــود دارنــد، همچنیــن سالهاســت کــه بــه عنــوان مشــاور 
ایمنــی فراینــد هــم در مرکــز ایمنــی و کاهــش ضایعــات دانشــگاه شــریف 
ــع مختلــف  ــا صنای ــه صــورت فــردی  ب ــروژه  و هــم ب ــر پ ــه عنــوان مدی ب
ــد  ــی فراین ــر ایمن ــاوه ب ــه ع ــت ک ــان چندیس ــتند. ایش ــاط هس درارتب
فعالیتهــای مختلفــی را در حــوزه مدیریــت بحــران نیــز داشــته انــد. بهانــه 
اصلــی گفتگــوی ایــن شــماره مــا نیــز تحلیــل بیشــتر بایدهــا و نبایدهــای 

ایــن موضــوع بــوده اســت کــه در ادامــه مــی خوانیــد. 

وضعیت بحرانی 
در مدیریت بحران 

کشور
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ــورد  ــدف م ــه ه ــا را ب م
انتظــار نمــی رســانند و 
ــا  ــت در آنه ــز موفقی رم
پرداختــن دقیــق بــه 
ــات اســت. ســوال  جزیی
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ای
صنایــع نفــت و گاز کــه 
ــات  ــول و کلی ــرا اص اکث
مدیریــت بحــران در آنها 
طراحــی شــده اســت 
ــه  ــروز حادث ــا ب ــی ب وقت
ــون  ــک آزم ــه مح ای ب
گذاشــته مــی شــوند 
نمــی تواننــد اثربخشــی 
الزم را داشــته باشــند و 

جــواب ایــن اســت کــه موفقیــت در ایــن مــوارد در 
گــروی جزییــات اســت بایــد روی جزییــات ســرمایه 

ــود.  ــذاری ش گ
مــی شــود کمــی تشــریح بیشــتری داشــته 

باشــید؟
ــر در اداره  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــن اس ــور ای منظ
HSE تمامــی  کارخانــه هــای نفت، گاز و پتروشــیمی 

ســمتی بــا عنــوان مدیــر بحــران و پدافندغیرعامــل 
ــات  ــه و جلس ــی، بودج ــت و متول ــده اس ــده ش دی
مرتبــط را هــم دارد و هیــچ یــک از ایــن ســازمان ها 
بــدون طــرح و چارچــوب اولیــه نیســتند.  امــا اغلــب 

در مرحلــه عمــل موفــق نیســتند و دالیــل مختلفــی 
هــم دارد مهــم تریــن آن اینکــه عمــده ایــن طــرح 
هــا کپــی و الگوبــرداری شــده از نمونــه هــای دیگــر 
ــاز و  ــه نی ــا توجــه ب ــا ب هســتند و هیــچ یــک دقیق
ــد.  ــده ان ــی نش ــه طراح ــاص آن کارخان ــرایط خ ش
ــن طــرح مســتقیما از طــرف وزارت نفــت  خــواه ای
بــه کارخانــه هــا دیکتــه شــده و خــواه از ســازمانهای 
ــه  ــد ب ــوده ان ــی ب ــته متول ــه در گذش ــی ک خارج
یــادگار مانــده باشــد و در واقــع اصــوال  گرتــه برداری  
هســتند. مــورد بعــدی اینکــه کمتــر ایــن طرحهــا 
ــون  ــک آزم ــه مح ــح ب ــای صحی ــق مانوره از طری
گذاشــته مــی شــوند. اگرهــم مانــوری باشــد اصــوال 
ســطحی و ســهل گیرانــه اســت یعنــی اینکــه مانــور 
بایــد بــدون اطــالع بدنــه ســازمان و بــا آگاهــی راس 
ســازمان باشــد و یــا اینکــه بایــد از انجــام مانورهــای 
تکــراری پرهیــز شــود. بارهــا دیــده ام کــه نیروهــای 
ســازمان مانــوری را انجــام مــی دهنــد کــه کامــال بر 

روی آن مســلط هســتند. اگــر مانــور واقعــی نباشــد 
ایرادهــا آشــکار نمــی شــود. مــورد ســوم هــم پیامــی 
اســت کــه کارکنــان ســازمان متاســفانه از مدیریــت 
ــگام  ــب در هن ــرا اغل ــد. زی ــت کــرده ان ارشــد دریاف
ــروز حــوادث طــرح هــای تدویــن شــده از ســوی  ب
مدیریــت ارشــد ســازمان کنــار گذاشــته مــی شــوند 
ــن  ــای احســاس، ای ــم برمبن ــم بگویی و اگــر نخواهی
مدیــران براســاس تحربــه خــود بــه کنتــرل حادثــه 
ــد و همیــن پیامــی اســت کــه موجــب  مــی پردازن
ــای  ــگاری طرحه ــت ان ــی اهمی ــی و ب ــی انگیزگ ب
ــود  ــی ش ــه م ــرایط حادث ــش در ش ــوب واکن مکت
ــگاه  ــد هیچ ــی کنن ــاس م ــان احس ــب کارکن و اغل
اجــازه بــه اجــرا درآوردن ایــن طــرح هــا را نخواهنــد 

داشــت. 
ــاید در  ــه ش ــی ک ــر از موضوعات ــی دیگ یک
گــروه همیــن جزییــات قــرار بگیــرد مســئله 
تفکیــک شــرایط اضطــراری و بحــران اســت 
ــز دادن  ــوادث تمیی ــان ح ــب در زم ــه اغل ک
ــختی  ــه س ــت ب ــن دو وضعی ــای ای طرحه

ــود. ــی ش ــام م انج
ــم  ــه ای ه ــف پای ــن دو تعری ــن ای ــب بی ــا اغل دقیق
اختــالف نظــر بــه وجــود مــی آیــد شــاید بــه ایــن 
دلیــل کــه عمدتــاً ایــن دو تعریــف جــزء موضوعــات 
ــطح  ــالف س ــی اخت ــتند. حت ــی نیس ــزم و قالب ج
ــر  ــه دیگ ــا کارخان ــه ای ب ــران کارخان ــک و دو بح ی
عمومــاً  طرحهــا  چــون  امــا  اســت.   متفــاوت 
ــه درســتی  ــا ب ــن تفاوته ــرداری هســتند ای ــه ب گرت
ــه  ــک کارخان ــال ی ــرای مث ــوند. ب ــی ش ــده نم دی
ــئوالن آن  ــه مس ــد ک ــر بگیری ــازی را در نظ داروس
ــواه  ــوادث و خ ــی ح ــرل واقع ــل کنت ــه دلی ــواه ب خ
ــای  ــروه ه ــی از گ ــت یک ــب رضای ــور کس ــه منظ ب
ــش  ــک طــرح واکن ــد ی ــی گیرن ــم م ــع تصمی ذینف
اضطــراری تهیــه کننــد. در بســیاری از مــوارد ایــن 
افــراد منابــع مختلــف ماننــد اینترنــت، آشــنایانی که 
ــا ایــن موضــوع تاکنــون ارتباطــی داشــته را پیــدا  ب
کــرده و از نمونــه هــای موجــود گرتــه بــرداری مــی 
کننــد غافــل از اینکــه نــه تنهــا ایــن طرحها، ســطوح 
بحــران و مســئوالن مرتبــط آن از صنعتــی بــه 

ــای  ــر تفاوته ــت دیگ صنع
ــی  ــه حت ــی دارد بلک اساس
طــرح یــک کارخانــه مانند 
کارخانــه پتروشــیمی واقــع 
اقتصــادی  منطقــه  در 
ماهشــهر بــا یــک کارخانــه 
نزدیکــی  در  پتروشــیمی 
یــک شــهر و دور از مراکــز 
ماننــد  بــزرگ  صنعتــی 
پتروشــیمی شــیراز نیــز 

