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به قلم 
مدیرمسئول

مالی  و  جانی  خسارت های  اوقات  از  پاره ای  در  که  است  حوادثی  معرض  در  دائما  خود  حیات  طول  در  انسان 
جبران ناپذیری را بر او وارد کرده است. آرزوی او افزایش کنترل بر تمامی ابعاد حیاتش است و از ابتدا در تالش 
بوده تا اثرات زیان بار رخدادهای غیر منتظره و ناخوشایند را تا حد ممکن بکاهد و همواره در تکاپوی یافتن راهی برای 
از ورای  این هدف  به  ایمنی است، که دستیابی  تامین  نیازها،  این  اساسی ترین  از  بوده است. یکی  نیازهایش  به  پاسخ 

برنامه ریزی و عملکرد آگاهانه مبتنی بر شناخت، میسر می شود. 
ساالنه شمار کثیری از انسان ها در نقاط مختلف جهان قربانی رخدادهای گوناگون می شوند و دولت ها، برای بازگرداندن 
جامعه به اوضاع عادی هزینه های بسیاری متحمل می شوند. حوادث گاه دارای منشا انسانی اند و گاه طبیعی. اما نکته اینجاست 
که این گونه رخدادها زمانی به بحران تبدیل می شوند که غیرقابل کنترل و ناگهانی باشند و مشقت به وجود آورند، یا این که 
 برنامه ریزی و پیش بینی های الزم برای مواجهه با چنین شرایطی لحاظ نشده و آمادگی کافی برای مقابله وجود نداشته باشد.

بحران، نیازمند مدیریت است و این مدیریت دارای مراحلی است. بخشی از فرایند مدیریت بحران پیش از رخ دادن و در 
جهت کاهش صدمات احتمالی و بخشی دیگر به دنبال وقوع آن و در جهت نجات جان و مال انسان ها و  بازگرداندن جامعه 

به وضعیت عادی صورت می پذیرد.
 مدیریت بحران دارای چهار مرحله است: پیش گیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و باز توانی؛ پیش گیری و آمادگی پیش از وقوع 
بحران صورت می گیرد و اگر این دو مرحله به درستی مدیریت شوند و تمهیدات الزم لحاظ گردد، شاهد کاهش چشم گیر اثرات زیان بار 
حوادث خواهیم بود. در پی وقوع بحران و در جهت نجات جان و مال انسان ها، جلوگیری از گسترش خسارات و  بازگرداندن جامعه 
 به مسیر عادی خود؛ مراحل دیگر اجرا می شود که انجام این مراحل مستلزم مقدماتی است که در گذشته باید صورت پذیرفته باشد.
ایران کشوری پهناور و دارای تنوع اقلیمی گسترده است و با توجه به میزان شیوع حوادث، یکی از ده کشور اول دنیا است 

که سوانح طبیعی در آن دارای فراوانی قابل توجهی است. 
تامین  است.  واضح  امری  مذکور  مشخصات  و  وسیع  پهنه ای  با  کشوری  در  بحران  مدیریت  به  توجه  ضرورت 
باشد. دارا  را  مهم  این  اجرای  برای  کافی  توان  که  است  اجتماعی  نهادی  نیازمند  بحران  مدیریت  و   امنیت 
از سال ها پیش نهاد و سازوکار مناسب اجرای این امر در شهر لحاظ شده بود، اما تا پیش از تاسیس دهیاری ها در روستا، 
نهاد محلی که عهده دار این امر باشد وجود نداشت. پس از تاسیس دهیاری های خودکفا در سطح روستاهای کشور  و آغاز 
دوران جدیدی از تاریخ مدیریت روستا، تغییراتی در این حوزه پدید آمد و این مسئولیت خطیر در روستا بر عهده ی دهیار 
قرار گرفت. دهیار به عنوان مدیر بحران روستا موظف به انجام وظایفی در جهت پیش گیری، مقابله، بازتوانی و بازسازی در 
روستا می باشد. جهت ایفای چنین نقشی و ضرورت پرداختن به این مهم با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور و همچنین 
در جهت توانمندسازی و آشنا سازی دهیاران با ابعادی دیگر از وظایف شان به عنوان مدیر بحران روستا الزم است هرچه 

بیش تر به تشریح این موضوع حیاتی بپردازیم.   

2
شماره 36 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



اهل قلم

*N36*1

سیروس موسوی
 کارشناس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

paper@dehyariha.com
نقاط روستایی کش��ور با در برگرفتن حدود 31/4 درصد 
کل جمعی��ت کش��ور در قالب حدود 63 ه��زار نقطه ی 
س��کونت گاهی نیازمند پوشش حمایتی و خدماتی مطمئن برای 
مقابله با حوادث و بحران های طبیعی و انس��انی هستند. ماهیت 
فعالیت غالب در روس��تاها )کش��اورزی و دامداری(، مکان گزینی 
آن ها در نقاط خطر خیز طبیعی نظیر گسل ها، حاشیه ی رودخانه ها، 
پای دامنه ها و نقاط پس��ت، روی ش��یب های لغزنده، حاش��یه ی 
مسیرهای ارتباطی اصلی کشور و نزدیکی به عرصه  های پوشش 
گیاهی خشك و آتش گیر سبب همراهی انواع مخاطرات طبیعی 
نظیر س��یل، زلزله، رانش زمین، ریزش کوه و مخاطرات انس��انی 

نظیر تصادفات، آتش سوزی و... با روستاها شده است. 
محرومیت جامعه ی روس��تایی کش��ور از تجهیزات مقابله با 
حوادث و تشکیالت مدیریت بحران یا گروه های داوطلب امداد و 
نجات و نیز اقدام دیر هنگام نهادهای مرتبط با مدیریت بحران که 
در هنگام اضطرار عمدتا در شهرها مستقر می شوند، سبب افزایش 
خس��ارات ناش��ی از وقوع حوادث و بالیای مختلف در روس��تاها 
می  ش��ود. با توجه به روحیه ی خودکفایی در جامعه ی روس��تایی، 
توانمندسازی آن ها در زمینه ی پیشگیری از ایجاد زمینه های بروز 
بحران و مقابله با بحران می تواند نقش موثری در کاهش خسارات 

ناشی از بروز بحران های طبیعی و انسانی ایفا کند.
با تش��کیل دهیاری ها به عن��وان نهاد مدیریت روس��تایی در 
روستاهای کشور، امکان مناس��بی برای پیگیری، زمینه سازی و 
تداوم برنامه  های مربوط به ایمنی و مدیریت بحران در جامعه ی 
روس��تایی از طرف نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در کش��ور 

فراهم شده است.  
 رخداد حوادث

در طبیع��ت نیروهای فراوان��ی وجود دارد که فش��ارهایی بر 
س��اختارهای انسان ساخت نظیر ساختمان ها، تاسیسات فیزیکی، 
ش��بکه  ها، مکان ها و فضاهای فعالیت انسان وارد می سازد، یکی 
از خطرات��ی که منجر به خس��ارات فراوانی در س��کونت گاه های 
انسانی می شود و شرایط بحرانی را در زندگی عادی جامعه ایجاد 
می کند، زلزله است. وقوع زلزله واقعیتی است که انسان تا کنون 
نتوانس��ته است در جلوگیری یا کاستن از نیروی آن نقشی داشته 
باشد و هنر اصلی انسان در هم زیستی با این پدیده ی هولناك و 
غیر قابل کنترل، آماده کردن خود برای رویارویی با آن و کاستن 
تاثیرات آن بر زندگی خود است. سیل و حرکات لغزشی و رانشی 
زمین، ریزش کوه ها و آتش فشان نیز از دیگر بالیای مخرب برای 
شهرها و روستاها هستند. این نیروهای مخرب بسیاری از شهرها 
و روستاها را تهدید می کنند. با وجود اهمیت این نیروهای طبیعی 
برای تخریب سکونت گاه های انس��انی، آن ها به خودی خود تنها 
عامل تخریب نیستند. بلکه وقوع بالیای طبیعی نتیجه ی ترکیب 

قابلیت های دهیاری 
در مديريت بحران در روستاها
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دو پدیده ی خطر )احتمال وقوع یا وقوع زلزله، سیل، آتش فشان و 
...( و آسیب پذیری در سکونت گاه های انسانی است. همراهی این 
دو پدیده در سکونت گاه های انسانی بر حجم خسارات و تلفات و 
هزینه های بازگرداندن شرایط زیست به وضعیت عادی می افزاید. 
بالی��ای طبیعی زمانی رخ می دهن��د که یك رخداد طبیعی قوی 
با آس��یب پذیری باالیی بر سکونت گاه انسانی همراه شود. فرآیند 

ایجاد بالیای طبیعی در شکل )1( نشان داده شده است.
همراه��ی این دو عامل موجب بروز ش��رایطی می ش��ود که 
جامعه ی انسانی شامل دارایی ها و جان ساکنان شهرها و روستاها 
را دچار تنگنا و مشقت می س��ازد. این شرایط با اصطالح بحران 
ش��ناخته می شود که متفاوت از ش��رایط عادی است و به سرعت 

شکل می گیرد.
 بحران

بحران ش��رایطی است که در نتیجه ی رخداد حوادث مختلفی 
شکل می گیرد. از بحران تعاریف مختلفی وجود دارد و اصطالحات 
گوناگونی برای آن اس��تفاده می شود. درابك و هواتمر در تعریفی 
از فاجعه که نزدیك به بحران است، آن را حادثه ای اطالق کردند 
که همه ی آحاد جامعه را در برگرفته، مقابله با آن به مهارت ها و 
روش های ویژه ای نیاز داش��ته باشد و برای جبران خسارات وارده 
به امکانات فوق العاده ای نیاز اس��ت که نوعا مجبور به استمداد از 
کشورهای دیگر می ش��ویم )درابك و هواتمر، 1383(. در تعریف 
دیگری نیز بحران حادثه ای تعریف ش��ده که به طور طبیعی و یا 
به وسیله ی بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید 
و سختی و مشقت را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید که جهت 
برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد )ناطقی 
الهی 1379، 13(. در این تعریف چند مش��خصه برای بحران بر 

شمرده می شود:
قطع و انفصال روند طبیعی زندگی که معموال بس��یار شدید و 
ناگهانی بوده و به  هیچ وجه قابل پیش بینی نیس��ت؛ اثرات ناگوار 
انس��انی مانند فوت، آس��یب دیدگی و بیماری را در پی دارد؛ اثرات 
مخربی بر تش��کیالت اجتماعی مانند از بین رفتن و یا خس��ارت 
دیدن سیستم های دولتی، ساختمان ها، مخابرات و سرویس های 
ضروری وارد می س��ازد و موجب گس��ترش فزاین��ده ی نیازهای 
مردمی مانند سرپناه، غذا، پوشاك و کمك های پزشکی و درمانی 

می شود. )همان( 
مطابق طرح امداد و نجات کش��ور مصوب 1382، اطالق لفظ 
بحران به حوادثی اس��ت که در اثر رخدادهای طبیعی و انس��انی 
به صورت ناگهانی به وجود می آید و ش��دت و س��ختی را به یك 
مجموعه ی انس��انی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به 
اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد و بس��ته به نوع حادثه 
و ش��دت و وسعت آن به حوادث ملی، منطقه ای و محلی تعریف 

می شود. 
 مدیریت بحران

مدیریت بحران دربرگیرنده ی یك س��ری اقدامات و عملیات 
پیوسته و پویا بوده و به طور کلی بر اساس تابع کالسیك مدیریت 
که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشکیالت، رهبری و کنترل 
است استوار می باشد. در واقع در مدیریت بحران چندین سازمان 
مختلف درگیر انجام وظایفی می شوند که باید با هماهنگی کامل 
نسبت به پیشگیری از بحران، کاهش آثار آن و آمادگی الزم اقدام 
نمایند. همچنین سازمان های مربوطه باید به نحو مطلوبی نسبت 
به انجام تمهیدات الزم و ضروری و بهبود امور و اوضاع بعد از بروز 

بحران اقدام به عمل آورند. )ناطقی الهی، 1378، 5(. 
طرح جامع امداد و نجات کش��ور نیز مدیریت بحران را چنین 
تعری��ف می کند: فرآیند عملک��رد و برنامه ریزی مقامات دولتی و 
دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی است که با مشاهده، تجزیه 
و تحلیل بحران ها به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده 
از ابزارهای موجود تالش می کنند از بحران ها پیش گیری نمایند 
ی��ا در صورت بروز آن ه��ا در جهت کاهش آث��ار، آمادگی الزم، 
امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی تالش 

نمایند.  )عبدالهی و اکبری، 1384، 537(
در مدیری��ت بحران اقدامات متنوعی در زمان های مناس��بی 
انجام می شود. هر یك از این اقدامات و زمان مطلوب انجام آن ها 
بیانگر یك چرخه ی اساسی است که به چرخه ی مدیریت بحران 
مشهور اس��ت. در عام ترین شکل، اجزاء سیستم مدیریت بحران 
ش��امل آمادگی، پیشگیری، کاهش اثرات، مقابله )امداد و نجات( 
و بازسازی اس��ت. برخی از این اجزاء مانند آمادگی، پیشگیری و 
کاهش اثرات مربوط به قب��ل از وقوع بحران، برخی دیگر مانند 
مقابله و امداد نجات مربوط به حین وقوع و بازس��ازی مربوط به 

مديريت بحران: 
فرآيند عملكرد 
و برنامه ريزی 
مقامات دولتی و 
دستگاه های اجرايی 
دولتی و عمومی 
است كه با مشاهده، 
تجزيه و تحلیل 
بحران ها به صورت 
يكپارچه، جامع و 
هماهنگ با استفاده 
از ابزارهای موجود 
تالش می كنند از 
بحران ها پیش گیری 
نمايند يا در صورت 
بروز آن ها در جهت 
كاهش آثار، آمادگی 
الزم، امدادرسانی 
سريع و بهبود 
اوضاع تا سطح 
وضعیت عادی 
تالش نمايند.

شکل)1(:فرآیندایجادبالیایطبیعی

وقوعحادثه

عللاساسی
دسترسیمحدودبهمنابع

بیماریومعلولیتها
سن/جنس

فقر
سایر

فشارهایمتغیر
ضعفدر:موسسات
آموزش،یادگیری

مهارتها
انفجارجمعیت
شهرنشینی

توسعهبدونکنترل
تخریبمحیط

شرایطناایمن
مکانهایخطرناک
ساختمانهای

خطرناک
سطحپاییندرآمد

آسیبپذیری خطر

رخدادهایخطرناک
زلزله،تسونامی،
سیالب،گردباد،

آتشفشان،انفجار،
خشکسالی،زمین
لغزه)رانشزمین(،

جنگ،حوادث
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پس از وقوع بحران هستند.
رویارویی جوامع انس��انی با ان��واع مخاطرات طبیعی منجر به 
تکامل رفتارهای تدافعی و واکنش��ی آنان نسبت به این حوادث 
و ش��کل گیری دیدگاه های نظری و تج��ارب متنوعی در ادبیات 
موضوعی مدیریت بحران شده است. در چند دهه ی اخیر الگوهای 
مختلفی از مدیریت بحران برای حفظ حیات و دارایی های جوامع 
ش��کل گرفته و به تدریج رو به تکامل گذاشتند. رویه ی حاکم بر 
این الگوها تالش های جوامع مسئول و کمك کنندگان افتخاری 
به جوامع آس��یب دیده پس از وقوع بحران است. این روند موجب 
ش��د که با وجود عدم تغییر کلی در فراوانی رخدادهای طبیعی یا 
قدرت آن ها، میزان خس��ارات ناش��ی از وقوع بالیا سیر صعودی 
چشم گیری داشته باش��د. به تدریج از این روندها دریافت شد که 
جوامع نسبت به گذشته آس��یب پذیری بیشتری دارند و اقدامات 
واکنش��ی به بحران ها نتوانسته است این آسیب پذیری را کاهش 
دهد. نتیجه ی این تش��خیص، توجه بیشتر به بخشی از اقدامات 
مدیری��ت بحران در مراح��ل قبل از وقوع بحران ها بوده اس��ت. 
رویکردهای مبتنی بر این تشخیص سبب اهمیت یافتن اقدامات 
پیشگیری از حوادث و آماده سازی جامعه برای مقابله با بحران ها 
ش��د که از میزان آسیب پذیری جامعه در برابر حوادث می کاهند. 
تاکید بر کاهش آسیب پذیری جوامع عالوه بر حفظ حیات و دارایی 
افراد، میزان هزینه های الزم برای اقدامات پس از وقوع بحران را 

نیز کاهش می دهد. 
 مدیریت بحران در روستاها

مدیریت بحران نیازمند فعالیت سازمان ها و نیروهای متعدد و 
مختلفی است. موفقیت این فعالیت مدیریتی در رویارویی موثر با 
بحران و دس��تیابی به اهداف آن متاثر از ش��رایط مکانی و زمانی 
محل وقوع بحران، سرعت عمل مدیریت در بسیج نیروها، آمادگی 
مناسب نیروهای عملیاتی و مدیریتی، توانایی های جامعه ی آسیب 
دیده و شدت حادثه است. از این رو روستاها دارای شرایط خاصی 
در مدیریت بحران هس��تند که دس��تیابی به موفقی��ت آن را در 
رویارویی با بحران ها در روستاها دشوارتر می سازد. مقاومت پایین 
ساختمان های روس��تایی، مهارت اندك جامعه برای رویارویی با 
حوادث طبیعی، دوری مراکز استقرار تجهیزات و نیروی آموزش 
دیده و ماهر برای امداد و نجات و تنگناهای ناش��ی از حمل و نقل 
تجهی��زات در راه های روس��تایی از مهم ترین مس��ائل رویاروی 
مدیریت بحران در روس��تاها هس��تند. اگر در شهرها امکانات و 
آمادگی اجتماعی بهتری برای رویارویی با بحران ها وجود داشته 
باش��د، روس��تاها از این نظر ضعیف تر و در نتیجه آس��یب پذیرتر 

هستند.
از این رو در روس��تاها تمرکز بر آماده س��ازی جامعه و روستاها 
برای مقاومت در برابر شرایط بحرانی اهمیت بیشتری می یابد. این 
رویکرد در دهه ی اخیر مورد توجه مجامع جهانی مدیریت بحران 
نیز قرار گرفت. اقدامات و فعالیت ها مرتبط با آمادگی جامعه برای 
رویارویی با بحران های ناش��ی از رخدادهای طبیعی در مرحله ی 
زمانی پیش از وقوع بحران انجام می شوند. برخی از این اقدامات 
عبارتند از تنظیم و اجرای مقررات س��اختمانی منطبق با خطر و 

نیروی زلزله، مدیریت کاربری زمین با توجه به عوامل و زمینه های 
خطر، نظارت و بازرسی مستمر از ساخت و سازها و نحوه ی کاربرد 
زمی��ن، آموزش همگانی برای پی ب��ردن عموم به اهمیت توجه 
به مقررات پیش��گیری از خسارات ناش��ی از رخدادهای طبیعی، 
تحقیق و پژوهش در زمین��ه ی مقررات ایمنی، روش های مقاوم 
س��ازی، فن آوری های جدید ساختمان س��ازی، انطباق ساخت و 
سازهای موجود با مقررات ایمنی و کاربری زمین مطمئن، تهیه ی 
نقش��ه های دقیق خطر برای هدایت و مدیریت س��اخت و ساز و 
مصرف زمین، حمایت از گروه های کم توان در ساخت و ساز مقاوم 
و .... مقاوم س��ازی ساختمان ها و تاسیس��ات خدماتی، مکان یابی 
کاربری ه��ای مختلف زمین با توجه به مح��دوده ی دقیق عبور 
خطوط و حریم گس��ل ها، مکان یابی فضاهای باز عمومی، توزیع 
مناس��ب تراکم های جمعیتی، ایجاد شبکه ی دسترسی مناسب و 
پاس��خ گو در مواقع بحران و آموزش عمومی برای آماده سازی و 
توانمندسازی ساکنان روس��تاها برای مقابله با شرایط اضطراری 
ناشی از وقوع زلزله. انجام این اقدامات می تواند سکونت گاه های 
روستایی را در برابر خطر رخدادهای طبیعی مقاوم تر سازد و میزان 

خسارات ناشی از وقوع آن ها را کاهش دهد. موفقیت در انجام این 
اقدامات موجب کاهش هزینه های واکنش و بازسازی در مدیریت 

بحران شود. 
توجه به اقدامات یادشده نشان گر ضرورت حضور و مشارکت 
ه��ر دو بخش مردمی و دولتی در ایجاد روس��تایی ایمن در برابر 
بالیای طبیعی یا با ایمنی باال است. نقش دولت از آن جهت که 
منابع مالی و توان اجرایی بیشتری در اختیار دارد و نیز مسئولیت 
سیاست گذاری و مدیرت کاربری زمین را بر عهده دارد نسبت به 
مردم پر رنگ تر است. دخالت جدی دولت در این زمینه می تواند 

ضامن ایمنی روستاها باشد. 
 ماموریت  دهیاری در مدیریت بحران

دهیاری براساس »اساسنامه،  تشکیالت و سازمان دهیاری  های 
خودکفا« که در تاریخ 80/11/21 به اس��تناد ماده واحده ی قانون 
تاس��یس دهیاری های خودکفا در روس��تاهای کشور به تصویب 
هیات وزیران رس��یده اس��ت، دارای 46 وظیف��ه در امور مختلف 
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است که تداعی کننده ی یك مدیر محلی و دارای دایره وظایفی 
گس��ترده تر از شهرداری هاس��ت. عم��ده وظایف ای��ن نهاد نوپا 
همکاری با سازمان های مختلف و زمینه سازی فعالیت موثر آن ها 
در روستاهاست. از جمله این وظایف، سه وظیفه ی »همکاری با 
واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه 
و بالیای طبیعی«، »اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روس��تا از خطر 
س��یل و حریق«، »همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری های 
انس��انی و دامی و اگیر مشترك انس��ان و دام«، ارتباط بیشتری با 

مدیریت بحران دارند. 
بر این اساس با حضور دهیاری و شورای اسالمی در روستاها، 
ش��رایط الزم برای توانمندسازی روس��تاییان در برابر خطرات و 
بحران ه��ای محیطی و آماده کردن آن ها برای حفظ جان و مال 
خود در برابر خطرات انسانی و طبیعی بیش از پیش فراهم است. 
در این فرصت همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط با مدیریت 
بحران در کشور برای توانمندسازی روستاییان با محوریت دهیاران 
می تواند تاثیرات ژرفی در آماده کردن روس��تاییان و ایمن سازی 

روستاها در برابر حوادث و بالیای طبیعی و انسانی داشته باشد.
س��طح واقع��ی توانایی دهیاری ه��ا عامل مح��دود کننده ای 
برای مش��ارکت فعال آن در مدیریت بحران اس��ت. با وجود این 
دهیاری ها در همین سطح نیز می توانند با انجام اقداماتی کوچك 
و با مشارکت اجتماعی، تاثیرات مهمی در آمادگی روستاها برای 
رویارویی با بحران های ناش��ی از رخدادهای طبیعی ایجاد کنند. 
جامعه از مهم ترین عوامل در کاهش آس��یب پذیری روستاها در 
برابر رخدادهای طبیعی اس��ت و توانمندسازی افراد و گروه ها در 
جامعه ی روستایی می تواند بخش مهمی از اهداف فرآیند آمادگی 

در مدیریت بحران را برآورده سازد. 
آموزش عمومی، سازماندهی تالش های داوطلبانه و هماهنگی 
قبلی با سازمان های دولتی مدیریت بحران از اقدامات قابل انجام 
توس��ط دهیاری ها در شرایط کنونی هس��تند. فعالیت دهیاری ها 
برای برخی از س��ازمان های مرتبط ب��ا مدیریت بحران فرصت 

مناس��بی برای انجام وظایف خود در روستاهاست که دهیاری ها 
می توانند با هماهنگی آن ها از این اش��تیاق اس��تفاده کرده تا به 
هدفی مشترك دست یابند. از این رو دهیاری ها می توانند بخشی 
از اهداف و ماموریت های خود را با مشارکت سازمان های مسئول 
و اس��تفاده از منابع آن ها تحقق بخشند. بستر سازی و دعوت از 
این سازمان های موظف در زمینه ی مدیریت بحران برای آموزش 
عمومی، تهیه ی برنامه ی جامع مدیریت بحران در روستا، شناخت 
توانمندی ه��ای جامعه برای ایفای نقش موثر در مدیریت بحران 
تنها نیازمند پیگیری توسط دهیاری است و هزینه ی مالی چندانی 

در بر نخواهد داشت. 
نیروهای مردمی مش��تاق به هم��کاری در زمینه ی مدیریت 
بح��ران از منابع مهم مدیریت بحران محس��وب می ش��وند که 
با س��ازماندهی و آم��وزش آن ها می توانند ب��ه نیروهای امدادی 
شایسته ای در عملیات مدیریت بحران در روستا تبدیل شوند. این 
قابلیت مهم مردمی فرصتی برای دهیاری اس��ت که با همکاری 
سایر سازمان های موظف می تواند به نیرویی عظیم در روستاهای 

کشور برای مدیریت بحران در روستاها تبدیل شود.
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فریبا آوریده
کارشناس سیل- وزارت نیرو 

مریم صمیمی
کارشناس سیل-وزارت نیرو      

مطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در 
میان بالیای طبیعی، سیل و طوفان بیش ترین تلفات 
به گونه ای که  آورده اند،  وارد  بشری  به جوامع  را  و خسارات 
میزان خسارات ناشی از سیل و طوفان بیش از خسارات ناشی 
از زلزله بوده است. این امر در کشور ما نیز صادق است و در 
اغلب سال های گذشته مبالغ بسیاری صرف جبران خسارات 
داشت  توجه  باید  این که  ضمن  است.  شده  سیل  از  ناشی 
و  ضوابط  رعایت  و  ساخت وساز  روش های  بهبود  به دلیل 
مقررات، ایمنی سازه ها و تاسیسات در مقابل خطراتی چون 
در  توسعه  طبیعی  روند  متاسفانه  ولی  می یابد  افزایش  زلزله 

کشورهایی نظیر ایران باعث تخریب محیط زیست و منابع 
طبیعی شده و خسارات سیل مرتبا افزایش می یابد. 

