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 هاي ساماندهی و بازسازي پس از سانحهحوزه
 

 مىابع مًجًد 
ّای پؽ اظ ؾاًحِ زّی تِ ًیاظّا اظ یک ؾَ ٍ هٌاتغ هَرَز اظ ؾَی زیگط اظ هَاضز حؿاؼ زض ّوِ هطاحل فؼالیتتطلطاضی تؼازل هیاى پاؾد

الوللی تِ ذَز اذتهال زّس، هطاحل ؾاهاًسّی ٍ تاظؾاظی ت فطاٍاًی ضا زض ؾغَح هلی ٍ تیيحالی کِ هطحلِ اهساز هوکي اؾت اهکاًااؾت. زض 
ای زاضز، ّای گًَاگَى اّویت ٍیػُزض ترفّا گصاضیتٌسی ًحَُ ٍ ًَع ؾطهایِایي ضٍ، اٍلَیتتَاًٌس ؾْن ظیازی اظ اهکاًات ضا رصب کٌٌس. اظ ًوی

 ظیطا هٌاتغ هالی غالثاً هحسٍز ّؿتٌس. 
ّا ٍ ؾایط هطاکع ًیع تطای زضیافت ّط چِ تیكتط ّا، قْطزاضیّا، تلکِ اؾتاًساضیهَضز ؾَاًح تا لسضت ترطیثی قسیس ًِ فمظ تواهی ترفزض 

تَاًس الوللی هییک گطٍُ لَی تا ضّثطیت ازاضی هٌؿزن، زض ایي هطحلِ، تطای رلة تَرِ هماهات هلی ٍ تیيکٌٌس. ٍرَز تَزرِ اظ زٍلت تالـ هی
ّای تاظتَاًی گطٍّی تِ کاّف ّعیٌِ-ّای فطزیتاقس. ّوچٌیي هیعاى آهازگی زض راهؼِ ٍ تَاًایی تحول یک ؾاًحِ ٍ ترهمض هَحط تؿیا

ّای هطکعی، اشػاى زاقت کِ پؽ اظ یک ؾاًحِ هرطب ٍاتؿتگی رَاهغ تِ ًیطٍّای ذاضری )هاًٌس هماهات هحلی، حکَهتکٌس. تایس کوک هی
زض فطایٌس تاظتَاًی تاقس. زض ضوي، ایي احتوال ًیع ٍرَز زاضز ّای زاذلی ٍ تاذیط تَاًس ػاهلی زض رْت تضؼیف کٌتطلی( هیالوللاّسا کٌٌسگاى تیي

، تایس تَرِ اًس، اؾتمالل ذَز ضا اظ زؾت تسٌّس ٍ ًْایتاً تِ ذاضد ٍاتؿتِ قًَس. تٌاتطایيّای ؾٌگیٌی هتحول قسُکِ رَاهغ کَچک کِ ترطیة
ّای هحلی ٍ پصیطفتي پیاهسّای ؾاًحِ ٍ تالـ زض رْت ذَزکفایی یا ذَز تاٍضی ّایی تِ هٌظَض افعایف تَاًاییاُ ٍ ضٍـزاقت کِ ایزاز ض

اهساز ضؾاًی ًِ تٌْا تایس اظ اًزام اهَض هَاظی پطّیع کطز، تلکِ تایس اظ ٍاضز کطزى هٌاتؼی کِ زض زاذل لاتل زؾتطؼ ّؿتٌس اهطی العاهی اؾت. زض 
زیسگاى اهطی ضطٍضی اؾت، ظیطا هوکي اؾت آًچِ کِ اظ زیسگاُ اّسا کٌٌسگاى ٍ ّای هحلی ٍ آؾیةهكَضت ٍ تثازل ًظط تا گطٍُارتٌاب ٍضظیس. 