ــت. ــاوت اس متف
ــم  ــم بگویی ــی توانی ــا م م
وقایــع غیرمنتظــره ای کــه 
ابعــاد کوچکــی دارد و قابل 
کنتــرل بــا رویــه هــای 
ــرایط  ــد ش ــازمان باش ــی س ــا داخل ــال ام ــر نرم غی
اضطــراری ســطح یــک هســتند. بــرای مثــال آتــش 
ــری  ــا بات ــاق اداری و ی ــک ات ــک در ی ــوزی کوچ س
ــک  ــا ی ــه ب ــک ســازمان ک ــا ی ــه ی ــک کارخان روم ی
کپســول آتــش نشــانی قابــل رفــع و رجــوع هســتند. 
ــر  ــه درگی ــاز ب ــطح دو نی ــراری س ــرایط اضط در ش
ــش  ــرح از پی ــرای ط ــا اج ــتر ی ــراد بیش ــدن اف ش
ــا  ــش از دهه ــتی بی ــد نش ــت مانن ــده هس ــر ش فک
لیتــر مــواد آتشــگیر  و بعــد آتــش گرفتــن آن، کــه 
فراخوانــی نیروهــای آتــش نشــانی را مــی طلبــد.در 
ــا همیــن نیروهــا کنتــرل مــی  ایــن ســطح آتــش ب
شــود امــا رویــه کنتــرل آن مطابــق بــا یــک طــرح از 
پیــش برنامــه ریــزی شــده اســت. امــا ممکــن اســت 
ــزرگ  ــدر ب ــراری آنق ــرایط اضط ــه و ش ــاد حادث ابع
ــع کافــی نباشــد و  ــی تمــام مناب باشــد کــه فراخوان
ــع خــارج ســازمانی باشــد  ــه اســتفاده از مناب نیــاز ب
در چنین شــرایطی وارد شــرایط ســطح اضطــراری 3 
خواهیــم شــد کــه گاه ایــن شــرایط را هــم معنــا بــا 
شــرایط بحــران ســطح 1 مــی دانیــم. پس بحــران به 

ایــن معنــی اســت کــه ســازمان مــا براســاس طــرح 
ــر  ــی خــود دیگ ــع داخل ــزی شــده و مناب ــه ری برنام
قــادر بــه کنتــرل حادثــه نیســت و نیــاز بــه کمــک 

ــن دارد. ــای معی ــن از ســازمان ه گرفت
ــطوح  ــن س ــن ای ــد تعیی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــد  ــردی نباش ــر ف ــق کار ه ــورت دقی ــه ص ب
ــراد  ــه اف ــن کار را ب ــام ای ــد انج ــاید بای و ش

ــپرد.  ــص س متخص
ــه  ــی ک ــا توجیهات ــل ی ــی از دالی ــع یک ــه در واق بل
همــکاران فعــال در زمینــه مدیریــت بحــران و 
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ــیم  ــی پرس ــا م ــه م ــی ک ــل زمان ــد غیرعام پدافن
ــی کــه  ــد -در حال ــات  نمــی پردازی ــه جزیی چــرا ب
ــت  ــا موضــوع مدیری ــراد آشــنایی دقیقــی ب ــن اف ای
ــرکت  ــی ش ــهای تخصص ــد و در کالس ــران دارن بح
کــرده انــد-در پاســخ مــی گوینــد مــا آنقــدر در گیــر 
ــد حضــور در جلســات و  ــی مانن ــات مختلف موضوع
ــت  ــه فرص ــتیم ک ــره هس ــا و غی ــزاری مانوره برگ

ــم. ــوارد را نداری ــن م ــه  ای ــیدگی ب رس
در حقیقــت برنامــه ریــزی بــرای ســطوح حادثــه نیــاز 

بــه صــرف منابــع و زمــان زیــادی دارد و کار یــک نفــر 
نیســت کــه بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود کــه 
ایــن کار بــه مشــاوران ســپرده شــود. امــا ایــن بــرون 
ســپاری دو شــرط دارد شــرط اول اینکــه هیــچ کــس 
بهتر از نیروهایی که در ســازمان هســتند از مشــکالت 
و منابــع ســازمان آگاهــی نــدارد پــس حتمــا در ایــن 
ــای  ــه نیروه ــش و تجرب ــی بایســت از دان ــاوره م مش
ــه  ــود. دوم اینک ــتفاده ش ــی اس ــدرکار داخل دســت ان
مشــاوری کــه ایــن وظیفــه را بــه عهــده مــی گیــرد 
مــی بایســت پیشــینه و آگاهــی الزم در ایــن زمینــه را 
 HSE داشــته باشــد. چــون ماننــد حــوزه هــای دیگــر
ایــن موضــوع نیــز  نیازمنــد تخصــص بســیار و تجربــه 
ــاور  ــه مش ــپاری ب ــرون س ــن ب ــت.  بنابرای ــژه  اس وی
ــرا میــزان صــرف  امــری غیرقابــل اجتنــاب اســت زی
زمــان تــا رســیدن بــه ســطح جزییــات الزم، عمومــا 
ــا زمــان در دســترس نیروهــای فعــال در  متناســب ب
داخــل ســازمان نیســت. امــا اجــرای ایــن پــروژه مانند 
ســایر پــروژه هــا شــرایط و المانهایــی دارد کــه بایــد 

رعایــت شــود. 
بــه نظــر مــن موضوعــی در زمینــه حــوادث 
تغییــر کــرده اســت و آن هــم اطــاع رســانی 
از طریــق رســانه هــای مختلــف اســت زیــرا 
همانطــور کــه مــی دانیــم در گذشــته اغلــب 
در کشــور مــا ســعی میشــد حــوادث تــا حد 
امــکان مخفــی بماننــد امــا امــروزه ایــن روند 
تغییــر کــرده اســت و موجــب اثرگــذاری بــر 
ــه  ــرل حادث ــن کنت ــران حی ــرد مدی عملک
مــی شــود شــاید اطــاع رســانی در شــرایط 
فعلــی بــه نوعــی پارادوکــس یــا شمشــیر دو 

لبــه باشــد. 
ــا  ــت م ــچ وق ــد هی ــاره کردی ــی اش ــه خوب ــه نکت ب
ــه  ــان اطالعــات را شمشــیر دو لب ــد آزادی جری نبای
بدانیــم و ایــن جریــان اطالعاتــی شمشــیر یــک لبــه 
بــه ســمت افــرادی اســت کــه بــه خوبــی کار خــود 

را انجــام نمــی دهنــد و ایــن موضــوع شــامل افرادی 
کــه تــالش بــرای رفــع مشــکل دارنــد، نمــی شــود. 
در حــوادث اخیــر اگــر روابــط عمومــی یک ســازمان 
بــر کار خــود مســلط باشــد و ارتبــاط صحیحــی بــا 
ــت  ــد و در نهای ــته باش ــازی داش ــای مج ــانه ه رس
ــد و  ــری نکن ــت خب ــن بس ــار ب ــن را دچ مخاطبی
ــه دهــد،  ــق ارائ ــه صــورت دقی ــات را ب خــود اطالع
از جــو ســازی و نشــر اخبــار کــذب جلوگیــری مــی 
کنــد. زیــرا بــه هــر حــال حــوادث رخ مــی دهنــد و  
ایــن حــوادث بعضــاً پیامدهــای شــدیدی دارنــد پس 
کتمــان ایــن حــوادث نتیجــه ای در پــی نــدارد. در 
گذشــته کتمــان حــوادث ســاده بــود، درس آمــوزی 
ــردم  ــه م ــخگویی ب ــه پاس ــخت و در نتیج از آن س
در خصــوص حــوادث غیرممکــن بــود. پــس قاطعانه 