اگرچه بررسی طرح های مهار سیالب که به صورت محدود 
و پراکنده در سطح کشور مطالعه و اجرا شده اند نشان می دهد 
یك راه حل مشخص و مطمئن برای کلیه ی مناطق سیل گیر 
وجود ندارد، اما بدیهی است پدیده ی سیل علی رغم همه ی 
می توان  و  بوده  مطالعه  و  بررسی  قابل  پیچیدگی هایش 
بهره برداری  حتی  و  آن  خسارات  کاهش  و  مهار  جهت  در 
این  بر  راه حل های مناسبی جستجو کرد.  از سیل  اقتصادی 
اساس برنامه ریزی و انجام اقدامات جامع جهت پیشگیری و 
کاهش خسارات سیل در قالب طرح های مطالعاتی و اجرایی 
از اهمیت به سزایی در راستای دستیابی به اهداف توسعه ی 

پایدار برخوردار می باشد.
 طبقه بندی سیل های کشور

زمین  داخل  به  باران  آب  از  بخشی  بارندگی  هنگام  در 
نفوذ کرده و مابقی به صورت روان آب در سطح خاك جریان 

سیلو راه های مقابله با آن
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آب  روان  این  از  ناشی  عمده  به طور  سیل  جریان  می یابد. 
سطحی می باشد که شدت آن بستگی به خصوصیات بارش 
و خصوصیات حوزه ی  آبخیز دارد. در این میان، تاثیر پوشش 
گیاهی و خاك در کاهش جریان سیل حوزه های کوچك کمتر 

از حوزه های با مساحت زیاد می باشد.
در  داده  دریك طبقه بندی کلی می توان سیالب های رخ  

کشور را در دسته های زیر تقسیم بندی نمود:
حوزه های  در  شدید  بارش  از  ناشی  ناگهانی:  سیل
معموال کوچك می باشد. مانند سیل گالبدره تهران)1366(، 
گلستان  چای  مشکین  شهر)1380(،  خیاو   ماسوله)1377(، 
)1381و 1380(.  وقوع این نوع سیالب ها معموال در فصل 
بهار و تابستان ناشی از عکس العمل سریع هیدرولیکی حوزه 
ماهیت  به دلیل  و  می باشد  شدید  بارش  به  نسبت 
غافلگیرکننده ی  این نوع سیالب، منجر به خسارات و ضایعات 

قابل توجهی می شود.
و  شدید  نسبتا  بارش  از  ناشی  رودخانهای:  سیل
طوالنی مدت در حوزه های با مساحت زیاد و یا بارش های 
متوالی بیش از ظرفیت نفوذپذیری حوزه رخ می دهد. مانند 
و  افتاد  اتفاق  کشور  جنوب  در   1371 سال  در   که  آن چه 
استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر، 

فارس و خوزستان را در برگرفت.

سیلدریایی: به خاطر باال آمدن سطح آب دریا و یا 
دریاچه ها اتفاق می افتد. مانند باال آمدن سطح دریاچه ی  خزر 

در سال های 1371 تا 1375.
برف های  ذوب  از  ناشی  برف:  ازذوب ناشی سیل
باالدست به دلیل  افزایش ناگهانی دما است که می تواند توام 
با بارندگی نیز باشد. نظیر سیل رودخانه ی کارون در فروردین 
در  سردابرود  رودخانه ی   90 سال  سیالب  یا  و   1377 سال 

کالردشت و رودخانه ی سه هزار تنکابن.
 خسارات سیل کشور

خسارات ناشی از سیل شامل خسارات محسوس و خسارات 
نامحسوس می باشد که خسارات محسوس خود به دو صورت 

مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می گردند.
خسارات محسوس مستقیم می تواند شامل موارد زیر باشد:

تلفات و ضایعات انسانی
آب گرفتگی منازل و اماکن مسکونی و صنعتی

آب گرفتگی مزارع و از بین رفتن محصوالت کشاورزی 
و تلفات دامی

تخریب تاسیسات زیربنایی نظیر جاده ها، پل ها، خطوط 
انتقال برق و شبکه های آب و گاز

در  و  کرده  کّمی  به راحتی  می توان  را  خسارت محسوس 
محاسبات توجیه اقتصادی مدنظر قرار داد.

جهت تخمین خسارات سیل پس از تفکیك خسارات در 
هر بخش، باید مقدار کّمی ضایعات مشخص شود. در جدول 

شماره یك خسارات در بخش مختلف تفکیك شده اند.
 مهم ترین دالیل تشدید خسارات سیل  

کشور
و  رودخانه ها  در  سیل  وقوع  علت  مهم ترین  بی شك 
مسیل های کشور، بارش در حوزه ی آبریز مناطق سیل گرفته 
بررسی  دارد،  اهمیت  آن چه  اما  می باشد.  آن ها   باالدست  و 
بارندگی هایی  چنین  از  ناشی  سیل  خسارات  تشدید  دالیل 
است. در زیر مهم ترین عوامل موثر در تشدید خسارات سیل 

به طور مختصر تشریح می شود:
دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیل ها 
که مطابق قانون توزیع عادالنه ی آب در اختیار وزارت نیرو 
بوده و معموال با توجه به سیالب با دوره ی بازگشت 25 ساله 
تعیین می شود. اشغال مجرا و بستر رودخانه تقریبا در تمام 
ایجاد خسارت و  سیل های حادث شده، اصوال عامل اصلی 

تلفات انسانی می باشد.
 ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه و 

تنگ کردن مجاری عبور آب
تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه که از یك 
طرف ناشی از خشکسالی سال های اخیر و از طرف دیگر در 
اثر توسعه ی بی رویه و دخل و تصرف غیرمجاز توسط عوامل 
کاربری  تغییر  و  گیاهی  پوشش  کاهش  است.  بوده  انسانی 
و  خاك  داخل  به  آب  نفوذ  میزان  کاهش  به  منجر  اراضی 
کاهش ظرفیت نگه داشت آب در حوزه می شود، به طوری که 
افزایش  برابر  از 30  بیش  تا  بعضا  بارش  از  ناشی  روان آب 
نظر  از  و  تند  دارای شیب  مناطق که  از  در بخشی  و  یافته 
زمین شناسی دارای خاك فرسایش پذیر بوده است، گل و الی 
زیادی جابه جا شده و خسارات و تلفات بسیاری به بار آورده 

است.
احداث سازه های تقاطعی نظیر پل و جاده بر روی آن ها 
بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و سیالبی رودخانه که منجر 
به تنگ کردن مسیر عبور جریان و بعضا حتی انسداد مجرا 
می شود. از طرف دیگر در هنگام وقوع سیل، تجمع شاخ و 
برگ و تنه ی درختان در پشت این سازه ها با ایجاد مانع در 

8
شماره 36 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



خسارتنامحسوسخسارتغیرمستقیمخسارتمستقیمبخشخسارتدیده

مناطق مسکونی

 احساس عدم امنیتهزینه های ایجاد مسکن موقت

ایجاد آشفتگی های اجتماعی پاکسازی منطقه ی مسکونی و احداث مجدد

 احیاء سیستم خدماتی مانند آب و برق

کشاورزی

فرسایش خاكهزینه ی احیاء اراضی و راه ها از بین رفتن کامل اراضی کشاورزی

 هزینه ی عدم تولید و یا تاخیر در تولید از بین رفتن محصوالت زراعی و باغی
 ایجاد عدم امنیت در 

سرمایه گذاری

 خسارات صنایع و خدمات وابسته

 تخریب مراتع

 تاخیر در آبیاری اراضی و کاهش تولیدتخریب قنوات

 آسیب دیدگی ایستگاه های پمپاژ

 آسیب دیدگی سرریز سد و بند انحرافی

 پرشدن مخازن از رسوب هزینه ی الی روبی تخریب انهار و شبکه های آبیاری و زهکشیتاسیسات زیربنایی

دامداری
 ایجاد عدم امنیت شیوع بیماری تلفات دامی

 کاهش بازدهی محصوالت دامی
اختالل در چرخه ی زیست 

محیطی

صنعت

 ضایعات زیست محیطی کاهش تولید کارخانه ها

 ایستگاه های پست آب و برق

 ضایعات مربوط به مواد اولیه

خدماتی

 ایجاد رعب و وحشت خسارت به شبکه ی راه ها، پل ها و راه آهن

 اختالل در حمل و نقل تخریب ساختمان های خدمات عمومی

 احداث راه های موقت تخریب خطوط انتقال نیرو و تلفن

 پاکسازی راه ها خسارت وارده به شبکه ی آب آشامیدنی

بهداشتی

 زیان های دراز مدت بهداشتی شیوع بیماری ها بازسازی واحدهای بهداشتی

 ضایعات روانی تلفات جانی  هزینه ی درمان و واکسیناسیون

 سالم سازی هزینه ی حمل مجروحین

 احداث درمانگاه های اضطراری

زیست محیطی

 فرسایش خاك تغییرات شرایط فیزیکی حوضه
 افزایش دبی اوج سیل های 

بعدی

 مهاجرت روستاییان تغییر ویژگی های بیولوژیکی آبایجاد باتالق های جدید

 ازبین رفتن تاالب ها تغییر در زیستگاه های آبیشیوع بیماری ها

 بایرشدن زمین ها

جدولشماره1:تخمینخسارتهایناشیازسیل
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و  جریان سیالب  عمق  افزایش  به  سیل  جریان  عبور  برابر 
آب گرفتگی مناطق اطراف آن کمك می کند.

 تجمع شاخ و برگ و تنه ی درختان در 
پشت پل و تخریب پل بر اثر سیالب 

برداشت بی رویه و غیر اصولی مصالح رودخانه ای و شن و 
ماسه از بستر رودخانه ها شکل طبیعی بستر رودخانه را تغییر 
داده و با ایجاد شیار یا حفره موجب ناپایداری رودخانه و نیز 
افزایش فرسایش در باالدست و آب شستگی در پایه ی پل ها 

و سایر سازه های رودخانه می شود.
 روش های پیشگیری و کاهش 

خسارات سیل 
در ادامه پنج محور اصلی طرح های پیشگیری و کاهش 
است  بدیهی  می گردد.  ارایه  خالصه  به طور  سیل  خسارات 
اجرای هماهنگ و توام این محورهای پنج گانه می تواند به 

نتایج موثری جهت کاهش خسارات ناشی از سیل بیانجامد.
محوراول:مطالعهواجرایطرحهایسازهایمهار

سیل
و  مطالعات  و  می باشد  زیر  بخش  سه  شامل  محور  این 
دستگاه های  توسط  می تواند  آن  مختلف  بخش های  اجرای 

اجرایی ذی ربط انجام شود:
و  اصالح  به منظور  رودخانه  مهندسی  و  ساماندهی 
و  فرسایش  کنترل  و  بستر  تثبیت  رودخانه،  مسیر  حفاظت 

رسوب و طراحی سازه های کنترل سیل نظیر گوره ها و ...
الی روبی و بازگشایی مسیر رودخانه به منظور افزایش 

ظرفیت عبوری جریان.
بهسازی و افزایش ظرفیت آب گذری سازه های تقاطعی 

رودخانه و نیز حفاظت پایه ی پل ها در مقابل آب شستگی.
محوردوم:مطالعهواجرایطرحهایغیرسازهای

در  موثر  و  کارآمد  بسیار  راهکارهای  از  یکی  محور  این 
کاهش خسارات سیل می باشد که در  دنیا مورد توجه قرار 

گرفته است. هدف اصلی این محور، دور کردن مردم از جریان 
سیل می باشد و شامل سه بخش اصلی است:

پیاده سازی  و  سیل  پهنه بندی  نقشه های  تهیه ی   الف( 
توسعه ی  مدیریت  به منظور  رودخانه ها  حریم  و  بستر  حد 

سیالب دشت
سیل های  خسارت  تشدید  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
سیالب دشت ها  در  ساز  و  ساخت  توسعه ی  کشور،  در  اخیر 
و  بستر و حریم رودخانه ها  در  و دخل و تصرفات غیرمجاز 
مسیل ها می باشد. تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها 
و  ملزومات  از  یکی  سیل  پهنه بندی  نقشه های  تهیه ی  و 
پیش نیازهای کلیه ی طرح های پیشگیری و کنترل سیالب 
مانند سیستم های هشدار سیل، بیمه ی سیل، تعیین کاربری 
ایمن  عبور  آزادسازی محل  نیز  و  رودخانه  اراضی حاشیه ی 
جریان رودخانه می باشد. وجود این نقشه ها در تعیین و ارزیابی 

خسارات وارده نیز مورد نیاز می باشد.
حدود  حریم  و  بستر  حد  تاکنون  که  است  ذکر  به  الزم 
27000کیلومتر از طول رودخانه های کشور تعیین شده است.

ب( ایجاد سیستم های پیش بینی و هشدار سیل 
ج( برنامه ریزی و مدیریت چند مخزنه ی سدهای ساخته 
شده با هدف کنترل سیل و پیش بینی اثرات بهره برداری از 

سدهای در دست احداث. 
محورسوم:مدیریتحوزهوحفاظتآبخیز

پیشگیری  در  موثر  بسیار  راهکارهای  و  محورها  از  یکی 
است.  آبخیزداری  عملیات  انجام  سیل،  خسارات  کاهش  و 
در  زیادی  پروژه های  و  مطالعات  زمینه  این  در  خوشبختانه 
کشور انجام شده است، ولی به دلیل عدم حفاظت عرصه ها و 
آبخیزها، ضرورت توسعه و افزایش این اقدامات، هم از طریق 

افزایش اعتبارات و هم پشتیبانی های اجرایی وجود دارد.
مکانیکی  و  بیولوژیك  عملیات  شامل  آبخیزداری  الف( 
افزایش  و  خاك  حفاظت  گیاهی،  پوشش  تقویت  به منظور 

نفوذپذیری و در نتیجه کاهش پتانسیل سیل خیزی منطقه.
به منظور  سیالب  پخش  و  آبخوان داری  مطالعات  ب( 

استفاده ی موثر از جریان سیل و کاهش خسارات آن.
ارایه ی  و  اراضی  کاربری  تغییر  و  اصالح  مطالعات  ج( 
پهنه بندی  مطالعات  به  توجه  با  مجاز خصوصا  کاربری های 

سیل و سیل خیزی در کوتاه مدت و دراز مدت.
مدیریت نظامنامهی تدوین و تهیه چهارم: محور

سیلومقابلهباسیلدرمواقعبحران
بین  هماهنگی  و  آمادگی  ایجاد  به منظور  نظامنامه  این 
مسئولین دستگاه های ذی ربط در سه مرحله ی زمانی قبل، 
آن  براساس  که  می شود  تهیه  سیل  وقوع  از  بعد  و  حین 
تخلیه ی  مانند  شده ای  مشخص  قبل  از  سازمانی  تمهیدات 
شهرها و روستاها یا بستن جاده ها و ... به مورد اجرا گذاشته 
می شود تا خسارات و خصوصا تلفات ناشی از سیل به حداقل 
پیشنهاد می شود گروه کاری  پروژه  این  اجرای  برای  برسد. 
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تشکیل  ذی ربط  دستگاه های  کلیه ی  نمایندگان  از  متشکل 
گردد.

انجام محورپنجم:آموزشهمگانیوتخصصیو
مانور

هدف این محور ایجاد آمادگی در برابر سیالب، لزوم توجه 
به هشدارهای صادره در این زمینه و ارایه  پیام های ایمنی و 
امدادی جهت کاهش خسارات سیل می باشد که می تواند از 
طریق چاپ و انتشار پوستر، بروشور، کتاب، تهیه ی فیلم و 
برگزاری کارگاه و نمایشگاه و ... انجام شود. انجام این پروژه از 
طریق کمیته ی فرعی تخصصی پیشگیری از سیل و نوسانات 

آب دریا و طغیان رودخانه پیشنهاد می شود.
 نمونه ای از اجرای روش های غیرسازه ای، با 

مشارکت مردم در استان گلستان 
کاهش  و  پیشگیری  به منظور  شد،  ذکر  که  همان گونه 
از  مناسب  اقدامات  است  الزم  سیالب  از  ناشی  خسارات 
طرف دستگاه های ذی ربط صورت پذیرد. از دیگر سو افراد 
و ساکنین هر منطقه می توانند با توجه به تجربیات خود و با 
انجام یك سری اقدامات اولیه نقش موثری در کاهش خسارات 
جانی و مالی سیالب داشته باشند. در ادامه خالصه ای از این 

قبیل اقدامات ارایه می گردد:
 تشكیل ستاد حوادث روستا

ستاد حوادث روستا می تواند شامل اعضای شورای روستا، 
از  یك  هر  باشد.  مخابرات  مسئول  و  بهورز  بسیج،  دهیار، 
این افراد در هنگام وقوع سیالب، قبل و بعد از آن وظایف 

مشخصی را در حوزه ی مسئولیت خود برعهده می گیرند. 
الزم است نحوه ی دسترسی به هر یك از اعضای ستاد 
روستا در هنگام وقوع بحران از قبل مشخص شود. برای این 
منظور می توان لیست شماره های تماس اعضا را تهیه نموده و 
در محل مناسبی مانند مسجد یا محل شورای روستا نگهداری 
به  دسترسی  بحران  هنگام  در  دارد  احتمال  نمود. همچنین 
برخی اعضا امکان پذیر نباشد. در این موارد باید هر یك از 
اعضا خصوصا اعضای کلیدی، جانشینی برای خود تعیین کنند 
که در صورت عدم دسترسی به ایشان، عضو جانشین وارد 

عمل شود.
 شناسایی مناطق در معرض خطر و تعیین 

نقاط امن
محدوده ی بستر و حریم رودخانه ها و پهنه  های سیل گیر 
توسط وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای در استان ها 
تعیین می گردد. با مراجعه به این شرکت ها و ادارات تابعه ی 
آن ها در شهرستان، می توان از حدود حریم و بستر رودخانه ها 
و مناطق سیل گیر اطراف آن ها اطالع حاصل نمود و یا در 
صورت لزوم برای تعیین این حدود در یك منطقه ی خاص 
براساس  مسن  افراد  و  قدیمی  ساکنین  نمود.  درخواست 
تجربه ی سیالب های گذشته می توانند مناطق پر خطر و نیز 
نقاط امن را شناسایی نمایند. تپه ها و نقاط مرتفع اطراف روستا 

برای این منظور مناسب می باشند.
 هشدار سیالب

این منظور شناسایی سیالب های  برای  اقدام الزم  اولین 
منطقه، زمان وقوع آن ها و مناطق پر خطر می باشد. معموال 
در هر منطقه در فصول یا ماه های خاصی احتمال وقوع سیل 
بیشتر است. برای این منظور عالوه بر ادارات آب، می توان 
از تجربه ی افراد و ساکنین قدیمی روستا نیز کمك گرفت. 
عالوه بر اطالع رسانی عمومی به ساکنین روستا در خصوص 
ماه های سیالبی و مناطق سیل گیر، الزم است در ابتدای هر 
فصل سیالبی نیز مجددا خطر سیل را به تمامی افراد روستا 
خصوصا کودکان یادآوری کرده و به آن ها در خصوص نزدیك 
مانند دره های  مناطق خطرآفرین  یا سایر  به رودخانه  شدن 

اطراف روستا در هنگام بارندگی هشدار داده شود. 
اطالع به موقع از شروع سیالب به ما این امکان را می دهد 
تا قبل از رسیدن موج سیل، بتوانیم سریعا مناطق و خانه های 
اطراف رودخانه و سایر مناطق در معرض خطر را تخلیه کرده 
و جان و اموال خود را نجات دهیم. در شهرها و روستاهایی که 
در دامنه ی کوه ها واقع شده اند، پس از شروع بارندگی مدتی 
طول می کشد تا موج سیل از کوهستان به دامنه ی کوه سرازیر 

محدوده ی بستر و 
حريم رودخانه ها و 

پهنه  های سیل گیر 
توسط وزارت 

نیرو و شركت های 
آب منطقه ای در 
استان ها تعیین 

می گردد. با مراجعه 
به اين شركت ها 

و ادارات تابعه ی 
آن ها در شهرستان، 

می توان از حدود 
حريم و بستر 
رودخانه ها و 

مناطق سیل گیر 
اطراف آن ها اطالع 

حاصل نمود و 
يا در صورت 

لزوم برای تعیین 
اين حدود در يك 

منطقه ی خاص 
درخواست نمود.
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شود. در این موارد معموال چوپان هایی که گله های خود را در 
مراتع اطراف روستا نگهداری می کنند، قبل از دیگران از وقوع 
همراه  تلفن  کمك  به  می توانند  و  می شوند  خبر  با  سیالب 
اعضای ستاد حوادث  دیگران خصوصا  به  را  شروع سیالب 

روستا اطالع دهند. 
 آماده سازی ساکنین روستا

از امکان وقوع سیل در محل سکونت  باید  افراد  کلیه ی 
خود و نیز نحوه ی مقابله با آن آگاهی داشته باشند. برای این 
منظور می توان با برگزاری جلسات آموزشی برای خانواده ها 
ضمن اطالع رسانی به آن ها در خصوص مشخصات و زمان 
وقوع سیالب های منطقه، اقدامات الزم برای آمادگی در برابر 
سیالب را به آن ها آموزش داد. این آموزش ها شامل موارد 

ذیل می باشند:
شامل  بسته  این  خانوار:  آمادگی بستهی تهیهی
اقالم ضروری مانند جعبه ی کمك های اولیه )شامل بتادین، 
اشیاء گران بها، شناسنامه، گذرنامه،  و  پول   ،)... باند، چسب، 
اسناد منزل، ماشین، زمین(،  )مانند  گواهینامه، مدارك مهم 
کنسرو  و  کنسرو  شکالت،  بیسکویت،  خشك،  غذایی  مواد 

بازکن، آب، سوت، چاقو و ... است.
برای هشدار  انواعهشدارهایسیالب: با آشنایی
وقوع سیل می توان از روش های مختلفی مانند تماس تلفنی، 
مراجعه به درب منازل، استفاده از بلندگو و ... استفاده نمود. 
یکی از سریع ترین روش های اعالم خطر استفاده از بلندگوی 

مسجد و نیز تعبیه ی زنگ خطر در نقاط معین می باشد. 
آشناییبامناطقامنروستاونحوهیدسترسی
بهآنها:پس از شناسایی مناطق امن توسط ستاد حوادث 
روستا، می توان با اجرای یك مانور آموزشی نحوه ی رسیدن 

به این مناطق را به افراد خصوصا کودکان آموزش داد.

آشناییباخطراتیکههنگاموقوعسیلوپساز
آنجانافرادخصوصاکودکانراتهدیدمیکند:

5-1- رانندگی در جریان سیالب: جریان سیل با عمق 60 
سانتی متر می تواند یك ماشین را مستغرق و شناور کند. در 
صورت وقوع سیالب و یا به گل نشستن خودرو، سرنشینان 

باید سریعا خودرو را ترك کرده و به جای بلندتری بروند.
5-2- نزدیك شدن به رودخانه برای تماشا و یا شنا کردن در 
جریان سیل: جریان سیلی با عمق 15 سانتی متر که با سرعت در 

حال حرکت است، قادر است اشخاص پیاده را با خود ببرد.
5-3- آلودگی آب های سیالبی

است سیستم  انفجار: ممکن  و  برق گرفتگی  5-4- خطر 
برق و گاز منازل در اثر سیالب آسیب دیده باشد. برای اجتناب 
موارد  افراد  است  الزم  برق گرفتگی  و  آتش سوزی  خطر  از 

ایمنی الزم را رعایت نمایند.
5-5- خطر وجود مارهای سمی در آب

5-6- خطر تخریب جاده ها و پل ها
.... -7-5

برگزاریمانورهایآموزشی:باید در نظر داشت که 
عکس العمل افراد در شرایط بحرانی با حالت عادی متفاوت 
تخلیه ی  و  از خطر سیل  رهایی  برای  آن ها  و هجوم  است 
منطقه در بسیاری از موارد مشکل آفرین خواهد شد. از دیگر 
سو اغلب اوقات سیالب در هنگام شب اتفاق می افتد. برای 
جلوگیری از بروز مشکل در هنگام تخلیه ی منازل و فرار از 
ستاد  اعضای  است  الزم  شب،  هنگام  در  خصوصا  سیالب 
تعیین  ضمن  سیالبی،  فصل  شروع  از  قبل  روستا  حوادث 
با  آن ها،  به  رسیدن  راه های  و  روستا  امن  مناطق  کلیه ی 
و  سیل  وقوع  از  اطالع  نحوه ی  تمرینی،  مانورهای  اجرای 
روش مناسب فرار از خطر سیل را به دیگران آموزش دهند. 
در ضمن باید برای نجات سالمندان، افراد معلول، بیماران و 
کودکان، تمهیدات ویژه ای در نظر گرفت و از قبل کسانی را 

برای کمك به آن ها در هنگام وقوع سیالب تعیین کرد.

ستاد حوادث 
روستا می تواند 
شامل اعضای 
شورای روستا، 
دهیار، بسیج، 
بهورز و مسئول 
مخابرات باشد. 
هر يك از اين افراد 
در هنگام وقوع 
سیالب، قبل و 
بعد از آن وظايف 
مشخصی را در 
حوزه ی مسئولیت 
خود برعهده 
می گیرند.
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در  ماهنامه  شماره  این  نظر  اهل  نشست  ها:  دهیاری 
قالب  جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر عمران و توسعه 
معاون  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستایی 
آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور و معاون پژوهشی 
موسسه ی آموزش عالی جمعیت هالل احمر درخصوص بررسی 
نقش دهیاران در مدیریت بحران روستا و ارایه ی خدمات ایمنی 
به روستاییان برگزار گردید. به استناد بندهای 30 و 39 ماده ی 
مصوب  دهیاری ها،  سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه،   10
1380/11/28 و تبصره ی 2 ماده ی 19 طرح جامع امداد و نجات 
کشور، دهیار به عنوان مدیر بحران روستا دارای وظایفی در جهت 
همکاری و هماهنگی در انجام امور امدادرسانی در هنگام وقوع 
حوادث با دستگاه های امدادرسان است. در این میز گرد وظایف 
منظرهای  از  بحران  مدیریت  اجرایی  سازوکارهای  و  دهیاران 
ماهیتی، ساختاری و قانونی، در ابعاد ملی و محلی مورد بررسی 

قرار گرفت. 
به  مربوط  آمارهایی  ارایه ی  به  عبداللهی  دکتر  ابتدا  در 
دهیاری های کشور پرداختند. طبق گزارش ایشان تعداد 24627 
دهیاری در کشور فعال هستند که حدود 83 درصد از جمعیت 
روستایی کشور را تحت پوشش مدیریت و خدمات عمومی خود 
قرار می دهند و این میزان می تواند به 37769 دهیاری در سطح 
کشور و به کلیه روستاهای باالی 20 خانوار ارتقا یابد. همچنین 
ایشان با اشاره به بند 30 و  39 ماده ی 10 اساسنامه اذعان کردند 
که دهیاری ها موظف اند در جهت تحقق توسعه ی پایدار روستایی 
با سازمان های امداد رسان در زمان بروز حوادث همکاری نمایند و 
بخش دیگر هم وظیفه ی ذاتی دهیاری ها در رابطه با اطفاء حریق 
در نقاط روستایی است. ایشان در ادامه گفتند: همان وظایفی که 
برای شهردای ها در شهر متصور است، برای دهیاری ها در روستا 
وجود دارد و بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، دهیار به عنوان مدیر 

بحران روستا معرفی شده است.