 لطاض ًساقتِ تاقس.  اٍلَیت قَز، اظ ًظط افطاز هحلی ٍ تاظهاًسگاى زضهماهات اهطی هْن تلمی هی
ٍ ًماط لَت ٍ ضؼف راهؼِ تِ هٌظَض تؿیذ کلی هٌاتغ اضغطاضی تؼییي  ّای ذاضری تایس تِ زلت قٌاؾایی قَززض ایي هَضز، ًمف کوک

ًتیزِ، هٌاتؼی کِ زض ؾغَح هحلی ٍ هلی زض زؾتطؼ ًیؿتٌس، هكرم ذَاٌّس قس. تط اؾاؼ تزطتیات لثلی تاظؾاظی، هٌاتغ ظیط غالثاً گطزز. زض 
 هَضز ًیاظًس:

 

 َاي مربًطماوذگان ي بخصسرمایٍ ي تبییه راَکارَاي مقتضی براي َذایت آن بٍ سًي باز -
زض قَز. اذتالل ّا ٍ کوثَز هٌاتغ هالی هیضفتي ّعیٌِ تاال ّا،ٍلَع ؾاًحِ زض همیاؼ کالى اغلة هَرة تَضم، ػسم هَاظًِ پطزاذت

آیٌس. تؿیذ واض هیّای تَؾؼِ، اظ ػَاهل احطگصاض تِ قّای التهازی، تؼلیك زض ٍضؼیت رْاًگطزی تطذی کكَضّا ٍ تاذیط زض ارطای تطًاهِفؼالیت
ی ٍ هٌاتغ ّای هالّا ٍ ؾایط زؾتگاٍُ گطفتي ٍام اظ تاًک ّای ترف ذهَنی، ترهیم اػتثاضاتگصاضیزّی ؾطهایِهٌاتغ ػوَهی کكَض، رْت

، اػغای ّاگطزـ زض آٍضزى ؾطهایِکٌٌس. تِ اظ هَاضزی ّؿتٌس کِ تِ حل ایي هؼضل کوک هی ّای هالیاتی ٍیػُالوللی ٍ تسٍیي ؾیاؾتتیي
ػیي حال، تَاى قًَس. زض ّای تلٌس هست تلمی هیّای هٌاؾة هالی ٍ تطًاهِّای ًاقی اظ زضآهسّا، اظ ضٍـگصاضیاهتیاظات ٍ رَایع ٍ ؾطهایِ

نالح ٍام تسٍى تْطُ تِ کكاٍضظاى تطای اّای رَاهغ فمیط ًیع تایس هسًظط لطاض گیطز. ترهیم تاظپطزاذت ٍام تَؾظ آؾیة زیسگاى ٍ هحسٍزیت
 تَاًس تِ تاظتَاًی ؾطیغ هٌغمِ کوک کٌس. تصض زض هٌاعك قسیساً آؾیة زیسُ هی

 

 َا، تاسیسات بُذاضتی ي غیرٌَاي مًقت ي دائمی، زیرساختمصالح ساختماوی براي احذاث سرپىاٌ -
قَز ٍ ٍ هكکالت حول ٍ ًمل هیًیاظ فطاٍاى تِ ههالح ؾاذتواًی ٍ هاقیي آالت ٍ تزْیعات الظم زض پی ٍلَع ؾاًحِ تاػج کاّف تَلیس 

ای زاضًس کِ زض ٍیػُ ّا ًیاظ تِ ههالحتؿیاضی اظ اٍلات ضػایت ضَاتظ ایوٌی زض ؾاذتواى ؾاظی ٍ ظیطؾاذتهؼضالت ذانی زض پی زاضز. زض 
َضز ًیاظ تِ ػٌَاى تركی اظ ّای ؾاهاًسّی ٍ تاظؾاظی تایس هیعاى زض زؾتطؼ تَزى ههالح هتطًاهِقًَس. زض هٌغمِ یا کكَض آؾیة زیسُ یافت ًوی

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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اؾت ٍاگصاضی ٍام ٍ ؾایط فطایٌس اضظیاتی ًیاظّا زض ًظط گطفتِ قَز ٍ اؾتفازُ اظ ههالح هحلی ٍ هلی تایس تا حس اهکاى زض اٍلَیت لطاض گیطًس. الظم 
ی التهازی هٌغمِ کوک ذَاّس کطز. زض ایي اهتیاظات اػتثاضی تِ هٌظَض اضتمای لسضت تَلیس هحلی هَضز تَرِ لطاض گیطز، ظیطا ایي اهط تِ تاظ تَاً