ــی  ــر مثبت ــات اث ــار اطالع ــم انتش ــی کن ــد م تاکی
ــکل  ــار مش ــی دچ ــا در حالت ــت. تنه ــد داش خواه
ــی  ــاد نگران ــذب، ایج ــار ک ــه اخب ــد ک ــم ش خواهی
ــد و  ــاق بیافت ــا اتف ــانه ه ــی در رس ــایعه پراکن و ش
ایــن هــم زمانــی میســر اســت کــه روابــط عمومــی 
ــدو  ــار بگذارن ــنتی را کن ــای س ــازمانها رویکرده س
اطالعــات صنتعــی داشــته باشــند و شــرایط را  
شــفاف و بــه انــدازه ای ارائــه دهنــد کــه از تشــویش 
اذهــان عمومــی جلوگیــری کنــد چــون ایــن افــراد 
همیشــه براســاس مراجــع اصلــی مدیریــت بحــران 
بحــران  مدیریــت  اصلــی  بازیگــران  از  بخشــی 
ــران  ــاً مدی ــفانه صرف ــه متاس ــی ک ــتند در حال هس
بخــش فراینــد یــا HSE در کالســهای مدیریــت 
ــران حراســت و  ــد و مدی ــی کنن بحــران شــرکت م
ــن  ــا همی ــهایی ب ــر در کالس ــی کمت ــط عموم رواب
موضــوع  و متناســب بــا الگوهــای روز دنیــا شــرکت 
مــی کننــد. امــا بازهــم تاکیــد مــی کنــم کــه نبایــد 
ــت چــون انتشــار  ــات را گرف ــان اطالع ــوی جری جل
ــص  ــع نواق ــدت موجــب رف ــات در بلندم آزاد اطالع
ــانی  ــه کس ــی ب ــته اطالعات ــای بس ــود  فض ــی ش م
کمــک مــی کنــد کــه مخالــف رفــع نقــص هســتند.  
بــرای مثــال در کشــور آمریــکا و حــوادث متعــددی 
کــه برایشــان اتفــاق مــی افتــد ســریعاً کنفرانســهای 
ــاد  ــه را از ابع ــا حادث ــود ت ــی ش ــزار  م ــری برگ خب
ــا  ــا آی ــد ام ــانی کنن ــل و اطــالع رس ــف تحلی مختل
ــیمی  ــه پتروش ــه از حادث ــاعتی ک ــرف 48 س در ظ
ــاد چنیــن کنفرانســهایی برگــزار شــد؟!  ــی افت بوعل
ــای  ــانه ه ــق در رس ــر غیرموث ــن خب ــان ای و ناگه
ــع مــی شــود کــه ماهشــهر در حــال  مجــازی توزی

تخلیــه اســت. خبــری غیرواقعــی امــا نگــران کننــده  
ــران  ــردم غیرمتخصــص را نگ ــن اســت م ــه ممک ک

کنــد. 
ــا  ــه  اوال آی ــت ک ــن اس ــی ای ــوال اصل س
کشــور مــا حادثــه خیــز اســت و دوم اینکــه 
آیــا مــا توانســته ایــم در ایــن زمینــه موفــق 

عمــل کنیــم؟ 
ــل  ــه دالی ــا ب ــور م ــی کش ــن از طرف ــر م ــه نظ ب
مختلــف حادثــه خیــز اســت و از طــرف دیگــر 
کنتــرل حــوادث نیــز در کشــور مــا بســیار ابتدایــی 
و ضعیــف بــوده اســت. بببینــد  در دنیــا کشــورهایی 
ــال  ــرای مث ــد ب ــزی دارن ــه خی ــه پتانســیل حادث ک
ــن(  ــد ژاپ ــد )مانن ــیاری دارن ــی بس ــوادث طبیع ح
ــرای  ــی ب ــذاری باالی ــد ســرمایه گ ــی کنن ســعی م
ــد.  ــرل شــرایط و حــوادث طبیعــی انجــام دهن کنت
در حــال حاضــر کشــور مــا از نظــر ایمنــی نقصــان 
بســیاری دارد و پتانســیل رخــداد حــوادث صنعتــی 
ــه  ــه ن ــن زمین ــت، در همی ــی در آن باالس و طبیع
ســرمایه گــذاری صحیحــی بــر روی افزایــش ایمنــی 

مــی شــود و نــه بــرای مدیریــت بحــران صنعتــی که 
از ناایمــن بــودن آن آگاهیــم فعالیــت قابــل توجهــی 
ــه  ــج ب ــوارد منت ــن م ــد  ای ــی شــود. براین انجــام م
ایــن حقیقــت مــی شــود کــه هــم حــوادث متعددی 

ــق هســتیم.  ــرل آن ناموف ــم در کنت ــم و ه داری
ــرح  ــری مط ــور دیگ ــوال را ط ــد س بگذاری
کنــم. شــاید مــا کــه تخصــص ایمنــی داریــم 
ــر در  ــای اخی ــه ه ــوع حادث ــنیدن وق ــا ش ب
ــویم  ــی ش ــران نم ــازی نگ ــای مج ــانه ه رس
ممکــن اســت پیگیــر ایــن موضــوع باشــیم 
ــم در  ــی دانی ــی نم ــت را بحران ــا وضعی ام
حالــی کــه افــراد غیــر متخصــص بــا 
ــد  ــی کنن ــر م ــوادث فک ــن ح ــنیدن ای ش
امســال صنعــت مــا ناگهــان تبدیــل بــه یک 

ــت.  ــده اس ــار ش ــال انفج ــب در ح بم
صنعــت مــا در حقیقــت تفاوت محسوســی نســبت به 
ســالهای گذشــته از لحــاظ پتانســیل حادثــه خیــزی 
ــی  ــای صنعت ــزان فعالیته ــه می ــت. البت ــرده اس نک
نســبت بــه 15 ســال پیــش چندیــن برابر شــده اســت 
ــوده اســت.  ــی نب ــر تفاوت ــال اخی ــی دو س ــا در یک ام
بــرای مثــال مــی تــوان ســال 89 را عنــوان کــرد کــه 
ســالی بســیار پــر حادثــه بــود و حتــی از نظــر حجــم 
خســارات جانــی بــه مراتــب فاجعــه بارتــر از امســال 
بــود . بــه طــور مثــال در آن ســال حادثــه انفجــار در 
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ســکوی حفــاری نفــت شــهر را داشــتیم کــه منجــر 
بــه مــرگ چهــار نفــر  شــد و مهــار آن تــا چهــل روز 
طــول کشــید. همین طــور در پتروشــیمی خــارگ دو 
حادثــه کــه هــر دو منجــر بــه مــرگ چنــد نفر شــدند 
ــم  ــس ه ــیمی پردی ــفانه در پتروش ــتیم و متاس داش
حادثــه مشــابهی رخ داد. در صنعــت گاز نیــز حادثــه 

ســرخس بــا بــاالی ده نفر کشــته را پشــت 
بنابرایــن  گذاشــتیم.  ســر 

ســطح  در  تفاوتــی 
ــش  ــی و واکن ایمن

ــرایط  در برابر ش
ی  ر ا ضطــر ا

نداشــتیم، 
ــه این  البت
کــه پــس 
از شــش 
ل  ســا
ت  و تفــا
نــی  چندا

ق  تفــا ا
ه  د فتــا نیا

اســت نیــز قابل 
افتخــار نیســت. اما 

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت م
امســال ســال ویــژه ای نبــوده 