درخصوص که مسائلی به توجه با اکبرپور آقای دهیاریها:
ساختارمدیریتبحراندرکشورگفتهشد،بفرماییدجایگاه

دهیاریهاکجاستوچهانتظاراتیازدهیاروجوددارد؟
ابتدا تشکر می کنم از ماهنامه دهیاری ها و عزیزانی که سبب 
تشکیل این جلسه شدند. شکل گیری این جلسات مفید است و 
باید بیشتر به آن ها توجه کرد. پیش از ورود به بحث الزم می بینم 
توضیحاتی در رابطه با سازمان مدیریت بحران و شورای عالی 
ارایه گردد پس از بازدید مقام معظم رهبري از بازماندگان زلزله 
تاسف بار بم در 5 دي ماه سال 82  امر فرمودند که دولت ساز وکار 
رییس  نظر  زیر  موارد  اینگونه  به  پاسخگویي  براي  را  مناسبی 

جمهور فراهم نماید. بدنبال دستور معظم له الیحه قانون تشکیل 
سازمان مدیریت بحران کشوربا مطالعات تطبیقي 37 کشور دنیا 
تدوین و با همت دولت نهم به مجلس محترم شوراي اسالمي 
تقدیم که در تاریخ 1387/3/29 توسط ریاست محترم مجلس 
به دولت ارسال و در تاریخ 1387/4/5 از سوي رییس جمهور 
به وزارت کشور جهت اجرا ابالغ گردید. در ساختار این قانون به 
استناد ماده 5 شوراي عالي مدیریت بحران کشور به ریاست رییس 
جمهور و قائم مقام وزیرکشورو با عضویت 13 وزیر و روساي 14 
سازمان و ارگان از جمله ستاد کل نیروهاي مسلح،یکي از نواب 
رییس مجلس شوراي اسالمي و معاون اول قوه قضاییه مي باشد.

همچنین در ساختار اجرایي آن سازمان مدیریت بحران کشور قرار 
دارد که رییس آن معاون وزیر کشور مي باشد و ارکاني همچون 
شوراي هماهنگي مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور 
و شوراي هماهنگي مدیریت بحران استان به ریاست استاندار و 
شوراي هماهنگي مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار 
را شامل می شود. همچنین سازمان داراي 14 کارگروه تخصصي 
با مسئولیت 14 وزارتخانه و سازمان می باشد که در امر مدیریت 
بحران همکاري و مسئولیت دارند.  به اعتقاد من تهیه و تنظیم 
بسته های عملیاتی و مدیریتی در بحث مدیریت بحران در روستا 
یا دهستان، با هم فکری سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها ضروری است حدود دو سال پیش ما 
تفاهم نامه ای با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم 
 که بر اساس آن، حکم مسئولیت حوادث طبیعی روستا، برای بیش از 
19000 دهیار ابالغ شد. اخیرا معاونت آمادگی و مقابله سازمان 
نشستی با جمعیت هالل احمر داشت که در این نشست استقرار 
کانکس هاي امدادی در روستاها مورد بحث و توافق قرار گرفت. 
در این کانکس اقالم ضروری و مجموعه ی کامل از ست امداد و 
نجات قرار داده شده است تا در شرایط اضطراری در اختیار دهیار 
قرار گیرد. در بحث حوادث طبیعی به خصوص زلزله برخی وسایل 
جزء ملزومات اساسی امدادگر است و اگر در دسترس او نباشد 
نمی تواند وظیفه ی خود را به درستی انجام دهد. لذا به نظر من ما 
نیاز داریم تا بسته ای عملیاتی-اجرایی را با هم فکری یکدیگر در 
دو سازمان به وجود بیاوریم. ظرفیت های الزم در قانون مدیریت 
بحران نیز موجود است و می توانیم شرح وظایف دهیاران را تنظیم 
به سازمان های  وزیرمحترم کشور  امضای  و  از تصویب  بعد  و 
مربوطه ابالغ کنیم تا تعامالت قانونی صورت گیرد و بتوانیم به 

رده های اجرایی محلی اعتبار و امکانات اختصاص دهیم.  
دهیاریها:آقایمهندساکبرپورآیادرقانونمدیریتبحران
وظایفیوجودداردکهبهمردمواگذارشدهباشدویااینکهقانون

برایمدیریتبحرانتنهابهساختارهایدولتیمتکیاست؟

اهل نظر

چالش ها و فرصت ها
مديريت بحران در روستا

*N36*3
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در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ظرفیت های 
خوبی وجود دارد. در بند ششم ماده ی هشت این قانون اذعان 
و  سازماندهی  جهت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  که  است  شده 
و  غیردولتی  نهادهای  مردمی،  تشکل های  کلیه ی  آموزش 
نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت 
بحران یعنی پیشگیری، پیش بینی، آمادگي ،مقابله و بازسازی و 
بازتواني از وظایف ذاتی این سازمان است.که با مشارکت مردم 
قابل اقدام است.در ساختارمعاونت آمادگی و مقابله سازمان اداره 
کل  تشکل های مردم نهاد  پیش بینی گردیده که اهداف ما در 
این اداره کل توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و مشارکت آنها 
در در هر یك از چهار مرحله ی مدیریت بحران می باشد که این 

هم مصداقی از واگذاری امور به مردم است. 
ازعمردهیاریها آقایدکترنجفیمادرنقطهای دهیاریها:
هستیمکهبهترسیمفرآیندپذیرشواجرایمدیریتبحران
درروستانیازداریم.بهنظرشماچهفرآیندآموزشییااجرایی

برایدهیاریهاضروریوموردنیازاست؟
در این جا بنده از منظر کلی تر به بحث می پردازم. قانون مدیریت 
بحران، قانونی مترقی است، اما این جا سوالی که مطرح است 
این است که آیا قانون به تنهایی ظرفیت الزم برای انجام این 
مدیریت را داراست؟ در بسیاری از موارد در بستری که قانون باید 
در آن اجرا شود مشکل وجود دارد، نه در خود قانون. باید با نگرش 
سیستمی به جامعه ی روستایی نگاه کرد؛ یعنی جامعه ای که دارای 
اجزای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و همه ی این اجزا با 
تعاملی که با یکدیگر دارند بستری را فراهم می نمایند که قانون 
در آن بستر اجرا می شود و به نظر من زمانی که زیرساخت های 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نباشد قانون کاری از پیش 
نمی برد. در روستا هم اگر ذی نفعان مدیریت بحران در روستا -که 
روستاییان هستند- به این موضوع واقف نباشند و مشارکت فعال 
نداشته باشند، نهادهاي امدادرسان کاری از پیش نمی برند. یکی 
از راهبردها آموزش و آگاهی بخشی به جامعه ی روستایی است و 

همچنین مدیریت بحران در روستا باید در راستای تحقق اهداف 
برنامه ی مدیریتی برای روستا صورت گیرد؛ در  توسعه و یك 
غیر این صورت کارایی ندارد. به عنوان مثال در نظر بگیرید برای 
کاهش اثرات زیان بار و ایجاد آمادگی در جامعه ی روستایی نیاز 
به خدماتی است که از طرف دستگاه هایی به روستا ارائه شود. 
زمانی که روستایی به دالیل مختلف از قبیل مسائل و مشکالت 
از روستا مهاجرت می کند، دستگاه خدمت رسان هم  اقتصادی 
در ارائه ی خدمات به مشکالت قانونی برمی خورد. مثال خدمات 
عمومي به روستای زیر 20 خانوار ارائه نمی شود، یا این که این 
روستاها در اولویت قرار نمی گیرند. بنابراین اگر مدیریت بحران 
در روستا درون برنامه ی توسعه ی روستا دیده نشود، قانون کاری 
از پیش نخواهد برد و از منظر دیگر مشارکت مردمی از طریق 
قانون محقق نمی شود و این مسئله در شهر هم مطرح است. لذا 
قصد بنده نفی کارکرد قانون نیست، بلکه منظور لحاظ کردن 
قانون در دل یك برنامه ی توسعه می باشد که بستر تحقق قانون 

به وسیله ی آن فراهم شود. 
بفرمایید اول قدم در عبداللهی دکتر آقای دهیاریها:
توانمندسازیدهیارانبهعنوانمدیربحرانروستاباهمکاری
سازمانمدیریتبحرانکشورباچهفرآیندیصورتمیگیرد
مدیریتی برنامهی آیا نجفی دکتر فرمایش طبق همچنین و

دهیاراندرونیکبرنامهیجامعروستاقرارگرفتهاست؟
در ادامه ی فرمایشات مهندس اکبرپور عرض کنم در حوزه ی 
مدیریت بحران در روستا سوال مهمی که مطرح است اهمیت 
روستا در چرخه ی مدیریت بحران است. در زلزله ی بم بیش از 
260 پارچه آبادی آسیب می بینند. روستاها به عنوان یك نقطه 
سکونتی پراکنده و با کارکردهای خاص در  فرایند مدیریت بحران 
حائز اهمیت است، چرا که در هنگام وقوع حوادث، نخست به دلیل 
جمعیتی که در شهر متراکم شده است و تبعات اولیه و ثانویه ی 
حوادث، امدادرسانی به شهر در اولویت قرار می گیرد. دوم آسیب 
پذیری روستاهاست، که به دلیل ساختار کالبدی نقاط روستایی از 

تهیه و تنظیم 
بسته های عملیاتی 
و مديريتی در بحث 
مديريت بحران در 
روستا يا دهستان، 
با هم فكری سازمان 
مديريت بحران 
كشور و سازمان 
شهرداری ها و 
دهیاری ها ضروری 
است.

14
شماره 36 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



زمانی كه 
زيرساخت های 

اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی فراهم 

نباشد قانون كاری 
از پیش نمی برد. 

در روستا هم اگر 
ذی نفعان مديريت 
بحران در روستا 
-كه روستايیان 
هستند- به اين 
موضوع واقف 

نباشند و مشاركت 
فعال نداشته باشند، 
نهادهاي امدادرسان 

كاری از پیش 
نمی برند.

حیث عمر بنا، مصالح ساختمانی بکاررفته و ... این موضوع واجد 
اهمیت است لذا در گام اول بحث مقاوم سازی مسکن روستایی 
بسیار  که  مسکن  ایمن سازی  جهت  در  کرده  آغاز  دولت  که 
ضروری است؛ و نکته ی سومی که اهمیت روستا را در مدیریت 
بحران نشان می دهد، بحث دسترسی و نحوه امدادرسانی به نقاط 
روستایی به دلیل پراکنش آن ها در پهنه سرزمینی ایران است. 
شما برای رسیدن به یك روستا که دارای 10 خانوار است، باید 
فاصله ای در حدود 20 الی 30 کیلومتری و یا حتی بیشتر را طی 
کنید تا بتوانید به آن روستا امدادرسانی کنید. در صورتی که همان 
نیرو می تواند در شهر که جمعیت متراکم تر است و دسترسی آسان 
است، به افراد بیشتری امدادرسانی نماید. لذا دسترسی، پراکندگی، 
آسیب پذیری و عدم تمرکز جمعیت موجب می شود که پرداختن 
به جامعه ی روستایی در فرایند مدیریت بحران از اولویت کمتری 
برخوردار باشد. لذا رویکردی که برای چنین شرایطی تعیین و 
همواره مد نظر قرار می گیرد، رویکرد خوداتکایی است. اگر در 
امدادی  کمك های  معین  استان های  دهد،  رخ  اتفاقی  شهرها 
خود را انجام می دهند.اما امدادرسانی بالفاصله بعد از حادثه در 
روستاها از طرف دستگاه ها صورت نمی گیرد. چون امکان پذیر 
هم نیست. لذا اگر توانمندسازی با رویکرد خوداتکایی صورت 
پذیرد و افراد در روستا خود مدیر شوند و امکانات و لوازم اولیه 
برای امدادرسانی را در اختیار داشته باشند، این فرآیند توسط آن ها 
تا رسیدن دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت. امروزه در 
فرایند مدیریت بحران توجه بیشتر به سمت مدیریت ریسك و 
مدیریت پیشگیری است که این اتفاق خوبی است؛ رسیدگی به 
بافت های فرسوده در شهرها، مقاوم سازی مسکن در روستاها، 
که  می دهد  نشان  همگی  که   ... و  مردمی  تشکل های  ایجاد 
توجه ها معطوف به مراحل اولیه و پیش از بحران شده است و 
مانند سایر نقاط دنیا بحث های پیشگیری و آمادگی در کشور 
قوت گرفته است. اتفاق دیگری که در مدیریت بحران در جهان 
رخ داده است این است که دولت محور بودن در مدیریت بحران به 
جامعه محور بودن تبدیل شده است. نگاه دولت در مدیریت بحران 
نگاهی حاکمیتی است و در برخی مواقع حوادثی رخ می دهد که 
کار از توان دهیار و بخشدار و استاندار خارج است و نیاز به بسیج 
منابع ملی داریم و باید از همه ی پتانسیل ها استفاده کرد. لذا با 
توجه به رویکرد کالن در فرایند مدیریت بحران، باید دید دولت 
و مردم در این فرآیند دارای چه جایگاهی هستند. مدیریت های 
مدیریت  در  محوری  نقش های  حاضر  حال  در  دنیا  در  محلی 
بحران دارند. اگر تجربه ی ژاپن را نگاه کنیم می بینیم که بخش 
اعظم امور محلی را شهرداری انجام می دهد. یا در کشور خودمان 
در شهر تهران، مدیر بحران شهر تهران، شهردار تهران است. اما 
در این مقوله مهم تر از شهر تعیین مدیریت بحران در روستاست 
که دهیار در آن جا ادامه ی دولت است و بر اساس قانون، این 
مدیریت را بر عهده دارد. دهیار از یك سو با دولت ارتباط دارد و از 
سوی دیگر چون توسط شورای اسالمی روستا انتخاب می شود، 
به مردم. لذا از سویی وظایف دولت و از سویی دیگر بسیج منابع 
مردمی را انجام می دهد و تجربه ی دنیا هم وجود چنین شرایط و 

توجه به ظرفیت های محلی را مورد تاکید قرار می  دهد.یعنی دولت 
مدیریت محلی را توانمند نماید، مسئولیت بدهد، مدیریت بحران 
را جامعه محور نماید که این ها وظایف دولت است و همچنین 
لوازم و وسایل ضروری امدادی و اطفایی را در اختیار دهیاران 
بگذاریم تا دهیار در شرایط ضرورت با بسیج منابع مردمی وارد 
عمل شود. تجربه ای که در سال جاری در برخی از روستاهای 
کشور داشتیم از همین نوع بوده که کانکس های آتش نشانی را 
با شرایط خاصی در روستاها نصب کرده اند و در مواقع اضطراری 

مردم در اجرای ماموریت ایفای نقش می کنند.
چه دهیاران حاضر حال در عبداللهی دکتر آقای دهیاریها:
امکاناتیدارندوچهآموزشهاییدیدهاند،دررابطهباامکانات

زیربناییوضعیتبهچهشکلاست؟
بخش عظیمی از روستاهای بزرگ کشور مشکل دسترسی 
و  است  وضعیت  همین  هم  برق  و  آب  با  رابطه  در  ندارند.  را 
در مجموع در خصوص روستاهای بزرگ مسئله ی امکانات و 
تجهیزات زیر ساختی مشکلی وجود ندارد. اما باید درخصوص 
و  بحران  مدیریت  حوزه ی  در  وظایف  اجرای  جهت  امکانات 
آتش نشانی نکته ای را عرض کنم. تقریبا یك قرن از تاسیس 
آتش نشانی در ایران می گذرد و جمعیت تحت پوشش خدمات 
آتش نشانی در بخش شهری 85 درصد است. ما مطالعات در 
رابطه با مکان یابی پایگاه های آتش نشانی روستایی را در سال 
1379 در وزارت کشور آغاز کردیم. 8 پایگاه را پایلوت کردیم 
و در سال 1383 فاز اول را اجرا کردیم. از سال 1383 تاکنون 
تعداد 330 پایگاه آتش نشانی مستقر، فعال و دائمی را در سطح 
در  اساس مصوبه ای که  بر  و  احداث کردیم  روستاهای کشور 
شورای عالی معماری و شهرسازی وجود دارد، رقمی نزدیك به 
3300 روستا تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش نشانی هستند 
سال  در  کشور  روستایی  جمعیت  درصد   8/7 به  رقم  این  که 
روستایی تحت  یعنی 8/7 درصد جمعیت  است.  رسیده  جاری 
پوشش این خدمات هستند. پیش بینی می کنیم که فقط با اتکاء 
به منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این رقم به 
10/5 درصد در سال جاری خواهد رسید. اگر منابع را با منابع 
سازمان مدیریت بحران هم افزا کنیم، قابلیت افزایش به 20 درصد 
رابطه  این  هم دارد. فلذا گام هایی که در حوزه ی روستایی در 
برداشته می شود، به نسبت شهرداری ها گام های بزرگی است و 
از تجربه ی شهرداری هاست. در خصوص  استفاده  این حاصل 
داده های آتش سوزی در کشور، به جز آتش سوزی های جنگلی 
نداشتیم.  شده  جمع آوری   آمارهای  بر  مبتنی  مشخص  داده ای 
ساالنه تعداد 10560 آتش سوزی در روستاها اتفاق می افتد که 
است.  آمده  به دست  دهیاری   16000 تمام شماری  از  آمار  این 
گرچه آتش نشانی های شهری ساالنه حدود 9000 آتش سوزی 
روستایی را پوشش می دادند ولی این جزء وظایف قانونی آن ها 
نبوده است. بنابراین تاسیس پایگاه های آتش نشانی روستایی آغاز 
شد. گام هایی برداشته شد و امروز در این نقطه قرار داریم. ما 
دارد و  منابعی که در سازمان مدیریت بحران وجود  امیدواریم 
همچنین منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم افزا 
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شود تا بتوانیم گام های بزرگتری برداریم. من با نظر آقای مهندس 
اکبرپور موافقم که باید همه ی نظرها، اقدامات و برنامه ها  در 
شورایی متمرکز شود و برنامه ی جامعی برای مدیریت بحران در 

روستا تنظیم شود و به همه ی دستگاه ها ابالغ گردد.
را فرآیندی چه دهیار یک اکبرپور مهندس آقای دهیاریها:
بایدطیکندتابتوانگفتکهبهنقطهیتوانمندیدرمدیریت

بحرانرسیدهاست؟
بگیرد،  پاسخ گو شکل  باید یك ساختار  ابتدا  بنده  اعتقاد  به 
که این ساختار در روستا یا دهستان می تواند با نگاه به شکل 
متناظری که در باالدست داریم تشکیل شود. یعنی ما زمانی که 
شورای هماهنگی کشور و شورای هماهنگی شهرستان را داریم، 
باید شورای هماهنگی روستا و دهستان را نیز تشکیل دهیم که 
در سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور این توان وجود دارد. 
زمانی که این ساختار شکل گرفت می توان در خصوص بحران ها 
و حوادث در روستاها سازماندهی کرد تا هریك از دستگاه های 
موظف بتواند کار خود را قانونی انجام دهد. ما ابتدا باید طرح 
خطرپذیری را استان به استان انجام دهیم و بعد بر اساس آن 
با شرایط خطرپذیري  متناسب  و  بازنگري  را مجددا  ساختارها 

استان تشکیل و سازماندهی کنیم.
دهیاریها:آقایمهندساکبرپورهمانطورکهدرفرمایشات
دوستاننیزمطرحشد،توانمندسازیمردموخوداتکاییدر
روستادرحوزهیمدیریتبحرانازجملهکارهاییاستکه
بایدصورتبگیرد.بهنظرشمااینفرآینددرمراحلچهارگانهی

مدیریتبحرانبایدباچهسازوکاریانجامشود؟
موجود  ساختارهای  و  است  مستعد  زیست گاه  روستا  در 
آسیب پذیر هستند. باید ایمن سازی صورت پذیرد که این نیاز، 
نیازی است که روستایی به تنهایی نمی تواند آن را برطرف کند. به 
نظر من ابتدا باید محیط را امن کنیم و سپس از دهیار بخواهیم که 
در یك محیط امن به مدیریت بحران بپردازد. برای مثال در برخی 
مناطق اغلب روستاییان خانه های خود را در حاشیه و یا حتی 
بستر رودخانه بنا کرده اند. رودخانه ها اغلب دوره ی بازگشت دارندو 
احتمال خطرسیل دارند. مثالی عرض کنم در فروردین ماه سال 
1388 سیل باورنکردنی در بستر قم رود رخ داد. از سوی سازمان 
هواشناسی اخطاریه دریافت کردیم که چند استان به دلیل بارندگی 
دچار آب گرفتگی خواهند بود، از جمله استان قم. زمانی که از 
این اخطار آگاه شدیم بالفاصله اعالم کردیم که بستر رودخانه را 
خالی کنند و تمهیدات الزم را شبانه فراهم کردیم. بعد از حادثه 
جاري شدن سیل تخمین زده شد که اگر این اقدامات پیشگیرانه  
صورت نمی گرفت در حدود 15000 نفرتلفات  انساني و 5000 
دستگاه خودرو در این سیل منهدم می شدند. این نوعی از آمادگی 
و پیشگیری است؛ در حال حاضر در روستاها برخی از خانه های 
روستایی در بستر رودخانه بنا شده اند که دولت باید ایمن سازی 
را انجام دهد. در نهایت به نظر من در رابطه با ایمن سازی و 
ایجاد بسترهای مناسب برای پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات 

زیان بار حوادث، دولت باید تمهیدات الزم را فراهم نماید.
دهیاریها:آقایدکترنجفینظرشمادراینرابطهچیست؟

به نظر من، آقای مهندس از نگاه دولتی به موضوع پرداختند که 
ممکن است چرخه ی معیوبی را به وجود بیاورد که منجر به تشدید 
بحران ها در روستا شود. منابع کم و توجه بیشتر به شهرها، به دلیل 
تمرکز جمعیت، موجب نقص در برنامه ی توسعه ی روستا می شود، 
که نقص در برنامه  هم باعث کاهش جمعیت در نقاط روستایی 
به دالیل گوناگون خواهد شد و در نهایت این چرخه به بازتولید 
همین روند معیوب منجر می گردد. من معتقد هستم که این چرخه 
باید در یك جا قطع شود، در غیر این صورت کل زحماتی که 
دوستان در جهت توسعه ی روستا انجام داده اند و به طور خاص 
اقداماتی که در حوزه ی مدیریت بحران در روستا انجام شده است 
ابتر خواهد ماند. به نظر من این نگرش و اولویت بندی نیاز به 
تعدیل دارد. همچنین در مقابل باید به نکته ای که آقای دکتر 
فرمودند توجه کرد و آن جامعه محور کردن مدیریت بحران در 
روستاست. در واقع روستایی باید به این موضوع واقف باشد که 
او می رسد خود روستایی  داد  به  از حادثه  بعد  اولین کسی که 
است. در این جا باید به جایگاه و اهمیت آموزش در فرآیند ایجاد 

خوداتکایی و ظرفیت های موجود توجه کرد.
دهیاریها:آقایدکترنجفیبهنظرشماآیاامکانبوجودآوردن
ساختاریجداگانهدرروستابرایاجرایکارکردهایامدادرسانی
مدیریت فرآیند اگر دارد؟ وجود هاللاحمر جمعیت طرف از
بحرانرادریکمدلسهبخشیدرنظربگیریمکهیکبخش
آندولت،بخشدیگرآحادمردموبخشسوممدیریتهای
محلیباشند،امدادونجاتازطرفجمعیتهاللاحمرازچه

فرآیندیصورتمیگیرد؟
جمعیت هالل احمر یك نهاد غیر دولتی است و نمی تواند در 
روستاها دارای ساختار بوروکراتیك و اداری باشد و افرادی حقوق 
بگیر در روستاها جهت امدادرسانی به خدمت بگیرد. به نظر من 
برای این کار می توان از همان ظرفیتی که در قانون تشکیل 
سازمان مدیریت بحران کشور در بند ششم ماده ی هشت آمده 
است، استفاده نمود و افراد داوطلب را جذب و سازماندهی کرد 
که این کار اتفاق افتاده است. سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
در حال حاضر کانون های جوانان روستایی را تعریف کرده است 
و در برخی از روستاها این کانون ها تشکیل شده است که اگر 
سازمان ها و نهادهای دیگر از این حرکت در روستاها حمایت 
کنند، سنگ بنای مناسبی است برای تقویت حرکت های مردمی 
طریق  از  که  ظرفیتی  دیگر  سوی  از  آنان.  مشارکت  جلب  و 
شبکه ی بهداشت در روستاها وجود دارد، سراسر روستاهای کشور 
را پوشش داده است و تقریبا تمام روستاها دارای خانه ی بهداشت 
هستند و این مکان نیرویی موظف به عنوان بهورز دارد. این نیرو 
می تواند در امدادرسانی ایفای نقش کند که الزمه ی آن امضای 
تفاهم نامه هایی است میان وزارت بهداشت و سازمان های مربوطه. 
در مجموع مقصودم این است که امروز هم ظرفیت هایی چه در 
قانون و چه در سازمان های مختلف وجود دارد تا افراد بیشتری را 

با مشارکت خود اهالی تحت پوشش امدادرسانی قرار دهیم. 
دهیاریها:آقایمهندساکبرپوربهنظرشماچهظرفیتهایی

برایمدیریتبحراندرروستاهاوجوددارد؟

ما زمانی كه شورای 
هماهنگی كشور و 
شورای هماهنگی 
شهرستان را 
داريم، بايد شورای 
هماهنگی روستا 
و دهستان را نیز 
تشكیل دهیم
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به نظر من بافت مدیریت بحران در شهر با مدیریت بحران 
در روستا متفاوت است. روستا دارای شرایطی است که اگر به آن 
توجه نشود دچار اشتباه خواهیم شد. در روستا به دلیل هم بستگی 
و انسجامي که میان اهالی وجود دارد این امکان میسر است تا در 
مرحله ی مقابله و در حین حادثه از خود روستاییان کمك گرفت. 
من معتقدم در روستا افراد به نسبت شهر بسیار منسجم ترعمل 
مي کنند که در تهیه برنامه مدیریت بحران در روستا باید به این 
مهم توجه نمود. در نهایت باید از ظرفیت های موجود در جامعه ی 
روستایی در کنار برنامه ریزی ها و هدایت های کلی که صورت 
می گیرد استفاده نمودتا در روستا مدیریت بحران شکل گیرد. 
لذا این فرایند مستلزم شناخت توانمندی های جامعه ی روستایی 
لحاظ  برنامه ریزی ها  در  و  توانمندی ها شناخته شود  اگر  است. 
گردد می توان روستا را به خوداتکایی و جامعه محوری در حوزه ی 

مدیریت بحران ارتقا داد.
و ایمنی درحوزهی امروز تا عبداللهی دکتر آقای دهیاریها:
مدیریتبحراندرروستاچهکارهاییصورتگرفتهاستو
باتوجهبهاینکهمخاطباصلیماهنامهدهیارانهستند،در
رابطهبامدیریتبحراندرروستاخطاببهدهیارانچهنکات

