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 مقدمه

ػٕٛٔی ٚلٛع حٛادث آیٙذ. آحبر ٞب، اس ػٛأُ اغّی ثبسدار٘ذٜ تٛسؼٝ ثٝ ضٕبر ٔیخیش پیبٔذٞبی ٘بضی اس ثحزاٖدر وطٛرٞبی حبدحٝ
ػجبرتٙذ اس ٔزي ٚ جزاحت افزاد، خسبرات ثٝ أٛاَ ٚ تِٛیذات ٚ خذٔبت ٚ تأسیسبت سیزثٙبیی ٚ در ٘تیجٝ تبحیز ثز ضیٜٛ س٘ذٌی ٚ اثؼبد 

 ػی ٚ رٚا٘ی آٖ. اس دیذٌبٜ اػتمبدی، سٛا٘ح ٚ ثالیب جشئی اسػبِٓ خّمت ٚ آسٔبیص اِٟی جٟت ثیذاری ٚ ٌبٜ ٘تیجٝ اػٕبَ ٚ ویفزاجتٕب
 ثبػج رضذ ٚ تؼبِی جبٔؼٝ ثطزی است.ٌٙبٞبٖ آدٔیبٖ ثٛدٜ ٚ ٚلٛع آ٘زا 

ع یىی اس چٟبر ػبُٔ ٔزي ٚ ٔیز ٘بضی اس ٞبی اخیز حذالُ ٚلٛوٙٙذ وٝ در دٞٝحذٚد سٝ چٟبرْ ٔزدْ د٘یب در ٔٙبعمی س٘ذٌی ٔی
سبِٟبی اخیز ٚلٛع سٛا٘ح ٚ تؼذاد افزاد آسیت دیذٜ ٚ خسبرات ا٘ذ. در فبٖ یب خطىسبِی را تجزثٝ وزدٜٞب یؼٙی سِشِٝ، سیُ، عٛثحزاٖ

احز سٛا٘ح عجیؼی جبٖ  ٔیّیٖٛ ٘فز در سزاسز د٘یب در 5/1ٔبِی ٘بضی اس آٟ٘ب افشایص چطٍٕیزی یبفتٝ است. در دٚ دٞٝ ٌذضتٝ ثیص اس 
 ضٛد. ٘فز افزاد در ٔؼزؼ خغز یىی اس آٟ٘ب وطٝ ٔی 0000ٚ ثٝ ایٗ تزتیت ثٝ عٛر ٔتٛسظ ثٝ اساء ٞز  ا٘ذخٛد را اس دست دادٜ

خغز پذیزی سٛا٘ح عجیؼی ارتجبط ٘شدیىی ثب رٚ٘ذ تٛسؼٝ دارد، ثٝ ایٗ تزتیت وٝ در غٛرت ػذْ ٚجٛد ٘ظبٔبت ٚ تزتیجبت ٔٙبست، 
در ػیٗ حبَ تٛسؼٝ ٔتٛاسٖ ثٝ عٛر ٔٛحزی ٚلٛع ٚ یب خسبرات  ٔباٌزدد، اجشای تٛسؼٝ غبِجبً ٔٙجز ثٝ ثزٚس یب تطذیذ سٛا٘ح ٔی فزایٙذ ٚ

ایٗ ٔیبٖ ثزخالف س٘ذٌی رٚستبیی وٝ احزات ٔحذٚدی ثز تغییزات الّیٕی ٚ تخزیت ٔحیظ سیست دارد، رضذ دٞذ. در آٟ٘ب را وبٞص ٔی
ٔٛجت ایجبد  ٕٞزاٜ است تٞب ٚ ٔحالت پسٌبٜٟبجزت، حبضیٝ ٘طیٙی ٚ تٛسؼٝ غیز رسٕی سىٛ٘ت٘بٔتٛاسٖ ضٟز٘طیٙی وٝ ثب ٔ

-حبِی وٝ درغذ ا٘ذوی اس ٔزدْ در ٔؼزؼ خغز، در وطٛرٞبی وٕتز تٛسؼٝ یبفتٝ س٘ذٌی ٔیٌزدد. در ٞبی س٘ذٌی ٘بپبیذار ٔیٔحیظ

 . یٗ وطٛرٞب ثٛدٜ استٞبی حجت ضذٜ در احز سٛا٘ح در اوٙٙذ، أب ثیص اس ٘یٕی اس وُ ٔزي
وطٛر ایزاٖ ثٝ ٚاسغٝ ٔٛلؼیت جغزافیبیی، ضزایظ الّیٕی، ٚ ٚضؼیت سٔیٗ ضٙبختی اس جّٕٝ وطٛرٞبی ثالخیش جٟبٖ ٔحسٛة 

سٛی دیٍز ویفیت ٘بٔغّٛة ضٛد. اس سبِٝ ثٝ ٚاسغٝ ٚلٛع سیُ ٚ سبیز ثالیب، خسبرات ٚ تّفبت سیبدی ثٝ وطٛر ٚارد ٔیضٛد. ٕٞٝ ٔی
، سبخت ٚ سبس در ٔٙبعك خغز٘بن ٚ ٚجٛد سبختبرٞبی ٘بٔغّٛة ٚ فزسٛدٜ ٞب ٚ تأسیسبت حیبتیٚ وٙتزَ سبختٕبٖعزاحی، سبخت 

ػذْ آٌبٞی ٚ آٔبدٌی ٔزدْ ٚ ٔسئِٛیٗ ٘یش ػبُٔ ٔضبػفی ثبضٙذ. ٕٞچٙیٗ ضٟزی در افشایص احزات سیب٘جبر سٛا٘ح عجیؼی تأحیز ٌذار ٔی
ایجبد ٚ تمٛیت سبختبرٞبی ٔذیزیت ثحزاٖ در سغٛح ّٔی، استب٘ی ٚ د. خٛضجختب٘ٝ ضٛدر تطذیذ غذٔبت ٚ تّفبت سٛا٘ح ٔحسٛة ٔی

 ٔحّی وطٛر اخیزا ٔٛرد تٛجٝ ٚ تبویذ لزار ٌفتٝ است. 