الوللی تایس فمظ تِ آى نَضت، هسیطیت تْیِ ٍ تَظیغ ٍ کٌتطل کیفیت ًیاظهٌس یک ؾاهاًسّی هَحط اؾت. ٍاضز کطزى ههالح رسیس اظ تاظاضّای تیي
ٌهَضت، تؼویط ٍ ًگْساضی تلٌس هست آًاى اهکاى تْیِ آًْا زض زاذل ٍرَز ًساضز، هحسٍز قَز. زض غیط ای زؾتِ اظ اتعاض، ههالح ٍ فٌاٍضی کِ

قًَس ٍ هسیطیت تاظؾاظی ضا تا هكکالتی تِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. غالثاً تَلیس کٌٌسگاى تا ایزاز تاظاض ؾیاُ تاػج افعایف ًطخ ههالح هَضز ًیاظ هی
 ًس.اظؾهكکل تاهیي هَاز ضٍ تِ ضٍ هی

 

وقل کاالَا، بازتًاوی تاسیسات بُذاضتی، کطايرزي تجُیسات ي ابسار جُت پاکسازي معابر، تعمیرات، حمل ي  -

 ي غیرٌ 
ُ ٍ زض نَضت ٍلَع حازحِ، تِ اتعاض ٍ تزْیعات ؾازُ ٍ پیچیسُ کاهالً ًیاظ فطاٍاى اؾت. تْیِ اتعاضّایی تطای حفط گَزال، آٍاض تطزاضی ٍ غیط

َاّس کطز. تِ عَض ّوعهاى، هیعاى تَاًایی اؾتفازُ اظ ترهیم اػتثاض تطای ذطیس ایي هاقیي آالت تِ ضقس ذَزکفایی زض ؾغح هٌغمِ کوک ذ
ٍ تكطیک هؿاػی زض ًحَُ اؾتفازُ اظ ّا زض هٌغمِ آؾیة زیسُ تایس تطضؾی قَز. ّوکاضی ّای گًَاگَى ٍ زیگط ترفتزْیعات هَرَز ٍظاضتراًِ

 تٌسی آًْا احطات هخثتی تط ضًٍس تاظؾاظی ذَاّس زاقت. ایي هٌاتغ ٍ اٍلَیت
 

 براي حمل ي وقل، ارتباعات ي تًلیذات صىعتی َىگام ضرایظ بحراوی  لعادٌ بٍ مىابع اورشي ي ویرياویاز فًق -
ًیطٍی تطق زض ٌّگام آٍضًس. کوثَز تِ ٍرَز هی ِّای هَلس اًطغی هْوتطیي هؼضل ضا ٌّگام ؾاًحترطیة تؿْیالت ظیطتٌایی ٍ ًیطٍگاُ

اؾت اظ ههالح ٍ هٌاتغ هحلی اگط ایي هؼضل زض کَتاُ هست لاتل حل ًثاقس تْتط کٌس. زاز هیّای ؾاهاًسّی ٍ تاظؾاظی ٍلفِ ایاضغطاض زض فؼالیت
ّای ذاضد زض عَل زٍضُ تاظؾاظی تطای ایزاز تؿْیالت اؾتفازُ قَز کِ ضاُ حل هٌاؾثی اؾت. تایس زض ًظط زاقت کِ ازاهِ ٍاتؿتگی تِ پكتیثاًی

 هكکالت تلٌس هست هتؼسزی تِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. 
 