مدیریتیبهنظرشمامیرسد؟
آقای دکتر نجفی به تجربه ی گروه های داوطلب اشاره کردند. 
چند سال پیش در وزارت کشور دستورالعمل گروه های یاریگر 
تدوین و ابالغ گردید. بنای این رویکرد مجهز کردن دهیار به 
امکانات اولیه بود تا خود او بتواند در حوادث، اولین کسی باشد 
که ایفای نقش می کند. در آن زمان حدود 1700 دستگاه کپسول 
آتش نشانی 12 کیلویی خریداری شد و در اختیار دهیاری ها قرار 
گرفت. در بعضی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که اصال دهیار با 
امکانات اولیه ای که در اختیار دارد نمی تواند کاری انجام دهد. 
اما تجربه ای که در کشورهای مختلف مانند چین، آلمان، ژاپن 
و... وجود دارد. این است که نیروهای داوطلب، مجهز به پیجر و 
امکانات اولیه ی مقابله با حوادث هستند و همچنین آموزش های 
اولیه را دیده اند. در استان مرکزی تجربه خوبی در زمینه ایمنی 
و آتش نشانی بر مبنای استفاده از ظرفیت مدیریت های محلی 
و مردم وجود دارد به این صورت که کانکسی در محل مناسبی 
لوازم  از  برخی  کانکس  داخل  در  و  است  تعبیه شده  روستا  در 
ضروری امداد و اطفاء حریق قرار گرفته و کلید آن بنا بر تشخیص 
دهیار، در اختیار چند نفر از اهالی روستا می باشد تا در شرایط 
اضطرار بتوانند از آن استفاده نمایند. البته دوره های آموزشی هم 
را  آموزش های الزم  و دهیار هم  برگزار شده است  آنان  برای 
دیده است. در نظام جامع آموزش دهیاری ها سه بخش وجود 
دارد: آموزش شغلی، توجیهی و عمومی؛ آموزش شغلی دارای 
چندین سرفصل است و در حال حاضر برای هر کدام 8 الی 16 
ساعت آموزش در نظر گرفته شده است. یکی از این سرفصل ها 
آموزش های مربوط به آتش نشانی و مدیریت بحران است که 
دهیار باید به اصول اولیه ی هر کدام مسلط باشد. زمانی که پایگاه 
آتش نشانی روستایی ایجاد شد و با موافقت مقام معظم رهبری، 
نیروی وظیفه برای آن در نظر گرفته شد، ما برای این نیروها 7 

روز دوره ی تئوری و 7 روز دوره ی عملی برگزار کردیم. منظور 
این است که این اتفاق در بعد عملکردی افتاده است. ولی در نقاط 
روستایی به دالیلی که قبال گفته شد، دهیار نمی تواند وظیفه ای 
فراتر از مدیر بحران داشته باشد. در حال حاضر روستاهای باالی 
1500 نفر جمعیت که دارای دهیاری تمام وقت هستند، 2239 
روستا را شامل می شوند و روستاهای باالی 100 خانوار در سطح 
از11400 روستا هستند. روستاهایی که هم اکنون  کشور بیش 
باالی  روستاهای  هستند  دهیاری  تاسیس  مجوز  اخذ  حال  در 
50 خانوار می باشند. از نظر امکانات و تجهیزات تاکنون بیش از 
13600 دستگاه  انواع ماشین آالت خدماتی و عمرانی در اختیار 
24000 دهیاری قرار گرفته است که این توزیع بر حسب جمعیت 
امکاناتی است  این  البته  ساکن در روستا صورت گرفته است. 
که وزارت کشور اعطا کرده است، یك سری ماشین آالت هم 
خود دهیاری ها دارند که ما در حال جمع آوری اطالعات مربوط 
به آن ها نیز هستیم. در حال حاضر تمامی دهیاری ها مجهز به 
فکس و تلفن هستند که این ظرفیت مناسبی است که می توان 

در زمان بحران از آن استفاده کرد. هم اکنون در حال متصل کردن 
دهیاری ها به دفاتر پیش خوان دولت) ICT روستایی( هستیم تا 
از این طریق با آن ها ارتباط بهتر و نزدیکتری داشته باشیم. در 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تمامی اطالعات مربوط 
به دهیاران، تعداد خانوار روستا، تمامی نقاط روستایی کشور که 
دارای دهیاری هستند در بانك GIS سازمان موجود است و ما 
اطالعات الزم را در رابطه با روستاهای دارای دهیاری در اختیار 
 GIS داریم. در حال حاضر در حال جمع آوری و پردازش داده های
هستیم و ان شاء ا... تا سال آینده پایگاه های حوزه ی دهیاری ها بر 
روی این سیستم قابل رویت خواهد بود و این فرآیند در زمان 
بحران بسیار کمك خواهد کرد.  در این سیستم نقطه و پهنه 
قابل مشاهده خواهد بود و بر اساس استان های معین که سازمان 
از ظرفیت  مدیریت بحران برنامه ریزی نموده است  می توان 
استفاده نمود  بروز حوادث  دهیاری ها و شهرداری ها در هنگام 
کرد.                                                                  متمرکز  نقطه ای خاص  در  امدادرسانی  برای  را  نیروها   و 
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و اما انتظاراتی که از دهیاران وجود دارد یکی اقدام به تشکیل 
گروه های داوطلب با همکاری جمعیت هالل احمر می باشد که 
دستورالعمل هایی در این حوزه برای دهیاران تنظیم شده است. 
همچنین پیگیری برای دوره های آموزشی برای افراد داوطلب با 
هماهنگی تشکل های باال دست از اقداماتی است که می تواند 
در شرایط وقوع بحران کارآمد باشد. به نظر من دومین کاری 
که دهیاری ها، با توجه به وظیفه ی ذاتی که در حوزه ی اطفاء 
حریق در روستا دارند، می توانند انجام دهند شناسایی کانون های 
پر خطر روستاست که بخشی از این کانون ها مدارس و مراکز 
تجمع در روستا هستند، بخشی تکایای مذهبی، بخشی اماکن 
باید  دهیار  کانون ها،  این  شناسایی  از  بعد  که  غیره  و  تولیدی 
اقدام به ایمن سازی کانون های پرخطر نماید یا در مواقع خاص 
تجهیزات ایمنی و تمهیدات الزم را اندیشه نماید. شما در نظر 
بگیرید در یك مدرسه در روستا با وجود یك کپسول ساده ی 
اطفاء حریق می توان از بروز یك آتش سوزی بزرگ جلوگیری 
کرد و یا در مسجد که محلی برای تجمع اهالی در مراسم مذهبی 
از  است، اگر ایمن سازی صورت گرفته باشد به راحتی می توان 
وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری نمود. من معتقدم در فرآیند 
جامعه محور شدن در برابر بحران ها ابتدا باید دهیار توانمند شود 
و در گام دوم تشکل ها و گروه های مختلف را تشکیل دهد و از 
مجرای آن ها به مدیریت بحران در روستا بپردازد. همچنین در 
رابطه با اطفاء حریق در روستا بر اساس ماده ی 10 اساسنامه، 
تشکیالت و سازمان دهیاری ها، وظیفه ی ذاتی دهیاری است و 
هیچ سازمان دیگری در این رابطه مسئول نیست. این اقدام جزء 
اولین اولویت های کاری دهیار است و بر اساس قانون، دهیار باید 
در حوزه ی ایمنی و آتش نشانی در روستا فعال و پاسخ گو باشد. 
بهترین راه برای اجرا و عملی کردن این مورد مشارکت همه 

جانبه ی مردم است. 
دهیاریها:آقایمهندساکبرپورشماچهانتظاراتیازدهیاران

بهعنوانمدیربحرانروستادارید؟
به نظر من همه ی مردم روستا باید در این امر مشارکت کنند. 
من به مواردی اشاره می کنم که در روستاهای کشور رخ داده 
است و به طوري که  یکی از اهالی توانسته جان مردم شهر را 
نجات دهد. در سیل اخیر کالردشت در منطقه رودبارك یکی 
از اهالی روستا در حال چوپانی بوده است. در همین حال باران 
شدت می گیرد و این فرد با تلفن همراه خود به شهرداری اطالع 
می دهد که بارش باران در این منطقه شدید است و ممکن است 
منجر به سیل شود. همین اطالع رسانی موجب شد تا قبل از 
وقوع سیل مردم و ساکنین رودبارك منازل خود را ترك کرده 
و به ارتفاعات پناه ببرند و در سیل اخیر ما تلفات جانی و یا فرد 
آسیب دیده نداشته باشیم. به نظر من کاری که دهیار باید انجام 
دهد تشکیل شبکه ای جهت کسب اطالع و اطالع رسانی است. 
مثال بین روستاها شبکه ای به این شکل پدید آید تا اطالع رسانی 
به موقع و اقدامات سریع دهیاری از بروز خسارات جانی جلوگیری 
نماید. نکته ی دیگری که به نظر من می رسد جلوگیری از ساخت 
و ساز در مناطق ممنوعه و پرخطر است. برای مثال در بستر 

رودخانه ها نباید ساخت و ساز صورت گیرد. من معتقدم دهیار 
باید در جهت ایمن سازی و پیشگیری از خسارات جانی و مالی 
از اهرم های موجود استفاده نماید و اجازه ی ساخت و ساز در این 
به  را  آن ها  مواردی  در صورت وجود چنین  و  ندهد  را  مناطق 
منطقه ی دیگری منتقل کند. کار دیگری که در روستاهای کشور 
باید انجام شود استقرار کانکس های امداد و نجات است که این 
کانکس ها در حوزه ی آتش نشانی توسط سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها انجام شده است من معتقدم این کار در تمامی روستاها 
صورت پذیرد؛ چرا که به نوعی فراهم کردن بستر آموزش به 
توانمندسازی دهیار کمك می کند. مسئله ی مهم دیگراینکه باید 
به آن اشاره کرد، نقش کلیدی دهیاران درامر پیشگیری از وقوع 
آتش سوزی در جنگلها است. دهیاران باید در این راستا هم در 
حوزه ی آموزش و آگاه سازی اهالی روستا و هم در حوزه ی اطفاء 
حریق جنگل در مراحل اولیه ایفای نقش نمایند. زمانی که حریق 
در جنگل در مراحل اولیه خاموش شود، به مراتب کم هزینه تر 
از زمانی است که آتش گسترش یابد و براي اطفاء آن تالش 
زیادي نمود لذا دهیاران می توانند در این حوزه هم نقش مهمی 

ایفا نمایند. 
جهت در پیشنهاداتی چه شما نجفی دکتر آقای دهیاریها:
کارامدکردنمدیریتبحراندرروستاهابرایدهیارانارایه

میکنید؟
من در تایید فرمایش دوستان به توانمندسازی دهیار و در گام 
دوم آموزش اهالی روستا و جلب مشارکت آنان اذعان می کنم و 
در مجموع معتقد به استفاده و کارآمد کردن ظرفیت های محلی 
در جهت توانمندسازی جامعه ی روستایی جهت مقابله با بحران 
هستم. نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که پس از 
آموزش دهیاران و مردم، باید بستری جهت تمرین فراهم گردد 
و این آموزش و یادگیری مستمر صورت گیرد. دهیار می تواند 
ساالنه یك مانور برای تمرین اهالی روستا ترتیب دهد تا عملکرد 
افراد در شرایط مشابه مورد ارزیابی قرار گیرد و بتوانند در شرایط 

واقعی ایفای نقش نمایند. 

در روستا به دلیل 
هم بستگی و 
انسجامي كه میان 
اهالی وجود دارد 
اين امكان میسر 
است تا در مرحله ی 
مقابله و در حین 
حادثه از خود 
روستايیان كمك 
گرفت. من معتقدم 
در روستا افراد به 
نسبت شهر بسیار 
منسجم ترعمل 
مي كنند كه در تهیه 
برنامه مديريت 
بحران در روستا 
بايد به اين مهم 
توجه نمود.
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گردآوری:امین طاهرخانی
amin@dehyariha.com

کسب  و  محیط  ایمن سازی 
از  یکی  به عنوان  آمادگی 

خسارات  کاهش  در  سازوکارها  کارآمدترین 
آتش سوزی ها  و  طبیعی  مخاطرات  از  ناشی 
محسوب می شود. تجربه ها نشان می دهند در 

بسیاری از حوادثی که منجر به خسارات جبران ناپذیری گردیده 
با  که  بوده  مسائلی  به  توجه  عدم  حادثه،  بروز  علت  است، 
مالی  و  جانی  خسارات  بروز  از  می توانست  هزینه  کم ترین 
جلوگیری نماید. تمهید کپسول های آتش نشانی مناسب برای 
اماکن مختلف، رعایت اصول مربوط به بناها، برگزاری آموزش 
برای اهالی، ارائه ی توصیه های ایمنی از طرق مختلف، برای 
و  روستا  پر خطر  نقاط  در  بنرها  و  تابلو  از طریق نصب  مثال 
جلب مشارکت مردم؛ همگی از مسائلی هستند که با هزینه های 
ناچیزی صورت می گیرند و محیطی ایمن را برای زندگی فراهم 
نه  می کنند. دهیار در جهت تحقق مدیریت بحران در روستا 
جهت  در  بلکه  می پردازد،  عمومی  اماکن  ایمن سازی  به  تنها 
آموزش های  برگزاری  به  روستا  اهالی  توانمندسازی  و  آگاهی 
عمومی با همکاری جمعیت هالل احمر و سازمان های مربوط، 
مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون  اساس  بر  می ورزد.  مبادرت 
بحران، مدیریت بحران دارای چهار مرحله است. اولین مرحله 
بروز  از  پیشگیرانه  اقدامات  مرحله  این  در  است،  پیشگیری 
در  و  می گیرد  صورت  آن ها  مخرب  اثرات  کاهش  و  حوادث 
مرحله ی دوم یعنی آمادگی، توانمندسازی  افراد جامعه جهت 
واکنش مناسب در شرایط وقوع بحران صورت می گیرد، مراحل 
دارد.  اشاره  بحران  از  پس  و  حین  اقدامات  به  چهارم  و  سوم 
دهیار مدیر بحران روستاست و موظف است وظایف مدیریتی 
خود را در این حوزه انجام دهد. در این جا به تمهیداتی که دهیار 
در جهت ایمن سازی روستا و اماکن عمومی برای پیشگیری و 
می تواند  روستا  اهالی  آمادگی  جهت  که  اقداماتی  همچنین 

صورت دهد، می پردازیم.    
قانونی  محدوده ی  در  دریاچه  یا  رودخانه  وجود  صورت  در 

بهبود  در جهت  ذیل  تمهیدات  لحاظ  با  روستا دهیار می تواند 
وضع ایمنی در روستا عمل نماید:

1-احداث هرگونه بنا در حریم رودخانه، سد و دریاچه، بدون 
بسترسازی و دریافت مجوز کتبی غیرمجاز می باشد.

2- حفاظ پرتگاه های اطراف آب راه ها مرتبا بازدید و در شرایط 
مناسب نگهداری شود.

دوره ای  به صورت  آب راه ها  مجاور  ساختمان های  3-بستر 
توسط سازمان های مسئول و مالکان بازدید شده تا از ریزش 

احتمالی پرهیز شود.
4-قرار دادن تابلو برق و کابل در مجاورت آب راه ها غیرمجاز 

می باشد.
و  سدها  آب راه ها،  اطراف  در  هشداری  تابلوهای  5-نصب 

دریاچه ها الزامی است.
تابلوی اسامی، تلفن و نشانی نزدیك ترین مراکز  6-نصب 
درمانی، اورژانس، آتش نشانی و غیره در حاشیه ی رودخانه، سد 

و دریاچه الزامی است .
7-دریاچه های پارك باید دارای گارد محافظ به ارتفاع حداقل 

150 سانتی متر و حریم حداقل دو متر باشد.
از 1/5 متر در  نباید بیش  8-عمق دریاچه و استخر پارك 

نظر گرفته شود.
 زلزله 

زلزله از شایع ترین مخاطرات طبیعی در ایران است و مقابله با 
آن مستلزم ایجاد آمادگی و آموزش می باشد. تا امروز دانشمندان 
نتوانسته اند وقوع زلزله را پیش بینی کنند، اما همه ی کارشناسان 
معتقد هستند که آموزش و ایجاد آمادگی تا میزان قابل توجهی 

در کاهش اثرات زیان بار آن موثر است.   

آموزش

*N36*4

دهیاری و 
بایسته های 

ایمنی روستا
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 کسب آمادگی در ساختمان های اداری 
کسب آمادگی برای یك زمین لرزه در ساختمان های اداری 

به دو شکل امکان پذیر خواهد بود:
و  ابزار  از  استفاده  با  داخل ساختمان  1-ایمن سازی وسایل 

امکانات مناسب
عملکرد  انجام  برای  ساختمان  ساکنین  و  افراد  2-آمادگی 
صحیح در زمان، هنگام و بعد از زمین لرزه با رعایت و به کار 
و  خود  می توانید  کارتان  محیط  در  ایمنی  توصیه های  بستن 

همکارانتان را در برابر وقوع زلزله ی احتمالی ایمن کنید.      
 توصیه های ایمنی قبل از وقوع زلزله 

ساختمان های اداری قدیمی، فاقد مقاومت الزم در برابر 
وقوع یك زمین لرزه ی شدید هستند که در این خصوص باید 
مشورت  مسئولین  و  متخصصین  با  آن ها  مقاوم سازی  جهت 

شود. 
یا شبکه سازی ها  تزیینی سقف  باید قطعات  اتاق ها  در 
مورد بازبینی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که امن نصب 

شده اند. 
مانند  ضروری  تلفن های  شماره  کلیه ی  از  لیستی 
آتش نشانی، هالل احمر، بیمارستان ها و درمانگاه ها تهیه شود. 

به خصوص آن هایی که به روستا نزدیك هستند. 
در اتاق ها المپ های مهتابی که بر روی سقف قرار دارند 
به  لزوم  صورت  در  و  باشند  شده  محکم  خود  جای  در  باید 

وسیله ی دو سیم، از دو طرف مهار شوند. 
کلیه ی دارایی ها و اموال اداره برای برآورد خسارت های 

احتمالی پس از وقوع زلزله تهیه شود 
فلزی  بست های  وسیله ی  به  خود  جای  در  پارتیشن ها 

محکم شوند. 
ماشین های  مختلف،  واحدهای  کارکنان  همکاری  با 
اداری بزرگ و سنگین مانند کامپیوتر، چاپ و تکثیر، که امکان 
دارد هنگام زلزله جابه جا شده و یا منجر به بسته شدن درها و 
راه های خروجی گردد به وسیله ی بست های فلزی یا تسمه های 

محکم مهار شوند. 

با همکاری کارکنان، کمدها و فایل ها و کتابخانه ها به 
کمك بست های مناسب به دیوار محکم شوند.

بایگانی و انبار از اماکنی هستند که به علت وجود وسایل 
آتش سوزی  و  زلزله ی شدید  وقوع یك  از  اشتعال، پس  قابل 
احتمالی در معرض خطر قرار دارند. بنابراین باید سعی شود که 

مانند  اشتعال  قابل  وسایل  از  گاز،  و  نفت  مانند  آتش زا  لوازم 
کاغذ، کیسه های گونی و نایلونی، کارتون ها و جعبه ها و ... دور 
نگه داشته شوند و حداکثر اقدامات ایمنی در برابر آتش سوزی 
در این اماکن رعایت شده و سعی شود این اماکن به وسایل 

اطفاء حریق مجهز شوند. 
از کارکنان خواسته شود از قرار دادن میزهای کار در کنار 

پنجره های شیشه ای، زیر لوسترها و آویزها خودداری کنند. 
به  باید  هواکش  و  کولر  کانال های  ساختمان  داخل  در 
طریق مناسبی در جای خود محکم شده باشند تا احتمال پرتاب 

شدن آن ها وجود نداشته باشد. 
مواد  مختلف  واحدهای  کلیه ی  هماهنگی  و  نظارت  با 
اداری  ساختمان های  از  خارج  در  اشتعال  قابل  و  خطرناك 

نگهداری شوند. 
اثر  در  که  بخاری  مانند  وسایلی  کارکنان،  همکاری  با 

حرکت امکان تولید جرقه و آتش سوزی دارند، مهار شوند. 
از اسامی کلیه ی کارکنان در تمام طبقات و اتاق ها لیستی 

تهیه شود. 
کلیه ی کارکنان یك سازمان از محل کنتور آب، برق و 
سرعت  با  بتوانند  لزوم  در صورت  تا  باشند  داشته  اطالع  گاز 

جریان آن ها را قطع کنند. 
آموزش های الزم در زمینه ی کمك های اولیه به کمك 

جمعیت هالل احمر به نیروها داده شود. 
و  ساختمان  کامل  شناسایی  برای  کارکنان  ترغیب 

به خصوص مناطق خطرناك و راه های اضطراری 
آموزش کارکنان برای استفاده از کپسول های آتش نشانی 

در مواقع لوزم و نحوه ی اطفاء حریق به وسیله ی آن ها 
کار  میز  زیر  در  خطر  مواقع  برای  خاص  مکانی  وجود 

کارکنان. 
آموزش کلیه ی کارکنان هر واحد در مورد تهیه ی جعبه ی 
لوازم ضروری زمان زلزله، قرار دادن آن ها در مکان های قابل 

دسترسی و مشخص شده. 
اداری مراکز  در  زلزله  وقوع  هنگام  ایمنی   توصیه های 
الزم  زلزله،  وقوع  زمان  بودن  لحظه ای  و  ناگهانی  به دلیل   
است برای مقابله با آن از قبل آموزش های الزم را کسب و به 
توصیه های مربوط به آن عمل نمود تا در لحظه ی بروز خطر 
خطرات  از  و  گرفت  به کار  را  مناسب ترین عکس العمل  بتوان 

احتمالی ناشی از آن در امان بود.
اداری  یا یك ساختمان  اگر در دهیاری  زلزله  هنگام وقوع 
هستید، با رعایت یك سری دستورات ایمنی می توانید در نجات 
جان خود و همکارانتان تالش نمایید. باید به کارکنان آموزش 

داده شود که در این مواقع:
اعتماد به نفس داشته باشند و آرامش خود را حفظ کنند.

محکم  خود  جای  در  که  فایل هایی  یا  و  پنجره ها  از 
نیستند، دور شوند.

از وسایل برقی که احتمال حرکت، افتادن، یا پرتاب آن ها 
وجود دارد فاصله بگیرند.
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از وسایل قابل اشتعال و خطرناك دور شوند.
به سمت درهای خروجی عمومی هجوم نبرند.

با سرعت در جاهای امن ساختمان مانند چهارچوب در، 
گوشه ی دیوار و زیر میز کار خود پناه بگیرند.

 توصیه های ایمنی بعد از وقوع زلزله در 
مراکز اداری

یادآوری  با  هستید  اداری  مراکز  در  اگر  زلزله  وقوع  از  بعد 
یك سری دستورات ایمنی و با یاری آن ها می توانید در نجات 

جان خود و همکارانتان همت کنید.
در صورت احساس بوی گاز از زدن کلیدهای برق و یا 
روشن کردن وسایل برقی و گازی اکیدا خودداری کنید. زیرا 
ممکن است تولید جرقه کند و گاز ناشی از لوله های شکسته 

شده را مشتعل سازد.
از تلفن )مگر در مواقع اضطراری( استفاده نکنید.

از کشیدن سیگار خودداری کنید.
از مناطق سست ساختمان که فروریخته است و همچنین 

از مناطق خطرزای ساختمان دور شوید.
برای کسب آخرین اطالعات و دستورالعمل های ضروری 

از رادیو استفاده کنید.
صورت  در  دارد  وجود  بعدی  لرزش های  احتمال  چون 
امکان تا لحظاتی پس از لرزه ی اصلی در جای امن خود باقی 

بمانید و سعی نکنید از آن محل خارج شوید.
 توصیه های ایمنی قبل از وقوع زلزله در 

مدارس و مراکز آموزشی
پراکندگی  و  تعداد  آسیب پذیری،  میزان  گرفتن  نظر  در  با 
دانش آموزان در سراسر کشور، اگر زلزله ی شدیدی در ساعات 
آموزشی مدارس رخ دهد و برای رویارویی با این پدیده آمادگی 
خواهد  به دنبال  فراوانی  جانی  تلفات  باشد،  نداشته  وجود  نیز 
داشت. بنابراین آموزش و توصیه های ایمنی برای آمادگی در 
برابر خطرات ناشی از زلزله و ایمن سازی مدارس امری ضروری 

است.
چسب  توسط  باید  بزرگ  شیشه ای  درهای  و  پنجره 
چسبی  سلفون های  با  امکان  صورت  در  یا  ضربدر  به صورت 
به نوعی تقویت گردند تا بعد از شکسته شدن به اطراف پرت 

نشوند. 
درها  قفل  خرابی  آوار،  سقوط  از  گذشته  اوقات  گاهی 
باعث می شود تا افراد در قسمت هایی از ساختمان زندانی شوند. 
اتاق ها  درهای خروجی، دستشویی ها،  تمام  قفل  باید  بنابراین 
لزوم  در صورت  یا  رفع شده  آن ها  نقص  و  بررسی شوند  و... 

تعویض گردند. 
خطر سقوط و پرتاب بسیاری از اجسام و وسایل را باید با 
تغییر مکان و یا محکم کردن آن ها در جای خود از بین برد. 
سیاه،  تخته  تابلو،  آویز،  چراغ  مانند  آویزان  و  سنگین  وسایل 
یخچال، آب گرمکن و ... باید به دیوار محکم شوند. در صورت 
امکان و حتی المقدور بهتر است محل نشستن افراد، زیر و یا 
قابل  و  شکستنی  سنگین،  اشیاء  نباشد.  وسایل  این  نزدیك 

به مکان  و  بردارید  را  سقوط روی کمد، قفسه ها و طاقچه ها 
نزدیك سطح زمین منتقل کنید. 

بخاری،  نزدیکی  از  می گیرند  آتش  زود  که  را  موادی 
آب گرمکن و سایر وسایل نفتی و یا گازی دور کنید. 