 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 ت بحرانواژگان مديري
 

 :آیذ؛ ٔطمت، سختی ای است وٝ در احز رخذادٞب ٚ ػّٕىزدٞبی عجیؼی ٚ ا٘سب٘ی ثٝ عٛر ٘بٌٟب٘ی ثٝ ٚجٛد ٔیحبدحٝ بحزان

وٙذ ٚ ثزعزف وزدٖ آٖ ٘یبس ثٝ الذأبت ٚ ػّٕیبت اضغزاری ٚ ٚ خسبرت را ثٝ یه ٔجٕٛػٝ یب جبٔؼٝ ا٘سب٘ی تحٕیُ ٔی
 اِؼبدٜ دارد. فٛق

 :ضٟزداری ٚ ػٕٛٔی است ٞبی اجزایی دِٚتیٞب ٚ الذأبت ٔمبٔبت دِٚتی ٚ دستٍبٜریشیفزایٙذ ثز٘بٔٝ مديزيت بحزان ،

وٙذ ٞب، ثٝ غٛرت یىپبرچٝ، جبٔغ ٚ ٕٞبًٞٙ ثب استفبدٜ اس اثشارٞبی ٔٛجٛد تالش ٔیثحزاٖوٝ ثب ٔطبٞذٜ، تجشیٝ ٚ تحّیُ 
در جٟت وبٞص آحبر، ایجبد آٔبدٌی السْ، ٔمبثّٝ، أذادرسب٘ی سزیغ ٚ ٞب پیطٍیزی ٕ٘بیذ یب در غٛرت ٚلٛع آٟ٘ب اس ثحزاٖ

 ثٟجٛد اٚضبع تب رسیذٖ ثٝ ٚضؼیت ػبدی ٚ ثبسسبسی تالش وٙذ.

 وٙذ ٚ ایٗ فزآیٙذی است وٝ سغح ػُٕ یه خغز ٔطخع را در جبٔؼٝ ضٙبسبیی ٔی زپذيزی )ريسک(:مديزيت خط

فزایٙذ  ثزد. ایٗٔزثٛط ثٝ وبٞص احزات ٔخبعزات ٚ ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب ثٝ وبر ٔیٌیزی ثزای الذأبت اعالػبت را در جٟت تػٕیٓ
 ٌیزد. ٞبی وبٞص ٔخبعزات ا٘جبْ ٔیثب تٛجٝ ثٝ ٔٙبفغ ٚ ٞشیٙٝ

 ٞبی اِٚیٝ، ػّٕیبت ٘جبت ٚ أذاد ثٝ ػٙٛاٖ ثخص ػٕذٜ ٔزحّٝ ٔمبثّٝ ضبُٔ جستجٛ، ٘جبت، ارائٝ وٕه ات و امداد:نج

ا٘تمبَ ٔجزٚحیٗ تب ٘شدیىتزیٗ ٚ اِٚیٗ ٔزوش درٔب٘ی، تغذیٝ اضغزاری، تأٔیٗ سزپٙبٜ اضغزاری، تخّیٝ اضغزاری ضٟزٚ٘ذاٖ، 
ٚ  ٞبی غیز دِٚتی داخّی، خبرجیٞبی ٔزدٔی ٚ الالْ اٞذایی سبسٔبٖٕهبت اِٚیٝ س٘ذٌی ٚ دریبفت ٚ تٛسیغ وتبٔیٗ أىب٘

 (00،ظ1031ثیٗ إِّّی است. )حسیٙی،

 انواع حوادث 
 ا٘ذ وٝ ػجبرتٙذ اس: وبرضٙبسبٖ حٛادث تبوٖٙٛ ثٝ عٛر تجزثی سٝ ٘ٛع حبدحٝ یب ثحزاٖ را ضٙبسبیی وزدٜ

 ثالیبی عجیؼی -
 ٞبی تىِٙٛٛصیىیثحزاٖ -

 ٞبی سیبسیثحزاٖ -

، ذ٘ا٘ذاسٛادث غیزٔتزلجٝ ٚ خبٕ٘ب٘سٛس عجیؼی )٘ظیز سٔیٗ ِزسٜ، سیُ، ٌزدثبد ٚ غیزٜ( وٝ س٘ذٌی ثسیبری اس ا٘سبٟ٘ب را ثٝ خغز ٔیح
 آیٙذ. در سٔزٜ ثالیبی عجیؼی ثٝ ضٕبر ٔی

دٞذ، ی رٚی ٔیاٍ٘بری ٚ یب خغب در فزایٙذٞبی فٙوٝ ثٝ سجت دخبِتٟبی ٘بآٌبٞب٘ٝ ثطز در عجیؼت ٚ یب در ٘تیجٝ سُٟسٛا٘حی 
 . ضٛ٘ذ٘بٔیذٜ ٔی "ثحزاٖ تىِٙٛٛصیىی"

٘بٔیذٜ  "ثحزاٖ سیبسی"ٌزدد، ٔب٘ٙذ جًٙ، ٞبی آٌبٞب٘ٝ ا٘سبٖ ایجبد ٚ سجت تخزیت وّی جبٔؼٝ ٔیحٛادحی وٝ در ٘تیجٝ دخبِت
 ضٛ٘ذ.ٔی

 