 بسیار گران باضذ یا مًجًد وباضذالزم براي ساخت ي ساز ممکه است زمیه  -
آتكفكاى، ؾیل( زچاض ترطیة کلی قسُ ٍ غیط لاتل اؾتفازُ قَز، یافتي ًف ظهیي، ضاای )ٌّگاهی کِ یک هزتوغ ظیؿتی تط احط ؾاًحِ

ؿتی هؼوَالً را تِ رایی هطزم اهطی ارتٌاب ًاپصیط اؾت، ظهیي رایگعیي تِ هؼضلی تثسیل ذَاّس قس. تِ زلیل تطاکن روؼیت ٍ اؾتمطاض اهٌیت ظی
-تَاًس ضاُهیٌّگام ؾیل هؿکًَی ّای تٌسّا ٍ هطتفغ ؾاذتي ظهیياگط چِ احساث آب. ٍلی یافتي یک ظهیي اهي ٍ هٌاؾة ّوَاضُ همسٍض ًیؿت

ّای ظهیي ٍ زض زاقتي هالکیتکٌس. هحفَػ هس اؾت ٍ ظهاى ظیازی علة هیآّا ًیاظهٌس ًیطٍّای کاضایي تطًاهِّای هٌاؾثی تاقس، اها اًزام حل
هیؿط ًیؿت. لاتل تؼوك اؾت ٍ ًیل تِ آًْا غالثاً ػیي حال کاّف تطاکن روؼیت، تِ ذهَل زض هٌاعك قْطی گطاى لیوت، اظ ًظط ؾیاؾی 

 ّای اضغطاضی تطق هوکي اؾت تركی اظ فكاض ضا کاّف زّس. ّای زٍلتی ٍ اضاضی ػوَهی ٍ اؾتمطاض ًیطٍگاُاراضُ کطزى ظهیي
 

 ریسي، َماَىگی ي اجراي مراحل ساماوذَی ي بازسازيمىابع اوساوی براي بروامٍ -
تِ کاضگطاى هاّط ٍ غیطهاّط ًیع ًیاظ فَضی اؾت ٍ ٍرَز اًثَُ آؾیة زض هَالؼی کِ هیعاى ذؿاضت تاالؾت. ًِ تٌْا تِ ًیطٍّای فٌی تلکِ 

ّا کاّف ؾغح هحلی هطگ اػضای ذاًَاضّای آؾیة زیسُ اهکاى تاظتَاًی فَضی ضا تطای تاظؾاظی ذاًِظًس. زض زیسگاى تِ ایي فمساى زاهي هی
کٌس ٍ ایي فمساى تاػج تطٍظ هكکالتی زض ؾاظی ایزاز ٍلفِ هیگیطی ٍ تاظٍ هیط افطاز هترهم ٍ ًیطٍّای ازاضی زض ضًٍس تهوینزّس. هطگ هی

 قَز. ُ گطفتي اظ افطاز فٌی تِ ٍیػُ کاضقٌاؾاى تْساقت زض زٍضاى ؾاهاًسّی تَنیِ هیتْطغالثاً قَز. ٍضؼیت هٌاتغ اًؿاًی هی
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َا ي تًاوذ بٍ ضکًفایی تًاواییاز جاوب دیگر، بازسازي عًالوی مذت، چىاوچٍ با آمًزش ي تريیج َمراٌ باضذ، می

عًالوی  برخی کارضىاسان از سیاست امر یکی از دالیلی بًد کٍ بعذ از جىگ ایران )با عراق(مُارتُا مىجر ضًد. ایه 

 ضذن فرایىذ بازسازي حمایت کردوذ. 
تٌاتطایي، اٍلَیت اؾتفازُ اظ هٌاتغ اًؿاًی تِ روؼیت آؾیة زیسُ هحلی اذتهال زاز ٍ فمظ زض نَضت هحطظ قسى ًیاظ تِ ًیطٍّای 

 .تَاى آًاى ضا اظ ذاضد هٌغمِ زػَت کطزهترهم ٍ هاّط ٍ ذأل ٍرَزقاى زض هٌغمِ هی
 

 اعالعات مفیذ ي کافی براي اقذام -
ّای تَؾؼِ اظ پیف الوللی، ذغطات آیٌسُ ٍ تطًاهِّا، هٌاتغ هحلی ٍ تیياعالػات هَحك کیفی ٍ کوی زض هَضز هیعاى ترطیة، تلفات، ظیاى