وسایل داخل کالس ها و راهروها طوری قرار گیرند که 
مزاحم حرکت نشوند و جابه جایی آن ها هنگام وقوع زلزله راه 

خروجی را نبندند. 
موانع  از  اضطراری  و  عادی  پله های  خروجی،  راه های 

خالی باشد. 
سیم کشی های برق و یا لوله کشی های گاز و آب، کلید و 
توسط  احتمالی  نقایص  و  بررسی  آن ها  اصلی  شیرهای 
تا  شود،  برطرف  امور  این  در  تجربه  با  والدین  و  متخصصین 
از  بعد  معموال  که  آتش سوزی  بروز خطر  و  آب  قطع  احتمال 

زلزله رخ می دهد، از بین برود. 
مواد شیمیایی که احتماال سمی و یا قابل احتراق هستند 
شیشه ای  ظروف  شود.  داده  انتقال  دردار  قفسه های  داخل  به 
نشکن  و  پالستیکی  با ظروف  مواد  این  نگهداری  مخصوص 

تعویض شود.
یا  میله  دادن  قرار  با  می شود  توصیه  امکان  در صورت 
نرده ی محافظ در جلوی قفسه های کتابخانه از سقوط کتاب ها 

هنگام وقوع زلزله جلوگیری کنید. 
 بوستان و جنگل در محدوده ی روستایی

ساالنه افراد زیادی برای بازدید و گردشگری به روستاها سفر 
می کنند که معموال ساعات زیادی را در طبیعت روستا سپری 

می کنند و غالبا ترجیح می دهند شب را در طبیعت بگذرانند.
فراهم آوردن تسهیالت در جنگل ها و بوستان ها بهترین 
از وقوع حریق ها و حوادث و همچنین  شیوه برای پیشگیری 
مقابله ی سریع و بهینه با این گونه حوادث است. ایجاد راه های 
ورودی و خروجی به جنگل ها، تعبیه ی تابلوهای راهنما، تعیین 
محل های مناسب جهت توقف خودروها و اقامتگاه های موقت 
روباز یا سرپوشیده )با استفاده از چادر و خیمه(، ایجاد شبکه های 
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آب رسانی و برق رسانی و سرویس بهداشتی، اجاق های فلزی 
تعبیه ی  غذا،  کردن  گرم  یا  پز  و  پخت  جهت  زغال سوز 
سطل های در پوشیده ی فلزی جهت زباله به تعداد کافی، تعیین 
ضروری  تسهیالت  از  کودکان  بازی  جهت  مناسب  فضای 

این گونه مکان هاست.
هشدار  توصیه های  به همراه  راهنما  بروشورهای  ارایه ی 
یادآوری  و  آموزش  جنبه ی  که  جنگل ها  در  ایمنی  دهنده ی 
جهت استفاده کنندگان دارد از سوی دهیاری بسیار مناسب و 

مفید خواهد بود.
بسیج  و  مربوطه  سازمان های  همکاری  با  دهیاری ها 
نیروها و امکانات خود در جهت تامین ایمنی هر چه بیشتر در 
نگهبانی،  برجك های  و  پست ها  ایجاد  بکوشند.  مکان ها  این 
بسیار  جنگل ها  مهم  نقاط  در  شبانه روزی  و  مرتب  سرکشی 
ضروری است. نگهبانان جنگل ها باید با اصول ایمنی و مقابله 
با حریق و اطفاء آن آشنایی کامل داشته و به امکانات مناسب 
اطفایی همچون خاموش کننده ها مجهز باشند. منابع تامین آب 
و چگونگی استفاده ی بهینه از این منابع را شناسایی کرده باشند 
و  مهار  نطفه  در  توسعه  از  قبل  را  آتش  مواقع ضرورت  در  تا 
ایستگاه های  با  هماهنگی  و  ارتباط  برقراری  نمایند.  اطفاء 

آتش نشانی محلی و منطقه ای نیز ضروری است.
جنگل  به  تعیین شده  راه های  از  باید  کنندگان  استفاده 
استفاده  شخصی  خودروی  از  که  صورتی  در  و  شوند  وارد 
می نمایند باید خودروی خود را در محل های مخصوص توقف 
خودرو متوقف نمایند و از توقف در محل های غیر جدا خودداری 
و  علف ها  روی  بر  خودرو  توقف  که  نکنید  فراموش  کنند. 
برگ های خشك خطرناك است، زیرا ممکن است در هنگام 
لوله ی  در  جرقه  ایجاد  و  زدن(  )استارت  خودرو  کردن  روشن 
اگزوز، علف ها و برگ های خشك آتش گرفته و در اندك مدتی 

شعله ور شوند.
با توجه به این که ته سیگار روشن عامل تعداد زیادی از 
حریق های جنگل ها و بوستان ها است، لذا توصیه های دهیاری 
از  جلوگیری  بر  می تواند  آموزشی  بنرهای  و  تابلوها  نصب  با 

نیمه روشن در  باشد. ته سیگار  حریق جنگل و بوستان موثر 
یا برگ های خشك  و  قرار گرفتن در مجاورت چوب  صورت 

درختان به راحتی با وزیدن نسیمی شعله ور می شود.
در بسیاری از موارد گردشگران مایل به برافروختن آتش 
هستند. دهیاری می تواند با در نظر گرفتن محل هایی امن برای 
برافروختن آتش با این ویژگی که از سطح زمین فاصله داشته 
و از جنس فلز یا سیمانی باشد، از آتش سوزی جلوگیری نماید. 
همچنین از طریق اطالع رسانی و همچنین نظارت گردشگران 

دیگر، می تواند مشارکت آن ها را نیز جلب نماید. 
حفظ  جهت  در  و  اقدامات  برخی  با  می تواند  دهیاری 
تا  کند  تشویق  را  گردشگران  روستایی،  زیست  محیط 
حتی المقدور از زغال چوب و یا چوب های خشك برای روشن 
کردن آتش استفاده کنند و اجازه ندهند که کودکان و نوجوانان 
به  و  بشکنند  را  درختان  شاخه های  چوب  جمع آوری  برای 

پوشش گیاهی و درختان آسیب وارد کنند.
ایجاد آتش در جنگل ها به حسب ضرورت و برای مدت 
محدود و مشخصی می تواند انجام شود و پس از استفاده از آن 
باید برابر ضوابط ایمنی و بطور کامل آن را اطفاء نمود. بنابراین 
یا  تامین روشنایی در هنگام شب و  برای  روشن کردن آتش 
ضمن  دهیاری  است.  خطرناك  بسیار  شدن،  گرم  برای 
اطالع رسانی باید جهت جلوگیری از آتش سوزی در محدوده ی 

جنگل و بوستان اقدامات الزم را انجام دهد.
دهیاری می تواند برای جلوگیری از بروز آتش در جنگل 
از گردشگران بخواهد تا پس از استفاده از آتش با خفه کردن، 
به وسیله ی ریختن خاك و پاشیدن آب بر روی آن از خاموش 
شدن آتش اطمینان حاصل نمایند و در زمانی که در حال ترك 
جنگل هستند مجددا با ریختن خاك مرطوب بر روی خاکستر 

آتش، از احتراق مجدد آن جلوگیری نمایند. 
بر  عالوه  بوستان  و  جنگل  در  زباله ها  شدن  متراکم 
آسیب های زیست محیطی ممکن است خطرات دیگری را به بار 
آورد، لذا دهیار می تواند با جلب مشارکت گردشگران و اهالی 
روستا از انباشت زباله ها در جنگل و بوستان جلوگیری نماید. 
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برای مثال دهیاری با ارائه ی کیسه های زباله به گردشگران و 
حفظ  به  مناسب،  محل های  در  زباله  سطل های  تعبیه ی  یا 

محیط زیست روستایی کمك نماید.
الزم است دهیاری برای اطفاء حریق احتمالی در جنگل 
از قبل خاموش کننده های دستی را در مکان های  یا بوستان 
قرار  استفاده  مورد  نیاز،  صورت  در  تا  باشد  داده  قرار  مناسب 

گیرد.
دهیاری در جهت اجرای وظایف خود می تواند از طریق 
بروز  از  گردشگران  مشارکت  جلب  و  روستا  اهالی  آموزش 
آتش سوزی در جنگل جلوگیری نماید. دهیار می تواند به اهالی 
با  آموزش دهد در صورتی که در جنگل ها، بوستان ها و باغ ها 
حریق مواجه شدند بهترین روش استفاده از خاموش کننده ی 
نبود، پاشیدن خاك بر روی آتش و خفه  دستی و در صورت 
کردن آن و همچنین اطفاء از طریق آب است. در این شرایط 
باید با حفظ خونسردی، کودکان و افراد مسن را به محل امن 
انتقال داد و با استفاده از امکانات موجود حداکثر تالش خود را 

جهت اطفاء حریق به عمل آورد. 
طرق  از  را  اضطراری  تلفن های  شماره  باید  دهیاری 
مختلف در دسترس اهالی و گردشگران قرار دهد. اطالع رسانی 
با نصب تابلوهایی در اماکن عمومی و پرخطر یکی از این راه ها 

می باشد.
 مدارس

مدارس به عنوان مراکز آموزشی از جمله اماکنی هستند که 
در ساعات آموزشی جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان را در 
بر می گیرند. تجربه های تلخ گذشته در روستاهای کشور حاکی 
از اصول  اندك آگاهی  آموزان  اگر دانش  از حوادثی است که 
مقابله داشتند، می توانستند به راحتی جان سالم از آن به در برند، 
اما به دلیل عدم ایمن سازی و آموزش کافی، رخدادی کوچك 
به حادثه ای بزرگ تبدیل می گردد و بسیاری از دانش آموزان 
جان خود را از دست می دهند. دهیاری می تواند با ایمن سازی 
محیط مدرسه و همچنین آموزش اهالی روستا از خسارات جانی 
و مالی حوادث طبیعی بکاهد و از بروز آتش سوزی های بزرگ نیز 
جلوگیری نماید. دهیار بر اساس قانون موظف است تا در حفظ 
روستا از خطر حریق اقدامات الزم را صورت دهد و در رابطه با 
مدارس با هماهنگی بخشدار و اولیاء مدرسه می تواند اقدامات 

ایمن سازی را در مدرسه انجام دهد. 
 ساختمان مدرسه  

الف-ایمنیدرساختاربنا
اقالم  سایر  و  آن  در  رفته  به کار  مصالح  و  ساختمان 

می بایست در برابر آتش سوزی مقاومت الزم را دارا باشند.
تمام طبقات ساختمان باید دارای مسیر خروج اضطراری 

برای تخلیه ی ساکنین باشد.
محیط  از  مجزا  قسمت های  دیگر  و  کارگاه ها  دفاتر، 
محل  با  متناسب  اضطراری  خروج  دارای  بایستی  آموزشی 

باشند.
مناطق پر خطر شامل اتاق های دیگ بخار، آشپزخانه ها، 

آزمایشگاه ها، کارگاه ها، انبارها و فضاهایی که دارای یك نوع 
وسیله ی حرارتی ثابت یا قابل حمل است بایستی توسط درب 
و  تفکیك  قسمت ها  دیگر  از  کننده  جدا  دیوارهای  و  مقاوم 
باشند که  دارای سطوح و سقف هایی  باید  افقی  مناطق عبور 
بتوانند حداقل نیم ساعت در برابر حرارت ناشی از آتش سوزی 

مقاومت کنند.
مصالح به کار رفته در نازك کاری ها باید از مواد غیر قابل 

اشتعال باشد.
ابتدایی  مقطع  در  مدارس  کالس های  استقرار  در 
می بایست اولویت سنی و توانایی افراد مورد توجه قرار گرفته، 
کالس اولی ها در طبقه ی همکف و سال های بعد به ترتیب در 

طبقات بعدی مستقر شوند.
راه پله ها و درهای خروجی نهایی باید عاری از هر گونه 
در  و  خارج  به سمت  درهای خروجی  تمام  و جهت  بوده  مانع 

وضعیتی باشند که بتوان به آسانی آن ها را باز کرد.
احداث مدرسه بیش از 3 طبقه ارتفاع ممنوع می باشد.

تعبیه ی بالکن در هر ضلع ممنوع است.
کلیه ی نقاط پرتگاهی و مسیرهای خروج باید به نرده ی 

محافظ مجهز باشند.
لبه ی پلکان خروجی ها باید دارای تمهیدات مانع از سر 

خوردن باشند.
تمام پنجره های مشرف به حیاط یا خیابان بایستی دارای 

حفاظ نرده ای با قابلیت باز شدن در مواقع اضطراری باشند.
فضای  شود،  استفاده  شیروانی  سقف های  از  چنان چه 
داخلی آن از ضایعات و فضوالت پرنده های وحشی که یکی از 
ماهی  حداقل  می باشد،  سوز  خود  به  خود  حریق  بروز  عوامل 

یك بار توسط سرایدار پاکسازی شود.
حتی المقدور از استفاده از سقف های شیروانی با خرپاهای 

چوبی احتراز شود.
جهت بازشو درب کالس ها به سمت خروج باشد.

خروجی  یك  دارای  فقط  که  اطاق  یك  ساکنین  تعداد 
است، نباید بیشتر از 50 نفر باشد.

در صورت امکان مهد کودك ها در ساختمان یك طبقه 
با تعداد حداقل دو خروجی و به دور از کارگاه ها و آزمایشگاه های 
آموزشی، تاسیسات و ... در نظر گرفته شود. در غیر این صورت 
می بایست در طبقه ی همکف ساختمان با دسترسی خروجی به 

محوطه ی باز و ایمن قرار گیرند.
ب-ایمنیدرتجهیزات:

و  انتخاب  مناسب  و  فلزی  باید  تاسیسات  اتاق  درهای 
نصب گردد. به طوری که دوسوم قسمت باالی در کامال بسته و 
یك سوم قسمت پایین جهت ورود هوا به صورت مشبك باشد.

اتاق تاسیسات بایستی در محوطه یا در همکف و حداکثر 
از  دور  به  ایمنی  در محل  و  منفی یك ساختمان  در طبقه ی 
کالس های آموزشی و سالن های اجتماعات درنظر گرفته شود 
و درب ورود آن از طریق محوطه باشد و هیچ روزنه و پنجره ای 

به داخل راهرو نداشته باشد.
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در صورت نیاز به نگهداری مایعات قابل اشتعال از قبیل 
گازوییل، نفت و امثالهم باید هر مخزن دور از مواد قابل اشتعال 
و منابع حرارتی در مکانی مناسب به صورت مدفون در زمین یا 
محصور شده به وسیله ی دیوار و تعبیه ی چاه اضطرار به اندازه ی 

حجم مایعی مخزن نگهداری شود.
از نگهداری و انبار کاال در موتورخانه و  پشت بام و زیر 

پلکان ها پرهیز شود.
از به کار بردن وسایل گرمازای شعله عریان و هیتر برقی 
گرمازای  وسایل  از  محیط  گرمای  تامین  جهت  شود.  احتراز 
استاندارد و در صورت امکان ترجیحا سیستم حرارت مرکزی 
استفاده شود. در صورت بهره گیری از بخاری رعایت فاصله ی 
مناسب از مواد قابل اشتعال و نصب لوله ی دودکش به همراه 

کالهك مربوطه الزامی است.
از قرار دادن ظروف محتوی نفت در کالس درس جدا 

پرهیز گردد.
ضروری است بخاری های نفتی در مدارس قبل از شروع 
کالس درس توسط خادم و یا سرایدار با رعایت موارد ایمنی و 

در حالت خاموش سوخت گیری شود.
درب  از  دور  به  و  مناسب  در جای  باید  بخاری  استقرار 

خروج و مسیر خروج قرار گیرد.
و صالحیت دار  متخصص  افراد  نظر  زیر  باید  بخاری ها 

به صورت دوره ای سرویس گردد.
مدارسی که از بخاری های گازسوز استفاده می نمایند بعد 
بسته  مربوطه  مسئول  توسط  آن ها  گاز  شیر  باید  تعطیلی،  از 

شود.
بخاری های مورد استفاده باید استاندارد و حتما مجهز به 

دودکش مناسب باشند.
جهت هوارسانی به بخاری ها، بهتر است زیر درب ورود 

حداقل دو سانتی متر هواخور داشته باشد.
 از اخد انشعابات فرعی از شبکه ی لوله کشی گاز احتراز 
شود و از هر شیر گاز تنها یك وسیله ی گازسوز با استفاده از 
شیلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداکثر طول 1/5 
متر تغذیه کند. مدارهای تغذیه کننده ی وسایل گازسوز توسط 
افراد آگاه به مسائل ایمنی از لحاظ اطمینان از عدم نشتی گاز 
مورد آزمایش قرار گیرد. سیم کشی های مدرسه اعم از روکار و 
توکار باید در داخل لوله های مخصوص سیم کشی یا با استفاده 

از کابل های مقاوم انجام شود.
فیوزهای برق بایستی متناسب با آمپر مصرفی و از نوع 

اتوماتیك حساس انتخاب شود.
کلیه ی کلیدها، پریزها و جعبه های تقسیم باید با درپوش 
شود.  عایق بندی  کامال  مربوطه  اتصاالت  و  مقاوم  و  مناسب 

)ضروری برای مقطع ابتدایی و مهدکودك ها(
برای محافظت جان کودکان و دانش آموزان الزم است 

سیستم برق به کلید نشت یاب )محافظ جان( مجهز گردد.
درصورتداشتنآزمایشگاهنکاتذیلبایدرعایت

گردد:

الزامی  آزمایشگاه  در  ایمنی  نکات  رعایت  تابلو  نصب 
است.

مواد آزمایشگاهی باید در داخل قفسه به صورت مهارشده 
نگهداری شود.

پساب و ضایعات مواد شیمیایی ابتدا باید خنثی و سپس 
با رعایت دقیق موارد ایمنی و بهداشتی دفع گردند.

کلیه ی ظروف محتوی مواد شیمیایی باید دارای برچسب 
مشخصات مواد باشند.

میزهای کار مورد استفاده در آزمایشگاه نباید چوبی باشد 
و بهتر است از سرامیك ضداسید استفاده شود.

آزمایشگاه  در  محیط  حجم  با  متناسب  هواکش  نصب 
الزامی است.

پارکینگ،  به عنوان  مدرسه  حیاط  از  استفاده  در صورت 
برای خودرو باید جای مناسبی در نظر گرفته شود که به دور از 

دسترس محصلین قرار داشته باشد.
ج-تجهیزاتآتشنشانی:

 6 گاز  و  پودر  دستی  کننده های  خاموش  باید  مدارس  در 
کیلوگرمی و گاز کربنیك )CO2( 4 کیلوگرمی به تعداد الزم، 
حداکثر به فاصله ی هر 22 متر یك دستگاه در نظر گرفته شود.

از  اصولی  و  مناسب  استفاده ی  جهت  الزم  آموزش های 
امکانات و تجهیزات ایمنی برای کادر آموزشی و دانش آموزان 

در سطوح مختلف الزامی است.
 اماکن مذهبی روستا

عمومی  اماکن  از  مذهبی  تکیه های  و  حسینیه ها  مساجد، 
روستا هستند و در مناسبت های مختلف جمعیت زیادی برای 
اعمال دینی و مذهبی در این اماکن حضور می یابند و به دلیل 
تمرکز جمعیت در این نقاط، هر حادثه ای ممکن است منجر به 
لذا دهیار  قابل توجهی گردد،  تلفات و خسارات جانی و مالی 
برای جلوگیری از بروز حوادث و یا کاهش اثرات مخرب آن، 
الزم است در جهت ایمن سازی این اماکن اقدامات مقتضی را 
صورت دهد. همچنین آموزش و آگاه سازی اهالی از حوادث و 
نحوه ی مقابله با آن، می تواند نقش به سزایی در ایجاد آمادگی و 
جلوگیری از بروز  خسارات ایفا نماید. در زیر به برخی از اقدامات 

ایمن سازی مساجد، تکیه ها و حسینیه ها اشاره شده است:
به نحوی  باید  موارد  همه ی  در  تجمعی  بناهای  استقرار 
باشد که درهای اصلی ورود و خروج آن ها دست کم به یك راه 

همگانی به طور مستقیم باز شود
برای محل تجمع عزاداران عالوه بر ورودی اصلی معبر، 

حتما باید خروجی اضطراری پیش بینی شود.
برای افراد سال خورده، اطفال و بانوان حتما باید مکانی 

در نزدیك ترین نقطه به خروج بی خطر پیش بینی شود.
تخلیه ی  برای  کافی  دارای ظرفیت  باید  راه های خروج 

هم زمان کلیه ی افراد باشد.
زیارتگاه ها،مساجد،  مانند  تراکم  پر  در فضاهای تجمعی 
حسینیه ها، نمازخانه ها به ازای پنجاه تا سیصد نفر دو خروج دور 
از هم، از سیصد و یك تا هزار نفر سه خروجی و بیشتر از هزار 
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نفر چهار خروجی پیش بینی شود.
 رعایت فاصله ی مناسب سیم، اتصاالت و ادوات برقی از 
مواد و مصالح قابل اشتعال مانند پرده، فرش، تابلو و ... الزامی 

است.
 هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای 
تقویت شده و غیر استاندارد جدا خودداری شود. همچنین اخذ 

انشعابات متعدد از یك پریز برق ممنوع می باشد.
قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن 

آن اطمینان حاصل شود.
در صورت استفاده از بخاری های نفتی بایستی قبل از پر 

کردن منبع سوخت، اقدام به خاموش کردن آن نمود.
سوز،  هیزم  دودکش،  بدون  کارگاهی،  بخاری های  از   
استفاده  تکایا  داخل  در  امثالهم  و  بدون حفاظ  و  شعله عریان 

نشود.
شیلنگ های  از  حتما  گاز  لوله کشی  از  انشعاب  اخذ  در   

فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود.
یا  برزنت  از  از سقف که  بخاری ها  دادن دودکش  عبور 

مصالح قابل اشتغال می باشد جدا جلوگیری شود.
رعایت حداقل یك متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم 

قابل اشتغال مانند پشتی، فرش، پرچم و ... الزامی است.
در قسمت طبخ حتما باید معابر خروج سریع تدارك دیده 

شود.
از محیط  نذورات در مکان مناسب و دور  قسمت طبخ 

تکایا انتخاب شود.
 در کلیه ی قسمت ها به ویژه محل طبخ غذا حتما باید به 
و  باشد  موجود  سیار  آتش نشانی  کپسول های  کافی  اندازه ی 

کارکنان، با طریقه ی استفاده از آن ها آشنا باشند.
 از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود.

در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز، 

مکان مناسب خارج از فضای عمومی در نظر گرفته شود.
در صورتی که از هیزم برای پخت و پز استفاده می شود، 
اطفاء  برای  شیلنگ  یك  حداقل  و  کافی  آب  باید  حتما 

آتش سوزی های احتمالی پیش بینی شود.
از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل 

سالن و محل طبخ غذا خودداری شود.
 کفراژ بندی )سازه ی غیرمقاوم( بایستی به نحوی محاسبه 
آن  روی  بر  که  احتمالی  زنده  بار  و  مرده  بار  تحمل  که  شود 
به وسیله ی سیم بکسل و وسایل  و  را داشته  گذاشته می شود 
مناسب بر روی زمین مهار شود، به صورتی که در صورت وزش 

تند باد امکان تخریب و واژگونی آن وجود نداشته باشد.
 کوره ی بخاری ها و دستگاه های گرماساز، قبل از استفاده 

حتما نظافت شود.
قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا مانند بخاری ها، 
سیستم حرارت مرکزی و امثالهم دودکش نظافت شده و از باز 

بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل شود.
دودکش ها در ناحیه ی منتهی به فضای باز باید مجهز به 
کالهك باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنین 

کوران هوا در زمان وزش تندبادها مصون باشند.
دودکش نبایستی در مجاورت پرده و مواد قابل اشتعال 
قرار گیرد و از محل کامال امن با ساختار غیرقابل اشتعال عبور 

داده شود.
و  مساجد  در  آتش نشانی  آب رسانی  شبکه ی  ایجاد   
حسینیه ها ضروری بوده که بایستی به نحوی طراحی و نصب 
نقاط داشته و  به کلیه ی  را  امکان پوشش دهی الزم  شود که 
آتش نشانی  ایستگاه  فاصله ی  به  توجه  با  آن  مخازن  ظرفیت 
نظر  در  دقیقه  پانزده  زمان  برای مدت  و حداقل  تعیین  محل 

گرفته شود.
 قبل از برگزاری مراسم، شبکه ی برق، لوازم الکتریکی و 
وسایل گرمازا مورد بازرسی متخصصین صالحیت دار قرار گیرد.

از دود کردن اسپند، عود و ... با استفاده از زغال و منقل 
در داخل هیات و تکایا  خودداری شود.

 از استعمال دخانیات در داخل تکایا جلوگیری شود.
 حریم چادرهای تکایا باید جهت جلوگیری از تردد افراد 
کنترل  بیرون  از  آتش سوزی  انتقال  احتمال  یا  و  مسئول  غیر 

شود.
اماکن مقدس،  این گونه  در  بروز آتش سوزی  در صورت 
در  اول  مرحله ی  در  خونسردی  می شود  ضمن حفظ  توصیه 
صورت وسعت کم، نسبت به خاموش نمودن حریق با بستن 
شیر بخاری و یا گاز و با استفاده از خاموش کننده اقدام شود و 
تماس  روستا  به  آتش نشانی  سازمان  نزدیك ترین  با  هم زمان 

گرفته شود.
الزم است در صورت امکان کلیه ی مدیران، مسئولین و 
خدمه ی مساجد و حسینیه ها با مراجعه به نزدیك ترین ایستگاه 
با حریق و  ایمنی و نحوه ی مقابله  آتش نشانی محل، مسایل 

حوادث را آموزش ببینند.
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مرتضی اکبرپور
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور 

بهزاد پورمحمد
کارش��ناس معاونت آمادگی و مقابله سازمان مدیریت 

بحران کشور
ش��واهد متعددی از کشورهای توسعه یافته و در حال 
توس��عه در خص��وص لزوم مش��ارکت م��ردم در امر 
مدیریت خطرات و بالیا که به عنوان یکی از اجزا توسعه پایدار 
مطرح اس��ت، وجود دارد. ای��ن تجربیات حاک��ی از آن اند که 
اقدامات دولتی و سازمان ها به تنهایی کافی نبوده و در بسیاری 
از موارد با نادیده گرفتن نیازها و ارزش های محلی همراه اند و 
نهایت��ا باع��ث افزای��ش هزینه های باال نس��بت ب��ه اقدامات 
پیش��گیرانه می شود. لذا اقدامات کاهش خطرات و بالیا زمانی 
حداکثر توان بخشی را دارا خواهد بود که با مشارکت مستقیم 
مردمی که در معرض مخاطرات هستند همراه باشد و رهبران 
محل��ی، اعم از مردان و زنان در بخش های مختلف سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی نس��بت به حفظ جامعه خود نیز احساس 
مس��ئولیت کنن��د. هر چن��د که بای��د توجه داش��ت، موفقیت 
برنامه های محلی وابس��ته به محیط آماده در س��طوح مختلف 

محل��ی ب��وده، سیس��تم های برنامه ری��زی محل��ی بای��د در 
سیستم های اجرایی کالن تر ادغام شوند.

تجربیات ارزشمندی که در نقاط مختلف کشور از مشارکت 
مردم در پاس��خ به حوادث و س��وانح کوچك و ب��زرگ بعد از 
انق��الب  وجود دارد بیانگر آمادگی وس��یع جامعه ایرانی برای 
پذیرش طرح تش��کیل و سازمان دهی تیم های امداد و نجات 
روس��تایی می باش��د و ش��واهد نش��ان می دهد چه در حوادث 
کوچ��ك و محلی، چ��ه در حوادث بزرگ بص��ورت خودجوش 
شاهد مش��ارکت های مردمی جهت پاسخ به حوادث و سوانح 
هس��تیم و چه خوب اس��ت با س��ازمان دهی نیروهای مردمی 
در جوامع محلی روس��تایی و تش��کیل تیم های امداد و نجات 
روس��تایی، هدایت، رهبری و تجهیز آن ها با حداقل امکانات، 
راه را برای یك پاسخ مناسب و سریع جهت مقابله با سوانح در 
روستا فراهم نماییم و در واقع از توان بالقوه جامعه ی روستایی و 
 تبدیل به یك توان بالفعل در قبل و بعد از سوانح استفاده نماییم.

تجربه زلزله های بزرگ و کوچك، س��یل ها و ... در س��ال های 
اخیر پاسخی درس��ت بر این مدعاست که تیم های منسجم و 
هدایت ش��ده مردمی باعث افزایش توان امداد و نجات کشور 

خواهند بود.