اســت. همــه ما مــی دانیــم کــه در رخداد 
ــت  ــل اس ــیار دخی ــانس بس ــر ش ــوادث عنص ح
ــر سویســی  ــی کــه ســوراخهای پنی یعنــی زمان
روبــه روی هــم قــرار مــی گیــرد حادثــه رخ مــی 
دهــد پــس رخ نــدادن یــک حادثــه نشــان دهنده 
وضــع خــوب ایمنــی نبــوده و رخــداد بیشــتر آن 
در امســال هــم نشــان دهنــده تغییــر محســوس 
در وضعیــت نیســت امــا بــاز هــم اشــاره کنــم که 

اگــر پــس از شــش ســال وضعیــت ایمنــی و حــوادث 
ــه  ــت ک ــه گرف ــد نتیج ــت بای ــرده اس ــری نک تغیی
شــرایط اصــالً مطلوب نیســت. چــون در بحــث ایمنی 

ــت. ــرفت اس ــی پس ــه معن ــرفت ب ــدم پیش ع
ــرای  ــزاری ب ــرم اف ــه ن ــدیم ک ــع ش مطل
مدیریــت بحــران طراحــی شــده اســت کــه 
ــال  ــا آن فع ــی و کار ب ــه معرف ــما در زمین ش
هســتید. نــرم افــزاری بــه نــام ســامان. لطفا 
در زمینــه خصوصیــات و نحوه اســتفاده از آن 
توضیحاتــی بــرای خواننــدگان ارائــه بدهیــد. 
همانطــور کــه گفتــم در حــدود پنــج ســالی هســت 
ــن  ــاوره م ــس و مش ــهای تدری ــی از بخش ــه یک ک
ــه  ــت. ب ــده اس ــوف ش ــران معط ــت بح ــه مدیری ب
ــه  ــی در زمین ــای مختلف ــی ه ــل بررس ــن دلی  همی
ــا  ــام دادم ت ــران انج ــت بح ــای مدیری ــرم افزاره ن
نتیجــه آن را در اختیــار کارفرمایــان یــا دانشــجویان 
قــرار بدهــم. چــون امــروزه در همــه جــای جهــان 
مدیریــت بحــران بــه شــدت بــه عرصــه نــرم افــزاری 
ــا ناخــواه  ــن خــواه ی ــا برای  وابســته شــده اســت. بن
 مــی بایســت صنعــت مــا نیــز از ایــن امــکان 

بهــره منــد شــود. امــا پــس از چنــد ســال و دیــدن 
بازخوردهــا متوجــه شــدم کــه نــرم افزارهــا، حتــی 
ــورد  ــز م ــده CAMEO نی ــناخته ش ــزار ش ــرم اف ن
ــرم  ــه نظ ــرد. ب ــی گی ــرار نم ــران ق ــتفاده کارب اس
رســید کــه  ایــن نــرم افزارهــا آن طــور کــه 
ــک  ــا  ی ــن ه ــون ای ــتند چ ــند نیس ــد کاربرپس  بای
ــه  ــباتی  نیســتند ک ــی و محاس ــزار مهندس ــرم اف ن
زبــان انگلیســی موجــود در محیــط کاربــری 
نداشــته  چندانــی  اهمیــت  آن  
ــد در  ــه بای ــی ک ــد در حال  باش
ــت بحــران  ــزار مدیری ــرم اف ن
انبــوه اطالعــات ثبــت و در 
ــی  ــوادث بازیاب ــان ح زم
همیــن  بــه  شــود. 
دلیــل مــن و همکارانم 
در دانشــگاه شــریف 
 تصمیــم گرفتیــم کــه 
بــرای  افــزاری  نــرم 
کنتــرل  بــه  کمــک 
واکنـــــش اضطــراری 
تولیــــد کنیــم کــه دو 

بــه   برتـــــری نســبت 
نرم افــزار CAMEO دارد. 
ــزار  ــرم اف ــه ن اول اینک
CAMEO و ســاختارش 

بــود  اختیارمــان  در 
نیــاز  اینکــه  دوم  و 
 داخلــی صنعــت را نیــز 

در  و  دانســتیم  مــی 
خروجــــی  نهایـــــت 

ــه  ــل ب ــا تبدی ــای م فعالیته
ــد  ــان ش ــزار ســامـــ ــرم اف ن

ــود از  ــی ب ــت مخفف ــه در حقیق ک
ــرم  ــن ن ــران«. ای ــت بح ــامانه مدیری »س

ــا  ــد ام ــت را انجــام ده ــرار نیســت مدیری ــزار ق اف
ــات  ــیعی از اطالع ــف وس ــه طی ــرد آن در ارائ کارب
الزم بــرای مدیریــت بحــران اســت و قابلیــت ارائــه 
اطالعــات بــرای انجــام یــک تصمیــم گیری درســت 
را دارد. اطالعــات  فنــی ماننــد اطالعــات فراینــدی، 
ســازه، الکتریکــی و آتــش نشــانی و از طــرف دیگــر 
اطالعــات مربــوط بــه منابــع و تجهیــزات و در آخــر 

اطالعــات بــرای فراخوانــی و اطــالع رســانی و حتــی 
ــرم  ــس ن ــته. پ ــدار بس ــای م ــن ه ــی دوربی خروج
افــزار ســامان ابــزاری اســت کــه تمامــی اطالعــات 
ــی  ــع م ــت تجمی ــری درس ــم گی ــرای تصمی را ب
ــن  ــات ممک ــن اطالع ــیاری از ای ــه  بس ــد. البت کن
در ســازمان اســت وجــود داشــته باشــد امــا اصــوالً 
ــش  ــده در بخ ــورت پراکن ــه ص ــتندات ب ــن مس ای
ــوند.  ــی ش ــه داری م ــازمان نگ ــف س ــای مختل ه
همیــن طــور اطالعــات در خصــوص تجهیــزات  
ــع و تجهیــزات خــارج از  ــژه مناب ــه وی مــورد نیــاز ب
ســازمان نیــز بســیار ناکافــی اســت. در حقیقــت این 
ــرای  ــت ب ــات اس ــع اطالع ــتر تجمی ــزار بس ــرم اف  ن

کمیته بحران. 
ــور  ــزار چط ــرم اف ــن ن ــه ای ــی ب دسترس

ــت؟  اس
ــش   ــار در همای ــن ب ــرای اولی ــزار ب ــرم اف ــن ن ای
ملــی مهندســی ایمنــی و مدیریــت HSE ســال 94 
در دانشــگاه صنعتــی شــریف رونمایــی شــد و مــا 
ــه امــروز از  ــا ب ــی ت ــم کــه اســتقبال خوب مفتخری
آن شــده و در روز ملــی ایمنــی یعنــی هفــت مهــر 
ــومین  ــوان س ــه عن ــر ب ــع امیرکبی ــال مجتم امس
ــهر  ــه ماهش ــیمی در منطق ــع پتروش مجتم
اســتفاده رســمی از ایــن نــرم افــزار را آغــاز 
ــه  ــرای کلی ــت ب ــرار اس ــن ق ــرد. همچنی  ک
منطقــه  پتروشــیمی  هــای  مجتمــع 
عملیــات  شــرکت  توســط  عســلویه 
ــان  ــه شــود در می ــازارگاد ارائ ــی پ  غیرصنعت
شــرکت هــای غیر نفــت و گاز ســازمان آب و 
فاضــالب نیــز آن را خریــداری 
ایــن  و  اســت   کــرده 
ــاق  ــد اتف ــی توان م
بســیار خوبــی 
کــه  باشــد 
یــت  یر مد
بحــران در 
را  صنعت 
از حالــت 
ــی و  قالب
ســنتی 