گصاضًس. اگط ی ٍ تاظؾاظی هیّای ؾاهاًسّزض همیاؼ، قکل ٍ ظهاى فؼالیتای ضیعی ّؿتٌس کِ تاحیطات ػوسُگیطی ٍ تطًاهًِیاظّای تهوین
تَاًس کیفیت کٌتطل ضا افعایف زّس ٍ زض ػیي حال ؾثة یک ؾیؿتن هطکعی همثَل ٍ تَاًوٌس هیای تْیِ قًَس، اعالػات تِ نَضت هٌغمِ

، اعالػاتیی ّاّا، تَؾؼِ ضًٍس ػولیات آهَظـ ًگْساضی ٍ ایزاز تاًکآٍضی ػلوی گعاضـٍ هیعاى روغاضتمای اعالػات هَرَز قَز. ًحَُ 
 قًَس. ّای تا اضظقی زض هٌاعك پط ذغط هحؿَب هیگصاضیؾطهایِ

 

 َاي ساماوذَی ي بازسازي َاي اداري يیصٌ فعالیتساختارَا ي سازمان -
. تَاًٌس زض تاظتَاًی فَضی فؼال تاقٌسای چكوگیط هی، تِ گًَِّای غیط زٍلتی هحلی، پیف اظ ؾاًحِّا ٍ ؾاظهاىازاضات هحلی، روؼیت

ّای ازاضی ًاّواٌّگ زض لثل اظ قَز، رَاهغ ٍ ؾیؿتنّا هحؿَب هیکِ ؾاًحِ، کاتالیعٍضی تطای ّوثؿتگی تیكتط زض تطذی هَلؼیتهازاهی 
 طب ٍ ًیاظّای ًاقی اظ هَلؼیت ؾاًحِ هماتلِ کٌٌس.ؾاًحِ، لازض ًرَاٌّس تَز تا احطات هر

كطزُ تا کاضهٌساًی فطاٍاى اًَاع ٍظایف پؽ اظ ؾاًحِ زض عَل یک زٍضُ ظهاًی ضا تِ ای فّای زٍلتی تِ گًَِػالٍُ تط ایي، اکخط زؾتگاُ
ؾاذتاض رسیسی تا ّسف آهَظـ ٍ تِ کاض گیطی کاضهٌساى تیكتط تاػج کاّف فكاض ضٍاًی ًاقی اظ کاض ذَاّس قس. گیطًس. ایزاز ػْسُ هی

ّای زض اذص تیكتط هٌاتغ اًؿاًی هَحط تاقس. ؾاظهاى تَاًسترف ذهَنی هی ّای زٍلتی تِ هٌظَض پكتیثاًی پیواًکاضاىّواٌّگی تا ؾایط زؾتگاُ
تِ ذاعط زاقت کِ هزوَػِ اًس ٍ هَرة تمَیت ٍ ذَزتاضٍی راهؼِ ذَاٌّس قس. تایس ّای زاٍعلة ًیع هکول ترف ذسهاتغیط زٍلتی ٍ گطٍُ

 قًَس. ّای تاظؾاظی غالثاً تِ عَض ارتٌاب ًاپصیطی زض ترف ػوَهی هغطح هیفؼالیت
ّای هحلی ٍ ضٍاتظ هیاى آًاى، کِ ّسف آى تكکیل یک کویتِ هطکعی اؾت، تا ؾاظهاىّواٌّگی  ّای پیف اظ ؾاًحِ، تِ هٌظَضتطًاهِ

 ّا ٍّای هساٍم ؾاظهاىّای ؾاهاًسّی ٍ تاظؾاظی ذَاٌّس قس. ّوکاضیّای آهازگی ًْایتاً تاػج تمَیت فؼالیتازغام ههازیك تاظتَاًی زض تطًاهِ
 ّا اؾتفازُ قًَس. تایؿت اؾتوطاض یاتٌس ٍ تطای تمؿین ٍ تكطیک هٌاتغ ٍ رلَگیطی اظ زٍتاضُ کاضیزٍلت هی
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