سازوکار مشارکت مردم 
در فرآیند مدیریت بحران

*N36*5
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اهداف تشکیل تیم های امداد و نجات روستایی:
1. اس��تفاده از توان ظرفیت های محلی روستاها و آبادی ها 

برای آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت 
2. ایج��اد آمادگی و توان افزایی در جامعه روس��تایی برای 

آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح
3. ترویج و توس��عه فرهنگ ایمنی در جوامع روس��تایی به 

منظور آمادگی در برابر حوادث و سوانح
4. آش��نایی و آموزش اقش��ار مختلف روستایی اعم از زن و 
مرد به صورت تیم های سازماندهی شده به منظور رفع مشکل 
و کمك رسانی به افراد ساکن در روستاها در مواقع بروز حوادث 

و سوانح
5. آماده س��ازی جامعه روس��تایی جهت ش��روع عملیات، 
اقدام��ات ضروری و اولیه امداد و نج��ات در مواقع بروز حادثه 
قبل از رسیدن کمك از پایگاه های امداد و نجات دستگاه های 
امدادی و خدماتی و کمك رس��انی اولیه ب��ه مردم حادثه دیده 

روستا
6. س��اماندهی، نگه��داری، هدای��ت، جم��ع آوری و توزیع 
کمك های مردمی و دولتی در س��اعات اولی��ه بعد از حادثه با 

هماهنگی دستگاه های ذی ربط
7. شناسایی اولیه حوادث شایع در روستاها و تهیه نقشه های 
خطرپذیری عمومی روستا و آماده سازی جامعه روستایی جهت 

مقابله با حوادث احتمالی
8. اطالع رسانی س��ریع و درست از خبر وقوع حادثه از نظر 
نوع، وسعت و میزان تاثیر آن به منظور اخذ کمك های تکمیلی 

از نهادهای کمك رسان علی الخصوص جمعیت هالل احمر
9. ایج��اد روحی��ه و فرهنگ خ��ود ام��دادی، دگر امدادی و 
مشارکت عمومی درجمعیت روستایی به عنوان اقشار آسیب پذیر 

برای مقابله با حوادث و سوانح
وظایفتیمهایامدادونجاتروستایی:

1. اعالم وقوع حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت مهم 
به پایگاه های امداد و نجات و نزدیك ترین مراکز امدادی

2. جم��ع آوری، تبادل اطالعات و اطالع رس��انی به مردم و 
مس��ئوالن در خصوص جمعیت، تعداد خانوار، وضعیت اماکن 
مسکونی، تاسیسات زیربنایی، مناطق پرخطر و کم خطر و سایر 

اطالعات مهم روستا
3. شناسایی نقاط آسیب پذیر روستاها و اطراف آن و شناسایی 

حوادث و سوانح براساس سوابق گذشته روستاها
4. هماهنگ��ی و پیگیری برای انجام فعالیت های آمادگی و 

مقابله با حوادث در روستا
5. بررسی و تعیین محل هایی برای اسکان اضطراری حادثه 
دیدگان در روستاها و آماده سازی آن با همکاری دستگاه های 

اجرایی ذی ربط
6. ش��ناخت نیازها برای مواجهه با ش��رایط بحرانی در همه 
مراحل مدیریت بحران در روستا و پیگیری تامین آنها از طریق 

دستگاه های اجرایی ذیربط
7. برنامه ریزی برای ساماندهی و جلب مشارکت های مردمی 

در مدیریت بحران بخصوص عملیات های امداد و نجات
8. س��اماندهی، آموزش و ایجاد گروه های داوطلب مردمی 

برای همکاری با نیروهای امدادی
9. تدارك فضای مناسب برای ذخیره و نگهداری تجهیزات 

ضروری امداد و نجات در روستاها
10. همکاری، نظارت و هماهنگی در توزیع امکانات امدادی 

نظیر چادر، غذا، پوشاك و غیره درهنگام وقوع حوادث
11. همکاری با دس��تگاه ها و ادارات امداد رسان در صورت 

وقوع حوادث و سوانح
12. پیگیری در ایجاد پایگاه های امداد و نجات در روس��تا با 

استفاده از امکانات محلی
13. مشخص کردن محلی مناسب جهت ستاد امداد، اسکان 

و انبار لوازم امدادی و اهدایی
وظایفتیمهایامدادونجاتروس�تاییقبلازوقوع

حادثه:
پیش از حادثه اقدامات تیم های امداد و نجات روستایی جنبه 
آمادگی، س��ازماندهی نیروها و امکانات را داش��ته که برخی از 

آن ها بدین قرار است:
آمار:داشتن اطالعات آماری از جمعیت، تعداد خانوار، تعداد 

و وضعیت اماکن مسکونی، نقشه اطالعات عمومی روستا و ...

ارتباط: برقراری ارتباط با نهادها، سازمان های دولتی و 
عمومی امدادی و خدماتی

آم�وزش: تش��کیل کالس ه��ای آموزش��ی ب��ا کمك 
دستگاه های ذی ربط توسط مربیان امداد و نجات جهت اقشار 

مختلف مردم متناسب با سطح معلومات آنها
س�ازماندهینیروه�ا: ثبت مش��خصات، آدرس افراد 
ساکن روستا و س��ازماندهی آنها در قالب تیم های امدادی، در 
واق��ع برنامه ریزی، س��ازماندهی مناس��ب در خصوص نیروی 

انسانی، تجهیزات مورد نیاز، آموزش های عموم مردم
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وظای�فتیمه�ایامدادونجاتروس�تاییدرحینو
پسازوقوعحادثه:

بطور خالصه مسئولیت ها و اقداماتی که در حین و پس از وقوع 
حوادث و سوانح به عنوان اقدامات اولیه و مقدماتی توسط تیم های 

امداد و نجات روستایی باید انجام شود به شرح زیر است:
الف- عملیات جستجو و نجات مقدماتی

ب- انجام کمك های اولیه 
پ- مداوا و مراقبت از بیماران و مجروحان در حد توان

ت- جم��ع آوری ضایعات، پاکس��ازی محیط از آالینده ها و 
دفن اجساد قربانیان

ث- تهیه و تامین آب، غذا و مایحتاج اضطراری اولیه
ج- برآورد خسارت و آمار اولیه آسیب دیدگان

چ- تامین سرپناه اضطراری
ح- تخلیه افراد از محیط خطر

خ- تامین امنیت 
د- حفظ روحیه عمومی روستاییان و آسیب دیدگان روستا

ذ- کنترل و توزیع تدارکات اضطراری
ر- تامین بهداشت محیط

ب��ا توجه ب��ه اینک��ه تیم ه��ای ام��داد و نجات روس��تایی 
نزدیك تری��ن واحد امداد و نجات انس��جام یافته درهر منطقه 
است، لذا عکس العمل سریع و مناسب آنها می تواند در ساعات 
اولیه نقش کلیدی و اساس��ی در امر امداد رس��انی  و کمك به 

آسیب دیدگان ناشی از سوانح داشته باشد.
وظایف و فعالیت های تیم های امداد و نجات روس��تایی به 
نوع، شدت، مکان و زمان حادثه بستگی داشته و در همه سوانح 

انجام کلیه موارد ذکر شده لزومی ندارد.
از مهمترین فعالیت های ذکر شده که به عنوان هدف اصلی 
تیم های امداد روس��تایی شناخته می ش��ود، ارسال خبر درست 
وقوع حادثه در اولین فرصت ممکن به نزدیك ترین پایگاه های 
امداد و نجات و یا س��ازمان های امدادی و خدماتی است. نکته 
مهم در ارس��ال اطالعات، دقت  صحت آنها از جمله ش��دت، 

محل، آمار انس��انی و میزان خرابی ها در حادثه می باشد، زیرا از 
آنجایی که عملیات امداد و نجات مس��تقیماً با مرگ و زندگی 
انس��ان ها ارتب��اط دارد، امری حیاتی در این بخش محس��وب 

می گردد.
 سازماندهی تیم های امداد و نجات روستایی: 

س��ازماندهی تیم های ام��داد و نجات روس��تایی در ابتدا با 
تش��کیل تیم های مرکب از معتمدین محلی روستاهای حادثه 
خی��ز و باالی 50 خانوار و 250 نفر جمعیت )آن هم به ترتیب 
اولویت( و با تقسیم بندی نیروها در گروه های امداد و نجات )که 

کوچکترین واحد امداد رسان در روستا است( شکل می گیرد.
با بررس��ی های انجام ش��ده در س��ازماندهی تیم های امداد 
و نجات روس��تایی که در آن روس��تاها برحسب خانوار و تعداد 
اعضاء تقسیم بندی می شوند، گروه های امداد و نجات به شرح 

ذیل تشکیل می گردند:
1. روستاهای تا 30 خانوار – تعداد افراد گروه امداد و نجات 

2 نفر
2. روس��تاهای از 31 تا 50 خانوار – تعداد افراد گروه امداد 

و نجات 3 نفر
3. روس��تاهای از 51 تا 100 خانوار – تعداد افراد گروه امداد 

و نجات 4 نفر
4. روستاهای از 100 خانوار به باال – تعداد افراد گروه امداد 

و نجات 5 نفر
توجه: هر سه گروه یك دسته + یك نفر مسئول دسته و هر 
دو دسته یك تیم + یك نفر مسئول تیم و هر یك تیم تا 10 
تیم تحت نظر یك نفر مس��ئول پایگاه امداد و نجات روستایی 

خواهد بود.
 چگونگی تشكیل تیم های امداد و نجات 

در مقطع روستا – دهستان 
الف-تشکیلتیمهایامدادونجاتدرمقطعروستا:

به طور کلی برای اینکه تیم های امداد و نجات روس��تایی از 
مقبولیت و نفوذ در مردم برخوردار باش��ند و نیز جهت استفاده 
از وجود س��ایر ارگان ها و س��ازمان هایی که دراین امر فعالیت 
می نمایند، پیش��نهاد می گردد اعضاء و مسئولین تیم ها از میان 
ش��خصیت های زیر انتخاب گردند تا از پراکنده کاری و دوباره 

کاری در امداد رسانی جلوگیری به عمل آید.
اعضاء پیش��نهادی عموماً س��ازمان یافته، مس��ئولیت پذیر، 
پاسخگو، آموزش پذیر، مورد احترام و اعتماد مردم، از پتانسیل ها 
و راهکاره��ای خالقان��ه محل��ی و مردمی نیز آگاه هس��تند و 
می توانند هم با مردم روستا و هم با مسئولین در رده های باالتر 
ارتباط مناسب برقرار کنند. لذا ضرورت دارد افراد به کار گرفته 
ش��ده و فعالیت هایش��ان که به عنوان تیم های امداد و نجات 
روس��تایی به صورت مقدماتی انج��ام می گیرد جلوه و اهمیت 

بیشتری نسبت به سایر گروه های سازمان نیافته داشته باشند.
اعضاءپیش�نهادیتیمامدادونجاتروس�تاییبهتر

استازبینافرادزیرانتخابشوند:
1- اعضای شورای اسالمی روستا
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2- روحانی روستا
3- مسئول پایگاه مقاومت بسیج

4- یك یا چند نفر از معتمدین محلی
5- مربی امداد روستایی

6- مسئول خانه بهداشت
7- مسئول مخابرات روستا

8- دهیار
9- نماینده سایر دستگاه های اجرایی مستقر در روستا

مسئول تیم امداد روستایی که از میان اعضای فوق برگزیده 
خواهد ش��د، با صدور ابالغ با امضای مشترك فرماندار همان 
شهرس��تان و رئیس جمعیت هالل احمر شهرس��تان )رئیس 
شعبه( به کار گرفته می شود و با توجه به تعداد خانوار موجود در 

روستا اعضای تیم برگزیده خواهند شد.
ب-چگونگیتشکیلتیمهایامدادونجاتدرمقطع

دهستان:
اعض��ای تیم امداد و نجات دهس��تان از بین مس��ئولین یا 
نمایندگان تیم های امداد و نجات روس��تایی، روستاهای تحت 

پوشش هر دهستان انتخاب می شوند.
دهیار با توجه به صالحیت، نفوذ، آشنایی با آداب و سنت ها، 
اطالعات روستا و مسائل آماری منطقه خود از سایر افراد جهت 

مسئولیت تیم امداد ونجات دهستان مناسب تر است.
در این خصوص دهیار با دریافت ابالغ مش��ترکی از س��وی 
فرماندار و رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان )رئیس شعبه( 

منصوب می گردد.
وظایفمسئولتیمامدادونجاتروستایی:

انج��ام تبلیغات و اطالع رس��انی مناس��ب جهت جذب 
نیروهای داوطلب روس��تا برای شرکت در کالس های امداد و 

نجات 
ثبت نام و پذیرش نیروهای امدادگر داوطلب

تشکیل کالس های آموزشی برای داوطلبان مردمی و یا 
اعض��ای تی��م ب��ا هماهنگ��ی جمعی��ت هالل احمر و س��ایر 

دستگاه های ذیربط 
هماهنگی با جمعیت هالل احمر برای شرکت امدادگران 

عضو تیم در اردوهای بازآموزی

هماهنگی برای برگزاری اردوها و مانورها 
تشکیل بانك اطالعات امداد و نجات مربوط به روستا 

ارزیابی اطالعات فردی نیروهای امدادی به منظور تایید 
توانایی آن ها 

پیگیری جهت تامین فضا و اعتبار ساخت پایگاه امداد و 
نجات روستا و تقویت تجهیزات تیم های امداد و نجات روستا

ایجاد ارتباط موثر با اعضای تیم و دس��تگاه های اجرایی 
دولتی و عمومی ذیربط و تاثیر گذار در امداد و نجات روستایی 

وظایف فوق در مورد مس��ئولین تیم های امداد و نجات 
دهستان و بخش نیز قابل تعمیم است.

 پایگاه امداد و نجات روستایی 
پایگاه امداد و نجات روس��تایی می تواند از یك س��اختمان 
اس��تاندارد، مقاوم با نقشه تیپ با کاربری های مختلف، تا یك 
دس��تگاه کانکس امداد و نجات روس��تایی ش��امل تجهیزات، 
امکانات و مایحتاج جهت انجام اقدامات اولیه و ضروری امداد 

و نجات در روستا، دهستان و بخش باشد.
ای��ن محل می تواند به عنوان محل تجم��ع، برنامه ریزی و 
هماهنگی بین اعضای تیم های امداد و نجات روستا، دهستان 
و بخش نیز تلقی گردد، البته در صورت عدم وجود س��اختمان 
پایگاه ام��داد و نجات و یا کانکس ام��داد و نجات می توان از 
بهتری��ن و ی��ا مقاوم تری��ن محل ممک��ن در روس��تا از جمله 
مس��اجد، دهیاری، تکایا، خانه های بهداشت، مراکز مخابراتی 
روس��تا برای این امر استفاده نمود. در بخش نیز بهترین محل 
ساختمان بخش��داری ها و یا ادارات دولتی و عمومی می باشد. 
البته ضرورت آن استاندارد و مقاوم بودن ساختمان ها است. در 
کنار هر پایگاه امداد و نجات وجود فضایی مناسب جهت فرود 

اضطراری بالگرد نیز ضروری به نظر می رسد.
حداقلامکاناتوتجهیزاتموردنیازیکپایگاهامداد

ونجاتروستایی:
س��اختمان چند منظوره مقاوم و مس��تحکم بر اس��اس 
نقشه های تیپ و استاندارد و یا کانکس امداد و نجات روستایی 

مناسب 
لوازموتجهیزاتاولیهجستجوونجاتدرجادهوآوار

)کوهستانودریادرروستاهایکوهستانیوساحلی(
لوازم مصرفی امداد و کمك های اولیه 

لوازم و مایحتاج اس��کان و تغذیه اضط��راری ) از جمله  
22 قلم کاالی اساسی مد نظر هالل احمر(

کاور امدادی 
بی سیم و تلفن

موتور امدادی مناسب 
تجهیزات و لوازم آموزشی و اداری 

محل تجمع هر تیم در روستا، دهستان و یا بخش با نصب 
تابلوی مناس��ب پایگاه امداد و نجات روستا، دهستان و بخش 
معلوم می گردد. این تابلو در سراسر کشور متحدالشکل و شامل 
آرم، عنوان تیم امداد و نجات ) بخش، دهستان و روستا( و اسم 

محل می باشد.
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تجربه هاي 
موفق

عبدالماجد حمیدیان
hamidiyan@dehyariha.com

دهیاری ها: برخی تجربیات موفق در حوزه ی فعالیت 
دهیاری ها وجود دارد که بر دانش های نوین استوار 
می باشد. از این دست می توان به تجربه ی روستای بازرجان 
در استان مرکزی و استفاده از دانش نوین در زمینه ی دفن و 
امحاء پسماند اشاره نمود. این گزارش نتیجه ی سفر به این 
می باشد.  پسماند  مدیریت  در  نو  روشی  مشاهده ی  و  روستا 
روستای بازرجان دارای چشم اندازی بسیار زیبا در کنار دره ای 
با اراضی مشجر و کوه های مرتفع است که از حیث پتانسیل 
گردشگری بسیار حایز اهمیت می باشد. این روستا روستایی 
قدیمی و تاریخی است که در 18 کیلومتری شمال غربی شهر 
تفرش واقع گردیده است. صاحب نظران قدمت این روستا را 
حدود 400 سال حدس می زنند که دلیل این مدعا وجود بقایای 
آن ها  از  آب شرب  لوله کشی  برای  که  است  لوله های سفالی 
استفاده می شده است. روستای بازرجان که همان بازرگان قدیم 
رونق  ستد  و  داد  و  بوده  تجارت  مرکز  گذشته  در  می باشد، 
به سزایی در آن منطقه داشته است. هم چنین از این روستا مردان 
بزرگی برخاستند که از آن جمله می توان حاج محمد صالحی 

)صالح السلطنه( و محمدعلی جناب را نام برد.
 فعالیت های دهیاری بازرجان

دهیاری روستای بازرجان در سال 1383 تاسیس گردید و 
با مسئولیت آقای نیك نژاد آغاز به کار کرد. زمین ساختمان 
دهیاری توسط آقای حاج خلیل اهلل ایلخانی به دهیاری اهدا 
گردیده و ساخت بنا با خودیاری اهالی روستا در مدت دو ماه 
و با هزینه ای معادل بیست میلیون ریال به انجام رسیده است. 
دهیاری روستای بازرجان از زمان تاسیس تاکنون فعالیت های 
به  مربوط  مختلف  همایش های  در  و  داده  انجام  مختلفی 
فعالیت های توانمندسازی روستایی شرکت کرده است که از 
از  است. خالصه ای  نموده  دریافت  را  رتبه هایی  این طریق 

فعالیت های این دهیاری به صورت زیر است:
ساماندهی آرامستان روستا

نام گذاری معابر روستا
جدول بندی خیابان ها و تولید فضای سبز

سند دار کردن منازل مسکونی
لوله کشی فاضالب حمام

طرح مدیریت پسماند
صورت  سال ها  این  در  که  دهیاری  فعالیت های  سایر  و 

گرفته است.
 اجرای پروژه ی مدیریت پسماند

این  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  پسماند  مدیریت  طرح 

مدیریت پسماند 
در دهیاری بازرجان
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و  روستا  اسالمی  شورای  مساعدت  با  که  است  دهیاری 
استان  اجرایی  مرتبط  دستگاه های  خوب  بسیار  همکاری 

صورت پذیرفته است.
این طرح در سال 1386 مورد مطالعه قرار گرفت و در سال 
1387 با مبلغ 500 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید. 
زمین دفن بهداشتی پسماندها با هماهنگی ادارات بهداشت، 
منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و هم چنین با 

توجه به موقعیت آب های زیرزمینی انتخاب شد. 
فعالیت  این طرح  اجرای  برای  بازرجان  دهیاری روستای 
خود را به دو بخش تقسیم نمود. ابتدا با خرید کیسه ی زباله 
و توزیع آن بین اهالی روستا و تعبیه ی سطل های زباله، طرح 
تفکیك از مبدا و فرآیند جمع آوری زباله ها را در نقاط مختلف 
بهداشتی، چاپ و  پیام  با  تابلوهایی  نمود. نصب  آغاز  روستا 
توزیع بروشورهای بهداشتی، توزیع کیسه های زباله و دیگر 
تبلیغات جهت جمع آوری پسماند باعث گردید تا فرهنگ سازی 

اولیه در بین اهالی صورت پذیرد.
مرحله ی بعدی فرآیند تجمیع و نگهداری زباله و دفن زباله 
در خارج از روستا می باشد. زمین محل دفن توسط تراکتور 
دهیاری ایجاد و آماده گردید و دور تا دور این محل به جهت 
جلوگیری از ورود حیوانات و پخش نشدن زباله ها حصارکشی 
شد. دهیاری هم چنین امکاناتی همچون دستگاه شست و شوی 
سطل های زباله و تهیه ی لباس فرم برای کارکنان طرح را 

تهیه نموده است.
 فواید اجرای طرح در روستا

با شروع طرح مدیریت پسماند، اهالی روستا از این طرح 
مبلغ  خانوار  ماهیانه هر  به طوری که  فراوانی کردند  استقبال 
تا کمکی  واریز می نماید  دهیاری  به حساب  ریال   10/000
برای اجرای بهتر طرح باشد. این طرح به طور مستقیم برای 

2 نفر ایجاد اشتغال نموده است.
در این طرح استفاده از مکانیزم کرم کمپوست باعث گردید 
تا مدیریت پسماند عالوه بر ایجاد محیطی سالم برای روستا 
از این  نتایج و محصوالت دیگری در بر داشته باشد. یکی 
نتایج و دستاوردها تولید کرم و تولید ورمی کمپوست می باشد 
شیمیایی  غیر  کود  به عنوان  می توان  محصول  این  از  که 
استفاده نمود که به مراتب از کودهای شیمیایی موجود در بازار 
ورمی کمپوست  تولید  کارگاه  بهینه تر می باشد.  و  مناسب تر 

توسط مهندس پوراحمدی اجرا و به بهره برداری رسید.
روستای  دهیاری  توسط  پسماند  مدیریت  طرح  اجرای 
بازرجان در پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها، در کنار فعالیت سایر روستاها در 
این زمینه بررسی شد و به عنوان روستای برتر انتخاب شد 
شد.  تقدیم  روستا  دهیار  به  همایش  این  تندیس  و  لوح  و 
امید است این تجربه و پروژه هایی از این دست که به واقع 
طرح هایی در راستای توسعه پایدار روستایی هستند بتوانند 
بهره برداری  مرحله ی  به  نیز  دیگر  روستاهای  و  مناطق  در 

برسند.
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با استان ها

دهیاریها:ابتداخودتانرامعرفیکردهوبعدازآنبهمعرفی
اس�تانبپردازیدوبفرماییدچهمدتاس�تبهعنوانمدیرکل

امورروستاییاستانمرکزیمشغولبهکارهستید؟

بس��م ا...  الرحمن الرحی��م. ابتدا تش��کر می کن��م از ماهنامه 
دهیاری ها که با مطالب متنوع و جذاب خود س��عی در آموزش 
و آگاه س��ازی دهیاران دارد. بنده س��یامك س��لیمانی هس��تم. 

استان مرکزی؛
پیشرو در خدمات ایمنی روستایی

گفتگو با سیامک سلیمانی مدیر کل دفتر امور روستایی استان مرکزی

دهیاریها:دربرخیازروستاهایاستانمرکزیطرحینوآورانهوخالقانهدرحوزهیخدماتایمنیتوسط
دفترامورروستاییودهیارانبهاجرادرآمدهاست.احداثپایگاهآتشنشانیروستاییدرسراسرروستاهای
استانممکننیستوهزینهیبسیاریدربرداردوازجهتیدیگرفراوانیآتشسوزیهاییکهدرروستاها
تهیهی لذا نادیدهگرفت. را آن نمیتوان و دادهاست اختصاص بهخود را قابلتوجهی رخمیدهد،رقم
اتاقکهایفلزیبهمساحتچهارمترمربعوتجهیزاینمکانبهکپسولهایاطفاءحریقولوازماولیهی
امدادونجات،فعالیتیاستکهازسویدفترامورروستاییاستانمرکزیدرحالاجرامیباشد.اطالعاز
کموکیفطرحونحوهیاجرایآن،موجبشدتادرمصاحبهایبامدیرکلدفترامورروستاییاستانضمن
طرحسواالتیپیرامونفعالیتدفتر،بهابعادطرحیکهدرحوزهیخدماتایمنیدرحالاجرااستبپردازیم.

متنیکهمیخوانیدگزیدهایازاینگفتوگواست.
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به تازگی به جمع دوس��تان در مجموعه ی دفتر امور روس��تایی 
اس��تان ملحق ش��ده ام و امیدوارم که ان ش��اء ا... ب��ا توکل به 
خداون��د متع��ال بتوانیم مس��یری را ک��ه تا به امروز توس��ط 
کارشناس��ان و مدیران دفتر امور روس��تایی در جهت توس��عه 
 و توانمندس��ازی روس��تاها طی ش��ده اس��ت، تکمیل نماییم.