به ســمت 
نگرشــهای 
و  روز 
ی  شــها و ر
عملــی ببــرد و 
ــرای تغییر  ــزاری ب اب
نگــرش باشــد. مــا حتــی 
ــه  ــزار را ب ــرم اف ــن ن ــم ای حاضری
ــب  ــا متناس ــم ت ــی کنی ــر معرف ــازمانهای دیگ س
 )customize( ــازی ــژه س ــود آن را وی ــاز خ ــا نی ب
ــا  ــت ت ــه آن کافیس ــی ب ــرای دسترس ــد و ب کنن
ــش  ــی و کاه ــد، ایمن ــی فرآین ــز طراح ــا مرک ب
ارتبــاط   )CPSL( شــریف  دانشــگاه   ضایعــات 

برقرار شود. 
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از ســال 2007 بــه بعــد کــره زمیــن بیشــترین جمعیــت 
شــهر نشــین را داشــته اســت بــه ایــن معنــی کــه تمایــل 
ــا شــده و  ــش از روســتا ه ــردم در شــهرها بی ــی م زندگ
در پــی آن ابرشــهرهای متفاوتــی در گوشــه و کنــار دنیــا 
ــه همــان نســبت فجایــع  ــه وجــود آمــده اســت. امــا ب ب
و اتفاقــات شــهری نیــز گســترش قابــل توجهــی داشــته 
ــه تروریســتی 11 ســپتامبر در  ــوع حادث ــال وق ــرای مث ب
2001، ســونامی فوکوشــیما و متعاقــب آن واقعــه نیروگاه 
اتمــی در ســال 2011 و ســال گذشــته فاجعــه انســانی 
منــا در عربســتان ضــرورت مدیریــت بحــران شــهری را 
بیــش از پیــش بــرای مــا مشــخص مــی ســازد. در ایــن 
ــه  ــد زمین ــه بع ــران از ســال 78 ب ــه شــهرداری ته زمین
ایجــاد مدیریــت واکنــش اضطــراری و بحــران در ســطح 
22 منطقــه تهــران را آغــاز کــرد کــه در نهایــت در ســال 
83 و بعــد از فراز و نشــیبهای بســیار ســازمان پیشــگیری 
و مدیریــت بحــران شــهر تهــران بــا اساســنامه مشــخص 
در ســطح شــهر تهــران شــروع بــه کار کــرد. ایــن طــرح 
ــتند  ــک مس ــه ی ــا ب ــه تنه ــود ک ــی ب ــه طرحهای ازجمل
ــور از  ــطح کش ــرده و در س ــنده نک ــران بس ــت بح مدیری
ــمار  ــه ش ــده ب ــناخته ش ــیار ش ــای بس ــه ه ــه نمون جمل
ــن  ــد. در ادامــه شــرح مختصــری از عملکــرد ای مــی آی

ســازمان، تعاریــف و مســئولیتها در ایــن زمینــه ارائــه 
شــده اســت. 

از نــگاه ســازمانهای مربــوط بــه شــهرداری تهــران 
وضعیــت اضطــراری یــک انحــراف از رفتارهــای 
یــا  انتظــار  مــورد  و  ریــزی شــده   برنامــه 
رشــته ای از رویدادهاســت کــه مــردم، ســرمایه 
یــا محیــط زیســت را بــه خطــر مــی انــدازد یــا 

بــر روی آنهــا تاثیــر منفــی دارد.
بحــران نیــز یــک موقعیــت ناپایــدار، غیرمترقبــه 

عــادی  فعالیتهــای  در  کــه  اســت  شــدید  و 
ــوب و  ــای نامطل ــد، پیامده ــی کن ــالل م ایجــاد اخت

ــه نظــم  ــردادن ب ــرای بازگ ــی ب سنجشــهای غیرمتداول
اولیــه دارد. 

ــرای  ــه ب ــی ک ــه تعاریف ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس در همی
شــرایط اضطــراری و بحــران شــده اســت، ســازمان 
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران خــود دارای 

ــات و  ــت آمادگــی، عملی ــت تخصصــی )معاون ســه معاون
پدافنــد غیرعامــل، معاونــت آمــوزش و مشــارکتهای 
ــری( و  ــت پیشــگیری و کاهــش خطرپذی مردمــی، معاون
یــک معاونــت دیگــر بــا ماهیــت پشــتیبانی مالــی، اداری 
ــه  منظــور هماهنگــی  ــن ب ــر ای ــره اســت. عــالوه ب و غی

ایــن ســازمان بــا دیگــر، در هــر زمینــه  مدیریــت بحــران، 
کمیتــه  هــای تخصصــی مربوطــه متشــکل از نماینــدگان 
ــهر  ــران ش ــت بح ــئول مدیری ــای مس ــازمان ه ــه س کلی
ــن  ــا ای ــی ب ــات منظم ــده و جلس ــکیل ش ــران تش ته

ــردد. ــی گ ــزار م ــازمانها برگ س
همچنیــن در کنــار ایــن قبیــل فعالیتهــا، ایــن ســازمان 
بــه ایجــاد ارتبــاط و آمــوزش شــهروندان کــه مهمتریــن 
گــروه هــدف در مدیریــت بحــران هســتند نیــز اهمیــت 
ــه منظــور آمادگــی و  ــا ب ــه آمــوزش ه داده اســت و کلی
ــع بروشــور و پوســتر،  ــق توزی اطــالع شــهروندان از طری
اطــالع رســانی از طریــق سیســتم پیــام کوتــاه، برگــزاری 
ــرای  ــدارس، س ــران در م ــت بح ــای مدیری ــگاه ه نمایش
محــالت، برگــزاری کالس هــای آمــوزش خانــه بــه خانــه، 
ــورد هــای موجــود  ــر و بیلب ــق بن اطــالع رســانی از طری
در ســطح منطقــه و صــدا ســیما صــورت مــی گیــرد و از 
ســویی دیگــر تعاملــی بــا اداراتــی همچــون هــالل احمــر، 
اورژانــس و ســازمان آتــش نشــانی صــورت پذیرفته اســت 
و بــا توجــه بــه اینکــه اینگونــه ســازمان هــا و نهــاد هــا 
خــود بــه عنــوان متولــی آمــوزش و NGO پذیــر هســتند 
و گــروه هــای داوطلبــی بســیار دارنــد در راهبــرد و 
ــوق و  ــران مش ــت بح ــوزش مدیری ــداف آم ــرفت اه پیش

یــاری رســان خوبــی هســتند. 
ســاختار مدیریــت بحــران ایــن مجموعــه نیــز متناســب 
ــرل  ــداول کنت ــت بحــران و چرخــه مت ــا اصــول مدیری ب
بحــران )شــکل 1( تشــکیل شــده اســت امــا در جزییــات 
ــف  ــر تعری ــم ت ــه مه ــا و از هم ــه ه ــئولیتها، برنام مس
ــاس  ــت دارد. براس ــا صنع ــیاری ب ــاوت بس ــناریوها تف س
ســناریوهایی کــه بــه منظــور دوره هــای  مانــور تعریــف 
ــد  ــه نیازمن ــراری ک ــرایط اضط ــه ش ــت دامن ــده اس ش

ــر اســت: ــوارد زی ــن ســتاد اســت شــامل م واکنــش ای
• مانور تخلیه اصولی و اسکان اضطراری

• مانور پناه گیری 
• مانور اطفا حریق

• مانور زیست محیطی و مواد سمی و خطرناک
• مانور سیالب

• مانور آبگرفتگی 
• مانور پدافند غیر عامل 

ســطوح تعریــف شــده بــرای مدیریــت بحــران نیــز 
عبارتنــد از : 

1- منابع و سازمان های محلی جواب می دهند  
2- به کمک مشترک منطقه ای نیاز است 

3- فراتــر از نیروهــای محلــی اســت و کمــک هــای ملــی 
مــی طلبــد 

ملــی،  ســطح  پاســخگویی  تــوان  از  فراتــر   -4 
کمک های بین المللی را می طلبد 

ایــن  ارزشــمند  بســیار  فعالیتهــای  از  یکــی 
مجموعــه طراحــی یــک ســایت اینترنتــی اســت 
ــا و  ــه ه ــات، برنام ــیاری از اطالع ــه در آن بس ک
حتــی برنامــه آموزشــهای همگانــی و آموزشــهای 
ــوان  ــی ت ــی م ــه خوب ــز ب ــانه ای را نی ــد رس چن
در ایــن ســایت )tdmmo.tehran.ir(مشــاهده کــرد.

جــدا از ایــن فعالیتهــا هــر یــک از مناطــق 22 گانــه 
ــه  ــه تهی ــدام ب ــا شــرایط خــود اق تهــران متناســب ب
ــای  ــن مکانه ــی، تعیی ــی همگان ــای آموزش ــه ه برنام
مشــخص بــرای پنــاه گیــری، ایجــاد ســتادهای مدیریــت 

بحــران منطقــه ای نیــز نمــوده انــد تــا در صــورت 
بــروز حــوادث غیــر مترقبــه و ناگهانــی بتواننــد کنتــرل 

ــند.    ــته باش ــرایط داش ــر روی ش ــبی ب مناس

مدیریت بحران 
در شهر تهران 

 با سپاس از 

جناب آقای مهندس حمیدرضا حسین پور 

کارشناس بحران سازمان شهرداری

گردآوری : ثمینه آذر
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ــه  ــت ک ــت اس ــم مدیری ــف مه ــزی از وظای ــه ری برنام
 ماننــد پلــی، زمــان حــال را بــه آینــده مربــوط مــی کنــد. 
برنامــه ریــزی یــک جریــان مــداوم در مســیر پیشــرفت 
فعالیــت هــا، بــرای حصــول هــدف هــا و مقاصــد از پیــش 
تعییــن شــده اســت. درواقــع، برنامــه ریــزی به آن دســته 
اقدامــات گفتــه مــی شــود کــه مشــتمل بــر پیــش بینــی 
هــدف هــا و اقدامــات الزم بــرای رویارویــی بــا تغییــرات 
و مواجــه شــدن بــا عوامــل نامطمیــن، از طریــق تنظیــم 
عملیــات آینــده اســت، برنامــه ریــزی تالشــی هماهنــگ 
شــده را بــه وجــود مــی آورد و مســیر را نشــان مــی دهــد. 
ــول  ــزان قب ــش می ــزی، کاه ــه ری ــی برنام ــدف اساس ه
ــری  ــاد تدابی ــی و اتخ ــات احتمال ــر اتفاق ــر در براب خط
هماهنــگ بــرای دســتیابی بــه موقعیــت هــای ســازمانی 

اســت.
بــرای ارتقــای ســطح آمادگــی بیمارســتان هــای کشــور، 
ــران  ــت بح ــزی و مدیری ــه ری ــد برنام ــت فراین الزم اس
ــد  ــی و تایی ــای علم ــه ه ــن یافت ــا جدیدتری ــق ب مطاب
ــل  ــود. مراح ــرا ش ــت اج ــده اس ــن ش ــان تدوی متخصص
ایــن فراینــد بایــد بــا دقــت بررســی و دســتورالعمل هــای 
اجرایــی مرتبــط اســتخراج و اجــرا شــود ســپس نواقــص 
ــن  ــود ای ــالح ش ــری اص ــرای سراس ــرای اج ــی ب احتمال

ــن ترتیــب اســت: ــه ای مراحــل ب
راه اندازی کمیته حوادث و بالیا 

تعیین مدیر و مسئول کمیته 
تحلیل خطر

تدوین برنامه اقتضائی
تدوین سازمانه فرماندهی

مطالعــات بســیاري در زمینــه محتــواي برنامــه حــوادث 
ــي  ــت. یک ــه اس ــورت گرفت ــتاني ص ــه بیمارس غیرمترقب
ــواي  ــراي محت ــود ب ــتاندارد هاي موج ــن اس از معتبرتری
ایــن برنامــه اســتاندارد آمادگــي بیمارســتاني اســت کــه 
ــازمان هاي  ــار ســنجي س ــه مشــترک اعتب توســط کمیت

ــه شــده اســت. ــات ســالمت)JCAHO( ارائ ــه خدم ارائ
یکــي از نــکات مهــم در طراحــي برنامــه حــوادث 
غیرمترقبــه بیمارســتاني اطــالع از وجــود یــا عــدم 
وجــود کمیتــه برنامــه ریــزي حــوادث غیرمترقبــه 

ــیاري از  ــه بس ــرا ک ــت. چ ــوري اس ــا کش ــه اي ی منطق
مشــکالت در ارتبــاط بــا پاســخ بــه حــوادث غیرمترقبــه 
ــي  ــازماني ناش ــن س ــات بی ــي و ارتباط ــود هماهنگ از نب
ــورت  ــدم و در ص ــن ق ــوان اولی ــه عن ــس ب ــردد. پ مي گ
 عــدم وجــود چنیــن کمیتــه اي بایــد بــراي تشــکیل آن 

اقدام نمود. 

تعریف فوریت ها در حوادث بیمارستانی 

فوریت های داخلی بیمارستان
ــه  ــتان گفت ــل بیمارس ــای داخ ــت ه ــه فوری ــه مجموع  ب
ــود در  ــات موج ــتفاده از امکان ــا اس ــه  ب ــود ک ــی ش م
بیمارســتان، امــکان مقابلــه بــا آن وجــود نداشــته و 
ــد.  ــاز باش ــتان نی ــارج بیمارس ــک از خ ــت کم ــه دریاف ب
کارکنــان و ســوپروایزر نیــز پــس از کســب اطمینــان از 
ــه مرکــز هدایــت عملیــات،  صحــت خبــر و انتقــال آن ب

ــد. ــی کن ــع م ــوع مطل ــه را از موض ــده حادث فرمان

فوریت های خارج از بیمارستان 

ــد،  ــی ده ــتان رخ م ــارج از بیمارس ــه خ ــی ک ــه فوریت ب
امــا آثــار آن بــر عملکــرد بیمارســتان تاثیــر مــی گــذارد، 
حــوادث خــارج از بیمارســتان حــوادث غیرمترقبــه 
مرتبــط هســتند کــه بایــد نماینــده اي در ایــن کمیتــه 
داشــته باشــند. ایــن کمیتــه مي توانــد عــالوه بــر ایجــاد 
 ،)Mediation( و تقویــت برنامه هــاي آمادگــي، تعدیــل
ــه و  ــر مترقب ــوادث غی ــازي )Recovery( ح ــخ و بازس پاس
افزایــش همــکاري و هماهنگــي بیــن ســازماني موجــب 
تشــکیل برنامه هــاي آموزشــي مشــترک گــردد. بــا 
عضویــت در چنیــن کمیتــه اي هــر یــک از ســازمان ها از 
ــي و  ــا و خــط مشــي هاي مل ــن، سیاســت گذاري ه  قوانی
ــزي  ــه ری ــا در برنام ــه و از آنه ــي یافت ــه اي آگاه منطق

ــد. ــتفاده نمای ــود اس ــازمان خ ــه س ــوادث غیرمترقب ح

مراحل اجرایي برنامه حوادث غیر مترقبه
برنامــه حــوادث غیرمترقبــه بیمارســتاني شــامل مراحــل 