اس��تان مرکزی دارای جمعیتی معادل 1357000 نفر می باشد 
که در این میان 32 درصد جمعیت اس��تان در روستاها زندگی 
می کنند. در این استان 1200 روستا وجود دارد که از این تعداد 
830 روس��تا دارای بیش از 20 خانوار جمعیت هس��تند. از 830 
روس��تای واجد شرایط استان، حدود 600 روستا دارای دهیاری 
می باش��ند و تقریبا 70 درصد از دهی��اران دارای مدارك دیپلم، 
کاردانی و کارشناسی هستند. همچنین در رابطه با درجه بندی 
دهیاری ها عرض کنم که درجه بندی تا مرز 500 روس��تا انجام 
شده و ابالغ گردیده است. تعداد 100 دهیاری تازه تاسیس هم 

داریم که در آینده درجه بندی خواهند شد.
دهیاریه�ا:درم�وردعملکرددفترامورروس�تاییوباالخص
ش�اخصترینفعالیتهایانجامشدهتوس�طدفتردرسال

1389توضیحبفرمایید.
یک��ی از مهم تری��ن کارهایی که در س��ال 89 انجام ش��د، 
س��اماندهی و جمع آوری پسماند در روس��تای بازرجان از توابع 
بخ��ش مرکزی تف��رش بود که رتب��ه ی برتر کش��وری را در 
جش��نواره ی مدیریت پس��ماند مش��هد به خود اختصاص داد. 
ساماندهی گلزار شهدا از طرح های دیگری بود که در سال های 
گذش��ته آغاز شده و در س��ال جاری با اختصاص 500 میلیون 
تومان، پروژه با جدیت بیش تری در حال پی گیری است. در این 
س��ال همچنین رتبه ی اول علمی در میان اس��تان ها به استان 
مرکزی اختصاص داده شد. دفتر امور روستایی استان مرکزی 
در تالیف 5 جلد کتاب از اس��اتید و نخبگان دانشگاهی استفاده 
کرده و پس از انجام مطالعات و بررسی های الزم، درنهایت دو 

سرفصل از کتاب مدیریت روستایی تهیه و تالیف شد. این کتاب 
ک��ه تحت نظارت معاونت محترم آموزش و پژوهش س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور به چاپ رس��ید، امس��ال 
به عنوان منبع آزمون دهیاری ها معرفی ش��ده اس��ت. ماحصل 
فعالیت های عمرانی، اواخر سال 1389 در قالب گزارشی مصور 
تنظی��م ش��د، و در آن جمع بندی کلی��ه ی پروژه های عمرانی 
روستاهای س��طح استان در قالب یك گزارش 300 صفحه ای 
تدوین گردید. در این گ��زارش به میزان اعتبار اختصاص داده 
شده به دهیاری ها پرداخته شده است و پروژه ها با رقم اعتباری 
تعریف شده اند. از جمله دیگر اقدامات شاخص دفتر دو پروژه ی 
درآمدزای تعاونی دهیاران اس��ت که به موجب قراردادی که با 
مرکز جهاد دانش��گاهی استان بسته ش��ده، در دست مطالعه و 
بررسی هستند. در ادامه می توان به مطالعه ی 5 نقطه ی متمرکز 

روستایی در امر مدیریت پسماند نیز  اشاره کرد.  
دهیاریه�ا:در6ماه�هیاولس�ال1390چ�هفعالیتهایی
ازطرفدفترانجامش�دهاس�ت؟ممکناس�تب�هبعضیاز

فعالیتهااشارهبفرمایید.
در س��ال 90 قراردادی با یکی از ش��رکت های بیمه منعقد 
کردیم که براس��اس آن دهیارانی که تمای��ل دارند از خدمات 
بیم��ه ی تکمیلی بهره مند گردند، از طرف دفتر امور روس��تایی 
معرفی ش��وند. در این قرارداد به ازای هر نفر 6000 تومان باید 
پرداخت گردد. بس��یاری از دهیاران کارمند هس��تند و از طریق 
س��ازمانی که در آن مشغول اند این خدمات را دریافت می کنند. 
لذا همه ی دهیاران اس��تان در این طرح ش��رکت نکردند. این 
طرح برای اولین بار است که در استان اتفاق می افتد و با وجود 
این که تمامی دهی��اران ابراز تمایل نکرده ان��د، در حال حاضر 
 ت��ا مرز 950 نفر را تحت پوش��ش بیمه تکمیلی ق��رار داده ایم. 
ما از س��ال 1384 بیمه ی حوادث را برای دهیاری ها داشتیم و 
سال گذشته سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکلف کردند تا 

دفتر امور 
روستايی 

استانداری، بیمه ی 
ديگری تحت عنوان 

بیمه ی مسئولیت 
مدنی با عنوان 

خارج از كارگاه 
برای دهیاران 
در نظر گرفت 

كه بر اساس آن 
هم دهیار و هم 

كاركنان دهیاری در 
برابر حوادثی كه 

شخصی پاسخ گو 
نیست، بیمه 

هستند.
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تمامی دهیاران تحت پوش��ش بیمه ی ح��وادث قرار گیرند. بر 
اساس آن دهیار در برابر هر آن چه که دادگاه، دهیار را محکوم 
به پرداخت دیه یا خس��ارت می نماید، بیمه موظف به پرداخت 
خس��ارت اس��ت. دفتر هر س��اله قرارداد خود را با شرکت بیمه 
تمدید می کند و ش��رکت ارئه دهنده ی خدمات بیمه در مقابل 
متعهد می شود تا هر روستا را تا سقف 120 میلیون تومان بیمه 
کند. یعنی اگر در زمان اجرای پروژه ای، دهیاری جانی یا مالی 
متضرر ش��د خس��ارت وارده را بیمه متقبل می شود. این کاری 
 است  که از سال  1384 در روستاهای استان در حال اجرا است. 
دفتر امور روس��تایی اس��تانداری، بیمه ی دیگری تحت عنوان 
بیمه ی مسئولیت مدنی با عنوان خارج از کارگاه برای دهیاران 
در نظر گرفت که بر اساس آن هم دهیار و هم کارکنان دهیاری 
در برابر حوادثی که ش��خصی پاسخ گو نیست، بیمه هستند. ما 
سال های گذشته موردی داش��تیم که دهیار در حین ماموریت 
تصادف و متاس��فانه فوت کرد که در ای��ن حادثه به علت فرار 
خودرو از صحنه کسی پاسخ گو نبود، و از این بیمه برای پرداخت 
دیه به خانواده ی متوفی اس��تفاده کردیم. مثال دیگری خدمت 
ش��ما عرض کنم، اگر دهیار با ماش��ین دهیاری تصادف کرد و 
منجر به فوت و... شد در حالی که  تعهد بیمه ی شخص ثالث 
کم تر از رقم تعیین شده در دیه صادره از سوی دادگاه می باشد، 
مابه التف��اوت از محل بیمه ی مس��ئولیت مدنی پرداخت خواهد 
شد. لذا دهیار متضرر نمی شود و با آرامش به انجام وظایف خود 
می پردازد. بابت بیمه ی حوادث و بیمه ی مسئولیت مدنی، دفتر 
هر سال حدودا 23 میلیون تومان برای 600 دهیاری در سطح 
اس��تان هزینه می کند که این هزینه در طول سال بارها توسط 

بیمه در قالب خدمات بازپرداخت می شود.
پیش بین��ی این گون��ه بیمه ه��ا ب��رای دهی��ار آرامش خاطر 
پدی��د م��ی آورد. به این ترتی��ب دهیار کار خود را با آس��ودگی 
بیش ت��ری انجام می دهد و اگر هم حین انجام کارهای مربوط 
 ب��ه دهی��اری اتفاقی رخ دهد ض��رر مالی به دهیار نمی رس��د.

فعالی��ت دیگ��ری که دفتر ب��ر اس��اس دو قرارداد پیش��ین با 
ش��رکت بیم��ه انج��ام داد، تنظی��م تفاهم نامه ای ب��ود که بر 
اس��اس آن، بیمه مکلف ش��د کلیه ی ماش��ین آالت دهیاری ها 
را، از جمل��ه ماش��ین آالت کش��اورزی موج��ود در دهیاری ها 
 ک��ه رانندگان آن ه��ا دارای گواهینامه باش��ند را بیم��ه نماید. 
فعالیتی که از س��ال های گذشته آغاز شده بود و در سال جاری 
به قوت خودش باقی  اس��ت، تامین تسهیالت بانکی است که 
این فرآیند از طریق معرفی دهیار توس��ط بخشداری به دفتر و 
دفتر به بانك صورت می گیرد. این تسهیالت در قالب خدمات 
رفاهی هس��تند که به دهیار ارائه می گردد. عالوه بر این، دفتر 
س��عی دارد در مناسبت های مختلف، هدایایی برای دهیاران در 
نظر  بگیرد و هر زمان که استاندار محترم به مجموعه ی خود به 
مناسبت های ویژه مساعدتی داشته باشد ما هم سعی می کنیم 

برای دهیاران خدمات رفاهی را در نظر بگیریم.
دهیاریها:دررابطهباتعاونیدهیاریهادردفترامورروستایی
چهفعالیتهاییصورتگرفتهاس�ت؟وبفرماییددراس�تان

چندتعاونیروستاییفعالوجوددارد؟
اس��تان دارای 22 بخش می باش��د و ه��ر بخش دارای یك 
تعاونی اس��ت.حمایت ها در حوزه ی تعاونی های روستایی کافی 
نیس��ت و با این روند نمی ت��وان کاری از پیش برد. به نظر من 
تعاونی ها زمانی کارامد و هدفمند خواهند شد که پشتیبانی مالی 
ش��وند و راه اندازی گردن��د. در حال حاضر برخی از تعاونی های 
روستایی در حوزه ی مدیریت پسماند و تجمیع ماشین آالت فعال 
هس��تند و پیگیر فروش ماشین آالت مازاد و خرید ماشین های 
سنگین و نیمه سنگین هستند که در قالب تعاونی فعالیت نمایند 
و با این وجود هر دهیاری به اندازه ی سهمی که در تعاونی دارد 

از آن سود می برد.
دهیاریها:یکیازوظایفدفاترامورروس�تاییدراس�تانها
نظارتبردهیاریهامیباش�د،دفترامورروستاییاستانداری

مرکزیازچهراهیایننظارترااعمالمینماید؟
ابتدا شاخص ها و چارچوب  های الزم توسط دفتر تنظیم و تهیه 
ش��د تا ارزیابی ناظران مستند و از اعتبار کافی برخوردار باشد و 
بر اساس چك لیست تهیه شده گزارشات تنظیم گردد. ما قصد 
داریم گزارش ها به صورت فصلی تنظیم شود، یعنی در هر سال 
چهار گزارش فصلی و دو گزارش ش��ش ماهه و در نهایت یك 
گزارش نهایی تدوین گردد. البته این جدا از نظارت های ادواری 

با هماهنگی و 
مشاركت دهیاران 
حساب های دهیاری ها 
همگی در يك بانك 
متمركز شد. و بر 
اساس آن بانك 
متعهد شد تا وام هايی 
بدون فوت وقت و 
معدل گیری در اختیار 
دهیاران متقاضی 
قرار دهد. وام های 
جعاله، خريد خودرو، 
وام اثاثیه و غیره از 
جمله تسهیالتی است 
كه به دهیاران ارائه 
می گردد.
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اس��ت که صورت می گیرد تا اگر مشکل خاصی باشد برطرف 
گردد. نظارت یکی از مس��ائلی است که دفتر به آن توجه دارد. 
این که ما در دفتر حضور فیزیکی داشته باشیم و منتظر باشیم 
که همه ی کارها به درس��تی انجام شود، عملی نیست. لذا دفتر 
از ابتدای هر پروژه تا اتمام کار و افتتاح در محل حضور دارد و 
تعداد 8 نفر کارش��ناس در دفتر هستند که در هر روز در سطح 
اس��تان در حال نظارت و بازرسی از پروژه ها هستند. در نهایت 
نظارت در روس��تا با حضور دهیار، در بخش با حضور بخش��دار 
و کارشناس��ان فنی، به نوبت در دس��تور کار می باشد و به ندرت 
روستایی یافت می شود که کارشناسان دفتر در آن روستا حضور 
نداشته باش��ند. در نهایت دفتر س��عی کرده تا نظارت را به روز 
داشته باش��د. در گردهمایی ماهانه ی دهیارها در بخش حضور 
نماینده ی دفتر امور روستایی الزامی است تا پاسخ گوی سواالت 
دهیاران باش��د. س��عی کردیم تا در این نشس��ت ها جای خالی 
دفتر را پر کنیم و کار را تقسیم کردیم و کارشناس شهرستانی 
را در نظ��ر گرفتیم تا نظارت به صورت منظم انجام ش��ود. دفتر 
امور روس��تایی اس��تان برای اعتبارات باالی دو میلیون تومان 
که به دهیاری ها تزریق می ش��ود، س��ازوکاری نظارتی در نظر 
گرفته اس��ت؛ به این نحو که بخش��داران را ملزم کردیم تا این 
اطالع��ات را از دهیاری ها اس��تخراج کنن��د و آن ها را ملزم به 
تنظیم تفاهم نامه ای کردیم که براس��اس آن اعتبار اختصاص 
داده ش��ده بای��د در محل مقرر در تفاهم نام��ه صرف گردد. در 
کنار نظارت، آموزش بسیار حائز اهمیت است. برخی از مسائلی 
که در س��طح دهیاری ها رخ می دهد و موج��ب ایجاد خلل در 
 انجام امور می گردد ناشی از عدم آگاهی و توجیه الزم می باشد.
همان طور که مس��تحضر هس��تید به ازای هر چن��د دهیاری 
یك مس��ئول مالی و یك ناظر فنی وجود دارد که نظارت های 
مربوط��ه را انجام می دهند. عالوه بر دهیار هر کدام از ناظرین 
آموزش های خ��اص خود را در حوزه ی مالی و فنی می بینند تا 

تسلط کافی بر اجرا و پیشبرد امور داشته باشند. 
دهیاریه�ا:ممکناس�تبهطورخالصهبفرمایی�د،دفترامور
روس�تاییدرحوزهیفرهنگیواجتماعیچهفعالیتهاییدر

سطحروستاهایاستانداشتهاست.
در ح��وزه ی فرهنگی در روس��تاها، از س��ال های گذش��ته 
تاکن��ون فعالیت های زیادی ص��ورت گرفته اس��ت. تجهیز و 

راه ان��دازی دارالقرآن ه��ا، خانه های عالم و احداث س��الن های 
چند منظ��وره ی هنری و اماکن ورزش��ی از جمله فعالیت های 
دفتر در این حوزه بوده است. ساختمان های باغ هنر که توسط 
دهیاری ها در برخی از روس��تاها احداث گردیده، از پروژه هایی 
اس��ت که ب��ا اهداف فرهنگی ص��ورت گرف��ت و در واقع این 
ساختمان ها محلی هستند که روستاییان با هماهنگی دهیاری 
 می توانند جهت برگزاری مراس��م مختلف از آن استفاده کنند. 
همچنی��ن در س��ال های گذش��ته تفاهم نامه ای بین س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تبلیغات اسالمی 
منعق��د گردیده بود که با توجه ب��ه ظرفیت به وجود آمده برای 
اس��تان، تعدادی بالغ ب��ر 131خانه ی قرآن با کمك س��ازمان 
تبلیغات اسالمی راه اندازی شد که امید است تا پایان سال جاری 
تعداد دارالقران های روستایی به 200 خانه ی قرآنی برسد و این 

امر مسلما مستلزم همکاری سازمان های ذی ربط می باشد.
دهیاریها:س�والبع�دیدرموردخدماتایمنیاس�ت.ابتدا
بفرماییدچندروستادراستانمرکزیدارایپایگاهآتشنشانی
روس�تاییهستندواینتعدادپایگاهبهچنددرصدازجمعیت

روستاییاستانخدماتارائهمیدهند.
بر اساس بند 30 اساسنامه ی تشکیالت و سازمان دهیاری ها، 
دهی��ار به عنوان مدیر اجرایی روس��تا در رابط��ه با محافظت از 
روس��تا در برابر خطراتی چون س��یل و زلزل��ه و حریق موظف 
اس��ت تا تمهیدات الزم را فراه��م نماید. لذا دفتر هم در جهت 
تحقق همین بند، اقداماتی را صورت داد. در س��طح روستاهای 
استان مرکزی 8 روستا دارای پایگاه آتش نشانی هستند که در 
آن میان س��ه روس��تای ش��هابیه، یل آباد و بازنه از سال 1386 
در ح��ال ارائه ی خدمات ایمنی به اهالی روس��تا و روس��تاهای 
هم جوار می باش��ند. تعداد پنج پایگاه جدید التاس��یس دیگر نیز 
در حال راه اندازی و فعالیت هس��تند. پایگاه های آتش نشانی در 
سطح روستاهای اس��تان دارای ساختمان و خودرو آتش نشانی 
هستند. س��اختمان های موجود با مساحت حدود 200 مترمربع 
و ب��ا رعایت کامل دس��تورالعمل س��اخت و مکان یابی پایگاه 
آتش نش��انی روس��تایی بنا ش��ده اند و سعی ش��ده مواردی که 
اختیاری بوده حتی المقدور رعایت شود. همان طور که می دانید 
پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی عالوه بر ارائه ی خدمات به 
روستای محل استقرار به روستاهای هم جوار نیز خدمات ایمنی 
ارائه می دهند. این هشت پایگاه آتش نشانی روستایی که فعال 
هس��تند، حدودا ده درصد جمعیت روس��تایی اس��تان را تحت 

پوشش قرار می دهند. 
پایگاهه�ای دهیاریه�ا:درح�الحاض�روضعی�ت
آتشنشانیازنظرساختمان،امکاناتوتجهیزاتبهچه
صورتاستوچهتعدادنیرویانسانیدراینپایگاهها

فعالهستند؟
از لحاظ مکان پایگاه آتش نش��انی، هم��ه ی پایگاه ها دارای 
س��اختمان، امکان��ات و تجهیزات اولیه هس��تند. به نحوی که 
تمامی وسایل ضروری که برای آتش نشانی تعریف شده است 
در دس��ترس دارند. در حال حاض��ر در هر پایگاه یك یا دو نفر 

بر اساس بند 
30 اساسنامه ی 

تشكیالت و سازمان 
دهیاری ها، دهیار 

به عنوان مدير 
اجرايی روستا در 
رابطه با محافظت 

از روستا در برابر 
خطراتی چون سیل 

و زلزله و حريق 
موظف است تا 

تمهیدات الزم را 
فراهم نمايد.
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به عنوان نیروی انس��انی فعال حض��ور دارند و اجرای ماموریت 
می کنند که در برخی موارد یکی از آن ها خود دهیار اس��ت. در 
رابطه با ماش��ین آتش نشانی، روستاهای بازنه، یل آباد و شهابیه 
دارای ماشین های نیمه سنگین هستند و سه پایگاه دیگر جهت 
اجرای ماموریت از نیس��ان آتش نش��انی و دو پای��گاه دیگر از 

کامیون ایویکو استفاده می کنند.
دهیاریها:همانطورکهمس�تحضرهس�تیدیک�یازوظایف
دفاترامورروس�تاییاس�تانداریهامعرفیوارس�اللیس�ت
اسامیسربازانپایگاههایآتشنشانیروستاییمیباشد.در
دفترامورروس�تاییاستانمرکزیدراینرابطهچهکارهایی

صورتگرفتهاست؟
در خص��وص ج��ذب س��ربازان آتش نش��ان در پایگاه های 
آتش نشانی روس��تایی، مواردی داشتیم که از طرف دهیاری ها 
به دفتر معرفی شده بودند و دفتر هم اسامی را به دفتر عمران و 
توسعه ی روستایی سازمان ارسال کرده بود که به دالیل مختلف 
پذیرفته نشده بودند. یکی از شرایط پذیرش جذب موجود بودن 
اسم پایگاه آتش نشانی روستایی میان اسامی پایگاه های در نظر 
گرفته شده توسط سازمان اس��ت. استخراج اسامی روستاهای 
واجد ش��رایط حاصل کار کارشناس��انه ی س��ازمان اس��ت. در 
برخی موارد هم فرد معرفی ش��ده اصال ش��رایط مطرح ش��ده 
در دس��تورالعمل جذب آتش نشان وظیفه را دارا نمی باشد. اخیرا 
برای پایگاه های آتش نشانی بازنه شازند کارهای اولیه ی جذب 

نیرو صورت گرفته که در آینده ان شاء ا... اقدام خواهد شد.
دهیاریها:دفترامورروستاییاستاندررابطهباخدماتایمنی
درروستاهاطرحیابتکاریرااجراکردهاست.ممکناستدر

موردطرحبرایمخاطبینماهنامهتوضیحاتیبفرمایید.
همان طور ک��ه می دانید راه ان��دازی پایگاه آتش نش��انی در 
روس��تا مس��تلزم صرف هزینه های س��نگین و قاب��ل توجهی 
می باش��د. بنای ساختمان پایگاه، هزینه های نگهداری و تامین 
نیروی انس��انی از جمله مخارجی اس��ت که ب��رای یك پایگاه 
آتش نش��انی روس��تایی متصور اس��ت. در مقابل، تجربه ثابت 

کرده اس��ت که وجود نهادی جهت ارائ��ه ی خدمات ایمنی در 
روستا اجتناب ناپذیر است، اما امکان احداث پایگاه آتش نشانی 
روس��تایی در همه ی روس��تاها میسر نیس��ت. لذا دفتر درصدد 
ح��ل این مش��کل برآمد تا از ظرفیت های جامعه ی روس��تایی 
اس��تفاده نم��وده و طرحی را به اج��را درآورد. ط��رح، پیش از 
اجرا مورد بررس��ی های کارشناس��انه ی مدیران و کارشناسان 
دفت��ر مدیریت بحران اس��تانداری و آتش نش��انی ش��هرداری 
 اراك قرار گرفت. س��پس وارد مرحله ی عملیاتی کار ش��دیم.

در اولی��ن گام تعدادی کانکس فلزی به مس��احت 4 مترمربع 
تهی��ه گردید. در داخل هر کانکس دو کپس��ول 50 کیلوگرمی 
اطف��اء حریق چرخ دار، چهار کپس��ول 12 کیلوگرمی پودری و 
یك کپس��ول 10 کیلوگرم��ی آب و گاز قرار دادیم و همچنین 
طناب، دس��تکش، کاله ایمنی و دیگر ملزومات اولیه و اساسی 
ایمن��ی را در داخل کانکس تعبی��ه کردیم. در گام دوم 50 عدد 
از کانکس های آماده شده توسط شرکت طرف قرارداد تحویل 
دهیاری های بخش سربند از شهرستان شازند و دیگر بخش ها 
در دس��تور کار قرار گرفت. ت��ا همین لحظه حدود 22 کانکس 
توسط دهیاری ها در روس��تاهای این بخش پس از مکان یابی 
در محل های مناس��ب نصب گردیده است و مابقی ان شاء ا... در 
ماه های آینده نصب خواهد ش��د.  از ویژگی این کانکس ها در 
دسترس بودن، کارآمد بودن و مشارکت مردم در فرآیند ارائه ی 
خدمات ایمنی است. ایستگاه ها در محلی مناسب در روستا نصب 
می ش��وند و دارای چندین کلید بوده که بنا به تشخیص دهیار 
به تعدادی از اهالی داده می ش��ود تا در هنگام ضرورت از آن ها 
اس��تفاده شود. کانکس های آتش نش��انی نسبت به پایگاه های 
آتش نش��انی روستایی کم هزینه تر هس��تند و این امکان وجود 
دارد تا در تمامی روستاها یك کانکس آتش نشانی نصب گردد 
تا خدمات ایمنی در روس��تا ارائه ش��ود. تجربیات گذشته نشان 
می دهد که در موارد قابل توجهی از آتش سوزی ها اگر تنها یك 
کپسول 12 کیلوگرمی در دسترس بود، آتش سوزی به حوادثی 
تلخ تبدیل نمی شد و اطفاء حریق به راحتی و با کم ترین هزینه 
 صورت می گرفت و منجر به خسارت های جانی و مالی نمی شد. 
همان طور که می دانید ارائه ی خدمات ایمنی نیازمند ویژگی ها 
و آموزش هایی اس��ت و در ص��ورت عدم آموزش حتی با وجود 
پیش��رفته ترین تجهیزات، کاری صورت نمی گیرد. لذا در زمان 
نصب کانکس یك دوره ی فشرده ی آموزشی برای اهالی روستا 
توس��ط پایگاه های آتش نشانی ش��هرهای مجاور روستا برگزار 
می گردد و اهالی با اقدامات اولیه و ضروری آش��نا می ش��وند تا 

بتوانند از امکانات موجود در کانکس استفاده کنند.
در نهایت ساخت ایستگاه های فلزی آتش نشانی با کم ترین 
هزین��ه در تمامی مراحل اعم از س��اخت، نص��ب و نگهداری 
صورت گرفت و در برخی از روس��تاها این خدمات ارائه گردید 
ک��ه موجب رضایت مندی عموم اهالی و احس��اس امنیت آنان 
ش��د. امید اس��ت با توکل به خدای متعال و همراهی دهیاران 
عزیز بتوانیم در اس��تان مرکزی تمامی روستاهای استان را به 

این امکانات تجهیز نماییم.

عالوه بر 50 كانكس 
تحويل داده شده، 50 
كانكس ديگر در حال 
تحويل داريم و حدود 
100 كانكس با توجه 
به تقاضای بخش های 
مختلف استان در 
حال ساخت هستند 
كه در پايان سال 
جاری در نظر داريم 
تا حدود 200 كانكس 
آتش نشانی در سطح 
روستاهای استان 
ساخته و تحويل 
دهیاری ها گردد.

روستا
آتش

ایمنی
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پرونده ویژه:

روستا
آتش

ایمنی



راتشکیل وروستا درشهر زندگی بستر واقع در و بشراست زندگی نیازهای اساسیترین از یکی ایمنی امروزهموضوع
میدهد.حوادثآتشسوزیدرجهانسالیانهجانانسانهایبیشماریراتهدیدمینمایدکهعالوهبرتلفاتانسانیموجب
بروزخساراتمالیفراوانیمیگردد.کاهشتلفاتدرآتشسوزیهایکوظیفهیانسانیبودهوتالشهمهیافرادجامعه
رادراینجهتمیطلبد.حوادثناشیازآتشسوزیدرطولیکسالخساراتوهزینههایزیادیرابرشهرهاوروستاها
تحمیلمینمایدکهاینسرمایههارامیتواندرجهترشدوتوسعهیآنهاهدایتنمود.اینحوادثازجملهحوادثغیر
قابلپیشبینیمیباشدکهازدیربازموجبنگرانیافرادبودهاست.بنابراینکسبآمادگیهایالزمبرایمقابلهباآتشسوزی
وآشناییبااصولامدادجهتنجاتخودوخانوادهوهمنوعان،میتواندیکیازوظایفمهمهرشخصباشد.مقابلهبااین
حوادثمستلزمتجهیزاتونیرویانسانیآموزشدیدهمیباشدکهباتوجهبهاهمیتونقشنیرویانسانیدراطفاءحریق،

درایننوشتارسعیشدهاستتابهمعرفینیروهایآتشنشانووظایفآنهاپرداختهشود.