ــد: ــر مي باش زی
  )Preparation phase( مرحله تهیه برنامه

)Preparation phase( مرحله آمادگي
)Alert Phase( مرحله اعالم خطر

)Emergency Response Phase( مرحله پاسخ اورژانس
ــي  ــه )Termination Phase( و ارزیاب ــف برنام ــه توق مرحل

ــه ــد از حادث بع
)Prepration Phase( مرحله آمادگي

برنامه افزایش ظرفیت 
براســاس  فوریتــی  برنامــه  یــک  اقتضایــی   برنامــه 
پیــش بینــی وضعیــت احتمالــی ناشــی از وقوع یــک حادثه 
اســت کــه براســاس تحلیــل خطــر، منابــع مالــی انســانی، 
ــخ  ــت پاس ــه و ظرفی ــی جامع ــود، آمادگ ــزات موج تجهی
ــن برنامــه در  ــه مــی شــود. ای ــی تهی ــی و بیــن الملل محل
مواقعــی کــه رونــد برنامــه هــای معمولی بســیار کند شــده 
باشــد، بــرای بدســت آوردن آمادگــی الزم هنــگام مقابلــه با 
ــه،  ــن برنام ــی شــود. گاه از ای ــا اســتفاده م حــوادث و بالی
بــه عنــوان برنامــه »پشــتیبان« یــا برنامــه »ب« یــا برنامــه 

»بدتریــن ســناریو« یــاد  مــی شــود.
ارزیابــی خطــر  براســاس  فوریــت  برنامــه عملیــات 
تدویــن  بالقــوه  تهدیــدات  ارزیابــی  و   بیمارســتان 

می شود و این مسائل را در بردارد:
1- برنامه ریزی و مدیریت 

ــن و  ــل، حی ــان قب ــای کارکن ــئولیت ه ــش و مس 2- نق
ــا ــد از بالی بع

3- نحوه ارائه خدمات پزشکی

مدیریت 
 بحـران 

در بیمارستان
برگرفته از کتاب: آمادگی بیمارستانی در حوادث و بایا، 

برنامه کشوری 
مولف دکتر حمیدرضا خانکه 

گردآوری: مهندس فاطمه حق وردی 
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4- ارتباطات داخلی و خارجی
5- پشتیبانی / لجستیکی 

6- تامین مالی 
7- تجهیزات 

8- پیگیری بیماران 
9- مدیریت مرگ و میرها

10- امنیت و ایمنی 
11- عملیات تامین زیرساخت ها و شریان ها 

ــی  ــز اصل ــه ج ــامل  س ــت  ش ــش ظرفی ــه افزای ــر برنام ه
کارکنــان )منابــع انســانی( و تجهیــزات )تخصصــی و 
غیرتخصصــی بیمارســتانی( و امکانــات و ســاختار ها )فضای 
فیزیکــی( اســت. بــه بیــان دیگــر، یــک مرکــز بهداشــتی و 
درمانــی در صورتــی مــی توانــد هنــگام وقــوع حــوادث بــه 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــه ب ــه دهــد ک ــات خــود، ادام ــه خدم ارائ
صحیحــی ایــن عناصــر را بــه کار بنــدد. در ایــن بخــش، بــه 

ــه ایــن عناصــر اشــاره خواهیــم کــرد: اختصــار ب
مرحله اول: پیش نیاز های تدوین برنامه    

اولیــن مرحلــه بــرای داشــتن یــک برنامــه افزایــش ظرفیت 
ــن  ــت. ای ــای آن اس ــاز ه ــش نی ــن پی ــتانی، تدوی بیمارس

پیــش نیــاز هــا عبــارت انــد از :                                                                            
ــه  ــر برنام ــد  ه ــت همانن ــش ظرفی ــاد افزای ــه ایج  1.برنام
ــن و  ــر تدوی ــل خط ــی و تحلی ــاس ارزیاب ــر اس ــری، ب دیگ
اجــرا مــی شــود، بنابرایــن،  قبــل از تدویــن ایــن برنامــه، 
ــد،  ــی کنن ــد م ــتان را تهدی ــه بیمارس ــی ک ــد مخاطرات بای
ــر ی  ــذ ی ــیب پ ــای آس ــخصه ه ــوند ومش ــایی ش شناس
ــر اســاس تحلیــل  بیمارســتان اســتخراج شــده وســپس، ب
خطــر  بیمارســتان، برنامــه تدویــن شــود. 2. همــان طــور 
کــه پیــش تــر توضیــح داده شــد ، تدویــن واجــرای برنامــه 
نیازمنــد وجــود ســاختار مناســب ســازمانی )ســامانه 
ــش از  ــه پی ــی ک ــن معن ــت، بدی ــه( اس ــی حادث فرمانده
تدویــن برنامــه افزایــش ظرفیــت بیمارســتانی، الزم اســت 
ــب  ــورت مناس ــه ص ــه ب ــی حادث ــاختار فرمانده ــه  س ک

ــد.        ــده باش ــن ش تدوی
ــن   ــای تدوی ــاز ه ــورد نی ــای م ــردی ه ــایی کارب  3. شناس

ــت اســت. ــش ظرفی ــه  افزای برنام
ــش  ــه افزای ــن برنام ــه دوم: تدوی مرحل

ظرفیــت بیمارســتانی        
ــه  ــن نکت ــر ای ــز، ذک ــر چی ــل از ه   قب
ضــروری اســت کــه هــر بیمارســتان 
ــل  ــی و تحلی ــاس ارزیاب ــر اس ب

ضعیــت  و

ــی از  ــا بعض ــرد  دارد، ام ــه ف ــر ب ــه ای منحص ــود ، برنام خ
ــد  ــد  و بای ــترک ا ن ــا، مش ــه ه ــام برنام ــا در تم ــاخص ه ش
مــد نظــر قــرار گیرنــد کــه در ایــن قســمت، بــه آنهــا اشــاره 

ــد. ــد ش خواه
- برنامــه مــازاد ظرفیــت بیمارســتانی بخشــی از برنامــه 

عملیاتــی اورژانســی اســت
- واژگان و ادبیــات ایــن برنامــه منطبــق بــا اســناد باالدســتی 

اســت
- برنامــه منطبــق بــر شــرایط محیطــی، اقتصــادی، فرهنگــی 

و اجتماعــی بیمارســتان اســت
- نحوه تامین نجهیزات و وسایل 

- پذیرش سریع بیماران و مصدومان
و...

ــت  ــش ظرفی ــه افزای ــرای برنام ــوم: اج ــه س مرحل
ــتانی  بیمارس

باتوجــه بــه ایــن نکتــه کــه برنامــه افزایــش ظرفیــت 
بیمارســتانی جزئــی از برنامــه عملیاتــی اورژانســی اســت و در 

ــود. ــی ش ــرا م ــه اج ــی حادث ــامانه فرمانده ــاختار س س
وطایــف بخــش هــای مختلــف بــرای اجــرای برنامــه براســاس 

ایــن ســاختار اشــاره میشــود.
1- فرماندهــی وظایــف فرمانــده حادثــه بــرای اجــرای برنامــه 

افزایشــی ظرفیــت
2- روابط عمومی

3- هماهنگی
4- ایمنی

5- پشتیبانی
6- برنامه ربزی

7- مالی و اداری
8- عملیات

مرحله چهارم: ارزیابی و ارتقای برنامه 
ــه  ــر برنام ــل ه ــتانی، مث ــت بیمارس ــش ظرفی ــه افزای برنام
دیگــری، یــک برنامــه پویاســت و بایســتی مرتبــا اصــالح و بــه 
روز شــود اجــرای تمریــن  تخصصــی یــا ترکیبــی ایــن برنامه و 
ارزیابــی دقیــق ایــن تمرین هــا و همچنیــن، اجــرای برنامه در 
حــوادث واقعــی کــه ممکــن اســت در ایــن بیمارســتان اتفــاق 
ــی بیمارســتان  ــزان آمادگ ــای می ــد در ارتق ــی توان ــد، م بیفت
مفیــد باشــد، بــه ایــن منظــور یکــی از بخــش هــای بســیار 
ــام  ــش نظ ــتانی، بخ ــت بیمارس ــش ظرفی ــه افزای ــم برنام مه

ارزیابــی و ارتقــای برنامــه اســت.
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اطالعاتی درباره ی دوزیستان ایران
قورباغه های ایران

در ایــران دو نــوع قورباغــه مردابــی و قورباغــه درختــی و دو نــوع 
وزغ پابیلچــه ای و وزغ رنگارنــگ یافــت میشــود. 

قورباغــه مــرداب معمولــی تریــن قورباغــه ایران اســت کــه در بیش 
تــر مناطــق ایــران کــه آب وجــود دارد یافــت مــی شــود و ممکــن 
ــن کــه در  ــر ای ــن قورباغــه عــالوه ب ــده باشــید. ای اســت آن را دی
کنتــرل آفــات نقــش دارد بــه علــم هــم خدمــت مــی کنــد و جــز 
حیوانــات آزمایشــگاهی هــم هســت کــه مــی تــوان بــه نقــش وی 

در تولیــد داروهــای ضــد قارچــی اشــاره کــرد.
قورباغــه ی درختــی یــا همــان داروگ گیالنــی هــا کــه 

ــه  ــران ب ــه ای ــن قورباغ ــک تری کوچ
شــمار مــی رود ســبز رنــگ اســت و 

مــی توانــد رنــگ 
خــود را از 

ــمنان  ــت دش ــا از دس ــد ت ــر ده ــوه ای تغیی ــا قه ــره ت ــبز تی س
ــد. پراکنــش ایــن موجــود نیــز در فلســطین بیــن  در امــان بمان
ــه  ــوب ترکی ــر جن ــر مص ــیای صغی ــاز آس ــوریه قفق ــن س النهری
برخــی جزایــر قبــرس جنــوب ارمنســتان و آذربایجــان و در 
ــود.  ــی ش ــده م ــور دی ــمال کش ــی و ش ــه ی غرب ــران در نیم ای
قورباغــه درختــی در طبیعــت: عــالوه بــر اینکــه غــذای مناســبی 
بــرای پرنــدگان و مارهــا اســت بــه دلیــل شــب فعالــی جمعیــت 
ــن  ــد ای ــی کن ــرل م ــان را کنت ــواده ی عنکبوتی ــرات و خان حش
نمونــه برخــالف نمونــه هــای دیگــری کــه در نقــاط دیگــر جهــان 
دیــده مــی شــود غــدد ســمی ندارنــد. بــاور مــردم اســتان هــای 
شــمالی بــر ایــن اســت کــه زمانــی کــه ایــن قورباغــه شــروع بــه 
آواز خوانــدن مــی کنــد در آینــده ای نزدیــک بــاران خواهــد آمــد.

مشــخص  همانطــور کــه قطعــا بــا  گذشــته  بــه  نگاهــی 
ــن  ــت ای اســت. جمعی
رو  نیــز  جانــداران 
ــت  ــش اس ــه کاه ب
ــز  ــل اول آن نی دلی
ــه  ــب الی تخری
تخریب  ازن، 
زیســتگاه و 
آلودگــــی 

آبهاســت. 

 سمندر لرستانی
ــوده و از دو  ــه ای فارســی ب ســمندر کلم
ــدر  ــش و ان ــای آت ــه معن ــام ب ــش س بخ
ــی زاده شــده از  ــه معن تشــکیل شــده ک
آتــش مــی دهــد و در افســانه هــای کهــن 

ــاد مــی شــود. ــه از آن ی ــی اینگون ایران
ــن و  ــی از زیباتری ــتانی یک ــمندر لرس س
ــرزمین  ــن س ــات ای ــن حیوان ــاب تری نای
ــای  ــه ه ــیه رودخانـــ ــت و حاشـــ اس
کوهســتانی را بــرای زندگــی ترجیــح 
مــی دهــد نســل ایــن حیــوان در حــال 
و  توجــه  نیازمنــد  و  بــوده  انقــراض 

ــت. ــت اس حفاظ
ــه نیــز همانطــور کــه  پراکنــش ایــن گون
در اســم آن مشــخص اســت تنهــا در 
ــه  ــدودی از بوت ــق مح ــران و در مناط ای
زارهــا مناطــق تاالبــی و نهرهــا و آبشــارها 
ــتان و  ــتان خوزس ــن اس ــای پایی ــا دم ب
 لرســتان در زاگــرس مرکــز ی دیــده 
ــر  ــور حداکث ــن جان ــول ای ــود. ط ــی ش م

ــد. ــی رس ــر م ــه 150 میلیمت ب
کــم  بســیار  جمعیــت  جانــور  ایــن 
ــد دارد و  ــرض تهدی ــتگاهی در مع وزیس
ایــن هــا بــه خــودی خــود ایــن حیــوان 
ــد.  ــرار داده ان ــراض ق ــرض انق را در مع
ــد  ــای عی ــی ه ــت در نزدیک ــن اس ممک
نــوروز در بعضــی اماکــن برخــی از افــراد 
ــروش  ــد و ف ــه خری ــت ب ــو دس ــود ج س
دوزیســتان  ســایر  یــا  حیــوان  ایــن 
وســمندرها مــی زننــد در حالــی کــه هم 
ــن اســت  ــات ممک ــن حیوان از ســویی ای
باعــث ســرایت بیمــاری هــای عفونــی و 
انگلــی شــوند و هــم بــه خاطــر شــرایط 
حســاس زندگیشــان ممکــن اســت بعــد 
ــراض  ــرعت انق ــد و س ــدی بمیرن از چن
آنهــا نیــز تشــدید شــود. ایــن دو زیســت 
ــه  ــط اتحادی ــار توس ــتین ب ــی نخس ایران
بیــن المللــی حفاظــت از طبیعــت در 
ســال 2005 در معــرض 100 جانــدار در 

ــد. ــالم ش ــراض اع ــر انق خط
ــتان  ــه دوزیس ــت ک ــن اس ــایان گفت ش
امــروزی بــه دالیــل مختلــف  تنــوع 
ــه طــوری  ــد؛ ب خــود را از دســت داده ان
کــه امــروزه ایــران تنهــا زیســتگاه حــدود 

ــت. ــت اس ــه دوزیس 20گون

چالش 
 زیستن برای 

دوزیستان ایران 
مقدمه 

ــد،  ــی می کردن ــیرین زندگ ــای ش ــه در آبه ــا ک ــی از ماهیه ــن جمعیت ــر دوره دونی در اواخ
ــت  ــط زیس ــه ازن در محی ــدن الی ــود آم ــه وج ــت ب ــه عل ــود آب و ب ــورت کمب در ص
ــدن  ــت خزی ــه حال ــرده و ب ــرت ک ــر مهاج ــط دیگ ــه محی ــط ب ــک محی ــتند از ی می توانس
ــادی جهــت  ــی آنهــا کمــک زی ــه تحول یاب در گل و الی حرکــت کننــد. چنیــن زندگــی ب
ســازگاری بهتــر بــا زندگــی زمینــی بــه آنهــا کــرد و بــه تدریــج ایــن ماهیهــا، دوزیســتان 

ــه هســتند.  ــون شــامل 250 جنــس و 2500 گون ــه هــم اکن ــد ک ــه را ایجــاد کردن اولی
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