اهمیت نیروی انسانی در آتش نشانی:
برنامه ریزی در خصوص نیروی انس��انی فرآیندی است که 
به وس��یله ی آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف 
خود به چه تعداد نیرو با چه تخصص و مهارت و برای چه زمانی 

نیاز دارد. ضرورت توجه به نیروی انسانی به عنوان عنصر مهم 
هر سازمان می تواند نس��بت به ارائه ی الگو و چارچوبی برای 
اداره ی آن سازمان نقش به سزایی داشته باشد. نیروی انسانی 
در ایستگاه های آتش نشانی از اجزای جدایی ناپذیر در عملیات 

جایگاه دهیاری ها در تامین نیروی انسانی 
پایگاه های آتش نشانی روستایی

امیر کربالیی حسنی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
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آتش نش��انی بوده که از قبل سازماندهی شده و در شرایط اضطرار 
وارد عمل می شوند. اما برای شناخت این نیروها الزم است تا یك 

طبقه بندی از نیروهای آتش نشانی و شرح وظایف آن ها داشت.
 طبقه بندی نیروهای آتش نشانی:

امروزه در بسیاری از کشورها از دو نوع گروه آتش نشان حرفه ای 
و داوطل��ب جه��ت کنترل حریق و ح��وادث اس��تفاده می نمایند. 
نیروهای آتش نش��ان حرفه ای افراد آموزش دیده ای هستند که در 
استخدام آتش نشانی بوده و به آن ها حقوق پرداخت شده و در موقع 
اع��الم حادثه برای اطفاء حریق و یا امداد و نجات به محل حادثه 
اعزام می ش��وند. گروه دیگر نیروهای آتش نشان داوطلب هستند 
که به عنوان مکمل نیروی حرفه ای آتش نش��انی بوده و به صورت 
افتخاری و پاره وقت جهت انجام فعالیت های ایمنی و آتش نشانی 
انتخاب ش��ده اند و به هنگام نیاز در حوادث و آتش سوزی ها ضمن 
کمك رس��انی به مردم و نجات جان و مال آن ها، در قالب نیروی 
آتش نش��انی انجام وظیفه می نمایند. ای��ن افراد آموزش های الزم 
را ف��را گرفت��ه و در مقابل خدمات انج��ام داده هیچ گونه حقوق و 
دس��تمزدی دریافت نمی کنند و با انگیزه های مختلف مانند کمك 
به هم نوعان و عالقه مندی به آموزش های ایمنی و آتش نش��انی 

و... فعالیت می نمایند.
نگاهی به تجربیات کشورهای جهان نشان می دهد که نیروهایی 
که به عنوان نیروی داوطلب سازماندهی شده اند در شرایط بحرانی 
وارد میدان ش��ده و با توجه به آموزش ها، مهارت ها و توانایی های 

خود می توانند موجب تقویت در مدیریت بحران شوند. 
 تجربیات جهانی در استفاده از نیروهای 

داوطلب:
تجربیات س��ایر کش��ورها نش��ان می دهد که در بیش تر آن ها 
به ویژه کشورهای توس��عه یافته، مش��ارکت نیروهای داوطلب در 
فعالیت های ایمنی و امدادی در سطح باالیی قرار داشته و در کنار 
نیروهای حرفه ای آتش نشان، در فعالیت های آتش نشانی مشارکت 
دارند. به طور نمونه در کش��ور آلمان دو دس��ته آتش نش��ان وجود 
دارد :آتش نش��ان های حرفه ای و آتش نش��ان های داوطلب که در 
شهرهایی که جمعیت آن ها از صد هزار نفر بیش تر است به  عنوان 
نیروه��ای داوطلب در کنار آتش نش��انان حرفه ای اقدام به فعالیت 
می نمایند. در جمهوری فدرال آلمان 1/2 میلیون نفر عضو فعال در 
نزدیك به 35000 گروه آتش نشانی داوطلب و 20000 عضو فعال 
نیز در 100 گروه آتش نش��انی حرفه ای به کار مش��غولند. این آمار 
به روش��نی نشان گر سهم عظیم مشارکت مردمی در تامین ایمنی 

شهرهای آلمان است.
همچنی��ن در ایتالیا عالوه بر آتش نش��انان حرفه ای، نیروهای 
داوطلب نیز فعالیت دارند .این افراد کسانی هستند که به طور عادی 
مش��اغل دیگری دارند، اما در هنگام اضطرار برای امدادرسانی فرا 
خوانده می ش��وند. آن ه��ا همانند نیروهای حرف��ه ای لباس فرم و 
تجهیزات دارند و در هر ایالت زیر نظر اداره ی ایالتی آتش نشانی به 
خدمت مشغولند. تنوع نیروهای داوطلب شامل شهروندان عادی،  
گروه های داوطلب غیرنظامی، انجمن ها و تشکل های غیرحرفه ای 
است. در سراسر کشور ایتالیا 5میلیون نفر نیروی داوطلب در بیش 

از 6000 انجمن سازمان یافته اند.
در کشور چین نیز بیش از 135000 دسته ی آتش نشانی داوطلب 

وجود دارد که در حدود 10 میلیون نفر عضو دارد .
کش��ورهای انگلس��تان، ژاپن و ایاالت متح��ده آمریکا از دیگر 
کش��ورهای پیش رو در زمینه ی جلب مشارکت های مردمی جهت 

تامین ایمنی شهر و شهروندان هستند .
مهم تری��ن اقدام��ات این نیروه��ا، امدادرس��انی در زمان وقوع 
حوادث، کمك های اولیه و خدمات پزشکی، نظارت و پیش گیری 
از آتش سوزی در جنگل ها و بر عهده گرفتن تامین غذا و اقامت گاه 

سانحه دیدگان در سوانح و حوادث می باشد.
 تجارب ایران در تشكیل گروه های داوطلب 

آتش نشانی
در کش��ور ما، علی رغم اهمیت و ضرورت تش��کیل گروه های 

آتش نش��انی داوطلب به جه��ت ناکافی 
ب��ودن نیروه��ای حرفه ای آتش نش��انی 
موجود در س��طح کشور اعم از عملیاتی، 
فنی، آموزش��ی، اداری و خدماتی، حدود 
8000 نف��ر نیرو وجود دارد. این در حالی 
است که با توجه به جمعیت فعلی کشور 
و برحسب اس��تانداردهای جهانی موجود 
نزدیك به 16000 نف��ر نیروی حرفه ای 
آتش نش��انی برای پوش��ش کامل ایمنی 

شهرهای کشور الزم است .
در تعداد محدودی از شهرهای بزرگ 
کش��ور اقدامات مح��دودی در خصوص 
جذب نیروه��ای داوطلب انج��ام گرفته 
است. به عنوان مثال سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با جلب 
تع��دادی نیروی مردم��ی و صدور کارت 

شناس��ایی برای آن ها، در مواقع ضروری از مس��اعدت آنان جهت 
مقابله با آتش سوزی و سایر حوادث استفاده می نماید که این اقدام 
به عنوان نقطه ی ش��روع کار، مناسب اس��ت؛ اما در برابر اقدامات 
گسترده ی  کشورهای مختلف جهان و همچنین نیاز مبرم کشور به 
نیروی انس��انی آموزش دیده در زمینه ی امور ایمنی و آتش نشانی 

بسیار اندك است.
با توجه به مطالب گفته ش��ده، عالوه بر نیروهای آتش نش��ان 
حرف��ه ای و داوطلب، نیروهای نیمه حرفه ای هم وجود دارند که با 
عنوان سرباز آتش نشان برای استفاده ی بهینه از پتانسیل های آنان 
در مواقع نیاز استفاده می ش��ود. این امر موجب ارتقاء سطح کمی 
و کیفی سازمان ها از نظر نیروی متخصص و سطح خدمت رسانی 
به مردم ش��ده است. همچنین با توجه به خدمت رسانی رایگان در 
زمینه ی اطفاء حریق و امداد و نجات توسط سازمان های آتش نشانی 
و خدمات ایمنی با جذب نیروهای وظیفه در این س��ازمان ها، توان 
خدمت رس��انی به اقش��ار جامعه افزایش یافته و موجب باال رفتن 
ضریب ایمنی شهرها و روستاها خواهد شد. کمك به تامین بخشی 
از نیازه��ای پرس��نلی و صرفه جویی در هزینه های س��ازمان های 

آتش نشان داوطلب به عنوان 
مکمل نیروی حرفه ای 

آتش نشانی بوده و به صورت 
افتخاری و پاره وقت جهت 
انجام فعالیت های ایمنی و 

آتش نشانی انتخاب شده اند 
و به هنگام نیاز در حوادث 

و آتش سوزی ها ضمن 
کمک رسانی به مردم و نجات 

جان و مال آن ها، در قالب 
نیروی آتش نشانی انجام 

وظیفه می نمایند.
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آتش نش��انی و خدمات ایمنی هم از دیگر مزایای اس��تفاده از این 
نیروها به عنوان آتش نش��ان می باش��د. س��ربازهای آتش نشان در 
بعضی از ش��هرها و روستاهای کشور مش��غول به فعالیت هستند 
که این نیروها در شهرداری ها و دهیاری های کشور خدمت رسانی 
می کنند. با صرف نظر از اس��تفاده از این نیروها در شهرداری های 
کش��ور، از آن جایی که هزینه های نگهداری و مش��کالت مربوط 
به اس��تخدام پرس��نل متخصص به طور تمام وقت در پایگاه های 
آتش نش��انی روستایی برای دهیاری ها بس��یار سنگین می باشد و 
میزان دستمزدها و حقوق پرسنل، بخش قابل توجهی از بودجه ی 
دهیاری ها را به خود اختصاص می دهد، با جذب و به کارگیری این 
نیروها می ت��وان تا حدودی صرفه جویی مال��ی در بحث ایمنی و 

آتش نشانی در دهیاری ها نمود.
 جایگاه نیروهای وظیفه ی آتش نشانی در 

روستاهای کشور:
بر اس��اس آخرین سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن سال 
1385، جمعیت روس��تایی به 31/4 درصد از جمعیت کل کش��ور 
رسیده است. این میزان که حدود 22 میلیون نفر از جمعیت کشور 
را تش��کیل می دهد در بیش از 65 هزار آبادی س��اکن می باشند. 
تعداد روس��تاهای کش��ور نیز در این سال معادل 37769 روستای 
باالی 20خان��وار بوده که به لحاظ تع��داد 20961106 نفر از کل 

جمعیت روستایی را در خود جای داده است.
محرومیت جامعه ی روس��تایی کش��ور از تجهی��زات مقابله با 
حوادث و تشکیالت مدیریت بحران یا گروه های داوطلب امداد و 
نجات و نیز اقدام دیر هنگام نهادهای مرتبط با مدیریت بحران که 
در هنگام اضطرار عمدتا در شهرها مستقر می شوند، سبب افزایش 

خس��ارات ناش��ی از وقوع حوادث و بالیای مختلف در روس��تاها 
می  ش��ود. با توجه به روحیه ی خودکفایی در جامعه ی روس��تایی، 
توانمندسازی آن ها در زمینه ی پیشگیری از ایجاد زمینه های بروز 
بحران و مقابله با بحران می تواند نقش موثری در کاهش خسارات 

ناشی از بحران های طبیعی و انسانی ایفا کند.
ب��ا تش��کیل دهیاری ها به عنوان نه��اد مدیریت روس��تایی در 
روستاهای کشور، امکان مناس��بی برای پی گیری، زمینه سازی و 
ت��داوم برنامه  های مربوط به ایمنی و مدیریت بحران در جامعه ی 
روس��تایی از طرف نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در کش��ور 
فراهم ش��د که با تصوی��ب قانون تاس��یس دهیاری های خودکفا 
تاکن��ون مج��وز 24627 دهی��اری ص��ادر و ح��دود 85 درصد از 
جمعیت روس��تاهای باالی 20خانوار کشور تحت پوشش خدمات 
دهیاری ه��ا قرار گرفته اند. از آن جایی که  نقاط روس��تایی کش��ور 
نیازمند پوش��ش حمایتی و خدماتی مطمئن برای مقابله با حوادث 
و بحران های طبیعی و انس��انی هس��تند و ماهی��ت فعالیت غالب 
در روستاها کش��اورزی و دامداری می باشد، توجه به بحث ایمنی 
امری ضروری به نظر می رسید. اهمیت این موضوع موجب شد تا 
احداث پایگاه آتش نشانی در روستاهای کشور بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.
همچنین بر اس��اس بندهای 30 و 39 »اساسنامه،  تشکیالت و 
سازمان دهیاری  های خودکفا« دهیاری ها موظف به »اتخاذ تدابیر 
الزم برای حفظ روس��تا از خطر س��یل و حریق« و »همکاری با 
واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه 
و بالیای طبیعی« هس��تند که این وظایف ت��الش دهیاری ها را 
برای ساخت پایگاه آتش نشانی و انجام اقدامات ایمنی برای حفظ 
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روس��تاها در برابر خطرات آتش س��وزی و س��ایر حوادث افزایش 
داد. بدین منظور در روس��تاهای بزرگ و دارای آس��یب پذیری باال 
پایگاه هایی مکان یابی و احداث گردید که عالوه بر خدمات رسانی 
به آن روس��تا، به روستاهای تحت پوشش نیز خدمات ارائه دهند. 
طب��ق آمار موجود در س��ال 1387، تعداد 121 پایگاه و در س��ال 
1388، تع��داد 120 پایگاه و در س��ال 1389تع��داد 85 پایگاه در 
روستاهای مهم و بزرگ کشور مکان یابی شده و تا کنون تجهیزات 
مورد نیاز آن ها تامین ش��ده است. روستاهای محل استقرار پایگاه 
آتش نشانی روستایی، بر اس��اس معیارهای جمعیت روستا، وسعت 
پوش��ش گیاهی اطراف روستا، تعداد حوادث آتش سوزی روی داده 
در روس��تا و روس��تاهای اطراف آن، تعداد روس��تاهای دارای راه 
ارتباطی آس��فالت با آن روس��تا و جمعیت روستایی تحت پوشش، 

انتخاب شدند. 
در ای��ن راس��تا دهیاری ه��ا ب��ا اح��داث و تجهی��ز پایگاه های 
آتش نش��انی در روس��تاها گام مهمی را در افزایش ایمنی و مقابله 
با حوادث و س��وانح غیر مترقبه و بالیای طبیعی برداش��ته اند که 
جهت تامین نیروی انسانی پایگاه های مذکور و با توجه به موافقت 
مق��ام معظم رهبری مبنی ب��ر جذب نیروهای وظیف��ه برای این 
پایگاه ها، هماهنگی الزم با ستاد کل نیروهای مسلح جهت جذب 
242 نفر برای 121 پایگاه آتش نش��انی فعال احداث شده در سال 
1387 صورت پذیرفت. مدیریت پایگا ه های آتش نش��انی روستایی 
و ترویج فرهنگ ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث در محیط های 
روس��تایی متاثر از نیروی جوانی این نیروهای وظیفه می باشد که 
داشتن سطح آگاهی علمی و زمینه ی درك اهمیت موضوع ایمنی 
و آتش نش��انی و مس��ئولیت خود، داش��تن قابلیت باالی پذیرش 
آموزش ه��ای تخصصی و به کارگیری آن ه��ا برای انجام عملیات 
آتش نش��انی و آموزش عمومی جامع��ه از ویژگی های این نیروها 
اس��ت که تاثیر گذاری آن ها در ایجاد محیط های ایمن در روستاها 
را تضمین می نماید. این نیروها متناسب با هدف خدمت در پایگاه 
آتش نشانی با ایفای نقش تسهیل گر ایمنی و آتش نشانی روستایی 
آموزش های خاصی می بینند که آن ها را برای انجام مسئولیت خود 
توانا می س��ازد. جذب این نیروها گام مهمی در خدمات رس��انی به 
روستا جهت مقابله با حوادث آتش سوزی بود که اقدامات بسیاری 
نی��ز در این خصوص توس��ط معاونت امور دهیاری های س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور به انجام رسید که به شرح ذیل 

می باشد:
1-تهیه و اب��الغ دس��تورالعمل جذب نیروه��ای وظیفه برای 

پایگاه های آتش نشانی روستایی
2-هماهنگ��ی جهت ص��دور امریه برای 73 نفر از 26 اس��تان 

کشور
3-برگزاری مستمر دوره های آموزشی مقدماتی آتش نشانی 

4-ابالغ دستورالعمل حقوق و مزایای کارکنان وظیفه
5-ابالغ دستورالعمل مقررات انضباطی کارکنان وظیفه

 نتیجه گیری و پیشنهادات
در حال حاضر با تشکیل دهیاری ها بخش عمده ای از مشکالت 
روستاها در بحث ایمنی و آتش سوزی برطرف شده است که انتظار 

می رود با تجهیز دهیاری ها به نیروی انسانی آتش نشان و همچنین 
تجهی��زات مربوطه دیگر نگرانی در این زمینه در روس��تاها وجود 
نداش��ته باش��د. دهیاری ها نیز به موجب وظایف قانونی موجود در 
اساس��نامه تشکیالت و س��ازمان دهیاری ها مصوب هیات محترم 
وزیران، بای��د برنامه ریزی های الزم را برای ایمنی روس��تا انجام 
دهند که تحقق این امر نیازمند پشتیبانی و حمایت های تجهیزاتی، 

آموزشی و اعتباری از سوی سطوح منطقه ای و ملی می باشد. 
منابع:

1-ازکیا، مصطفی)1384( اصول ایمنی و مقابله با حوادث پیش بینی نش��ده در مناطق 
روستایی.

2-اکبری، صادق. عبدالهی، مجید)1387( مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری.
3-عبدالهی، مجید)1383( مدیریت روس��تایی و ایمنی روس��تاهای کش��ور، فصلنامه 

فرهنگ ایمنی، سال دوم، شماره 6
4-طرح تشکیل گروه آتش نش��ان داوطلب)1380(، گروه بررسی و تحقیقات دبیرخانه 

ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور
5-گ��زارش عملکرد معاونت امور دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 

کشور)1390(
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از میان کاربری ها و خدمات موجود در روس��تا، توزیع و 
مکان یاب��ی بهینه ایس��تگاه های آتش نش��انی به دلیل 
اهمی��ت و توج��ه روزافزون به امر ایمن��ی و ارایه تمهیداتی در 
زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حادثه از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار اس��ت. نیاز به تعیی��ن بهترین ونزدیک ترین 
مس��یر بی��ن دونقطه عرض��ه و تقاضای خدمات از یک س��و و 
افزایش خطرات ناش��ی از حوادث مترقبه و غیر مترقبه از طرف 
دیگر، ضرورت پرداختن به این خدمات بیشتر آشکار می گردد. 
دس��تورالعمل مکان یاب��ی پایگاه آتش نش��انی و س��اخت این 
پایگاه ها با توجه به وظایف دهیاران، می تواند یکی از مفیدترین 
دانس��ته های آنان باشد که در این راستا سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کش��ور اقدام ب��ه تهیه این دس��تور العمل نموده 
اس��ت. توجه و اجرای این دستورالعمل  کمک می کند تا نه تنها 
ام��کان تعیی��ن بهترین و نزدیک ترین مس��یر بی��ن چند نقطه 
فراهم گ��ردد، بلکه موجب کاهش هزینه های مالی و اجتماعی 
ش��ده، س��رعت در امر امداد رس��انی و... را نیز به همراه خواهد 
داش��ت و همچنی��ن منج��ر ب��ه تهی��ه نقش��ه منطقه بندی و 
خدمات رسانی ایس��تگاه های آتش نشانی در وضعیت موجود به  

بهترین شکل خواهد گردید.
همچنین توجه به دس��تورالعمل س��اخت پایگاه آتش نشانی 
باع��ث می گ��ردد تا نقاط ضعف احتمالی از بی��ن برود و مکانی 

ایمن آماده گردد، دستورالعمل به این شرح می باشد:
1- مکان یابی پایگاه آتش نشانی روستایی

مکان یاب��ی پایگاه آتش نش��انی روس��تایی به معن��ی تعیین 
مناسب ترین مکان در سطح روس��تا با توجه به موقعیت نسبی 
عوامل موثر در مکان یابی نظیر جاده ها، بافت روس��تا، عوارض 
طبیعی و وضعیت پستی و بلندی زمین است. انتخاب مناسب ترین 
مکان باید بر اساس معیارهایی صورت گیرد که عملکرد صحیح 
را تضمی��ن  کنن��د. با توجه ب��ه خصوصیات عملک��ردی پایگاه 
آتش نش��انی و اهداف آن، مکان یابی باید متفاوت از مکان یابی 
س��ایر مراکز عملکردی خدماتی نظیر آموزشگاه، درمانگاه و... 
باش��د. مهم ترین عوامل موثر در مکان یابی پایگاه آتش نشانی 
روس��تایی عبارت از نحوه ی مجاورت با ش��بکه ی دسترس��ی 
داخل و خارج روس��تا، دسترس��ی به منابع آب کافی و دایمی و 
هم جواری یا دوری از کاربری های آسیب پذیر و حساس روستا 

هستند که ضوابط مربوطه در ادامه تشریح می شود. 

دستورالعمل مکان یابی و ساخت 
پایگاه آتش نشانی *N36*9
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1-1.نحوهیمجاورتباشبکهیدسترسی
ش��بکه ی دسترسی ش��امل راه های درون روستا و جاده های 
خارج از روستاس��ت. وجود شبکه ی دسترس��ی مناسب یکی از 
الزامات افزایش س��رعت عمل و کارآیی ماش��ین آتش نشانی و 
آتش نشانان روستایی در رسیدن به محل آتش سوزی و خاموش 
کردن آتش اس��ت. بنابراین پایگاه آتش نشانی باید در حاشیه ی 
مس��یرهای اصلی راه های روس��تایی مکان یابی شود. موقعیت 
پایگاه آتش نش��انی نسبت به ش��بکه ی راه های اصلی و فرعی 
منطقه ی روس��تایی تحت پوشش به گونه ای باشد که دسترسی 
ماشین آتش نشانی به روس��تاهای اطراف نیازمند عبور از بافت 
مس��کونی یا متراکم یا پررفت و آمد و نامناس��ب درون روس��تا 
نباش��د. چرا که عبور از داخل روستا و مسیرهای تنگ و دارای 
مانع سبب کند شدن سرعت ماشین آتش نشانی و وقوع تصادفات 
می شود و کارایی عملیات آتش نشانی را کاهش می دهد. به این 
ترتیب زمین های خارج از روستا که در جهت توسعه ی آینده ی 
روستا نیز قرار نمی گیرند و به سادگی به شبکه ی راه های اصلی 
و فرعی منطقه دسترسی دارند، مناسب ترین مکان برای استقرار 

پایگاه آتش نشانی روستایی هستند.
1-2-دسترسیبهمنابعآب

آب عامل اصلی خاموش کننده ی آتش در پایگاه آتش نشانی 
روس��تایی است. از این رو دسترسی به منابع آب دایمی و کافی 
برای پر کردن مخزن در حداقل زمان ممکن و مواقع اضطراری 
اهمیت زی��ادی دارد. با توجه به گنجای��ش محدود مخزن آب 
خ��ودروی آتش نش��انی و ض��رورت ذخیره ی مق��دار کافی آب 
در پایگاه آتش نش��انی برای پر کردن مج��دد مخزن در مواقع 
اضطراری الزم است که پایگاه آتش نشانی روستایی در نزدیکی 
منابع آب جاری قابل استفاده با کم ترین هزینه و امکانات یا بر 
روی سفره های آب کم عمق زیرزمینی که با حفر چاه کم عمق 
قابل اس��تخراج هستند، مکان یابی و ساخته شود. روش متداول 
رفع نیاز به آب در مواقع ضروری، س��اخت اس��تخر و یا نصب 

مخزن آب برای ذخیره ی آب در پایگاه آتش نشانی است.
عالوه بر تامین آب در محل پایگاه آتش نش��انی، شناس��ایی 
منابع آب در مس��یرهای تردد ماشین آتش نشانی در محدوده ی 
روس��تایی تحت پوش��ش نیز اهمیت زیادی دارد و دسترس��ی 
ماشین آتش نشانی به آب کافی برای پر کردن مجدد مخزن را 
امکان پذیر می س��ازد. وجود آب در محل های وقوع آتش سوزی 
در مکان های دور از پایگاه آتش نشانی موجب کوتاه شدن زمان 
آب گیری مجدد ماش��ین آتش نشانی و افزایش سرعت عملیات 
برای خاموش کردن آتش سوزی های بزرگ می شود. با توجه به 
وجود منابع آب در مزارع کشاورزی صنعتی و کارگاه های دیگر 
در محیط ه��ای روس��تایی، برنامه ریزی برای مش��خص کردن 
مس��یر دسترس��ی به این منابع آب و هماهنگی برای آب های 
ذخیره ش��ده در این مزارع در مواقع اضطراری نقش مهمی در 

افزایش کارایی عملیات آتش نشانی روستایی دارد. 
1-3-همجوارییافاصلهازکاربریهایدیگر

پایگاه آتش نشانی روستایی یکی از چندین کاربری زمین در 

روستاهاست که مکان یابی آن باید با توجه به موقعیت مکانی و 
ویژگی های کارکردی و نیازهای سایر کاربری ها در روستا انجام 
ش��ود. یکی از اصول مکان یابی کاربری های زمین جلوگیری از 
ایجاد اخ��الل و مزاحمت کاربری ها برای یك دیگر و کمك به 
افزای��ش کارایی عملکردی آن ها در مجاورت یك دیگر اس��ت. 
کاربری خدمات ایمنی و آتش نشانی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت 
جاری در آن که با سر و صدای نسبتا زیاد و سرعت حرکت باال و 
نیاز به فضای باز برای حرکت سریع در شبکه ی معابر مشخص 
 می ش��ود نمی تواند در کنار برخی کاربری های روستا قرار گیرد.
واحدهای آموزش��ی به خصوص در مقاطع دبس��تان و راهنمایی 
که با ازدحام و رفت و آمد زیاد دانش آموزان همراه هستند و نیز 
مراکز درمانی که همانند مراکز آموزش��ی به س��کوت و آرامش 
نی��از دارند نمی توانند در نزدیکی پایگاه آتش نش��انی به فعالیت 

مناسب بپردازند. در مقابل کاربری های 
کارگاه ه��ای  و  تج��اری و مس��کونی 
صنعتی و مزارع کش��اورزی که احتمال 
وقوع آتش س��وزی در آن ها باالست و 
نیاز بیش تری به خدمات آتش نش��انی 
دارن��د می توانند از مزای��ای نزدیکی به 
پایگاه آتش نش��انی بهره مند ش��وند. با 
توج��ه به ضرورت توجه ب��ه آثار مثبت 
و منفی کاربری ه��ای مختلف و پایگاه 
آتش نش��انی ب��ر یك دیگ��ر، فاصله ی 
پایگاه تا کاربری های ناسازگار نباید به 
اندازه ای باشد که در مواقع آتش سوزی، 
س��رعت عمل آتش نش��انی را کاهش 
دهد. زمین های بلند و مشرف به روستا 
ک��ه آگاهی از آتش س��وزی را تس��ریع 
می س��ازد نیز می تواند برای مکان یابی 

مورد توجه قرار گیرد.
1-4-وضعیتفیزیکیزمینپایگاه

پایگاه آتش نش��انی روس��تایی نیازمند زمین هموار و نس��بتا 
وس��یعی اس��ت که از یك ط��رف هزینه های خاك ب��رداری و 
تس��طیح آن پایین باش��د و از طرف دیگر امکان تصرف زمین 
برای توس��عه ی آتی پایگاه را فراهم س��ازد. زمین پایگاه باید از 
دیواره های عمیق و سس��ت به دور باش��د و در پای دامنه های 

ناپایدار و سست کوه ها نیز قرار نگیرد. 
زمی��ن پایگاه باید در مقابل لرزه ه��ای احتمالی زمین مقاوم 
باش��د. در مکان یابی پایگاه آتش نش��انی به مس��ئله ی رانش و 
فرونش��ینی زمین هم باید توجه ش��ود و با توج��ه به ضرورت 
پایداری س��اختمان پایگاه آتش نشانی در برابر حوادث طبیعی و 
انسانی برای امدادرسانی به حادثه دیدگان در مواقع اضطراری، 
کلیه ی ش��رایط پای��داری و ناپایداری زمی��ن، موقعیت خطوط 
گس��ل، آس��یب پذیری زمین از ریزش کوه  ی��ا دره ها و طغیان 
رودخانه ها باید مطالعه و نتایج آن در مکان یابی پایگاه در روستا 

مورد توجه قرار گیرد.

واحدهای آموزشی به خصوص 
در مقاطع دبستان و راهنمایی 
که با ازدحام و رفت و آمد زیاد 

دانش آموزان همراه هستند و 
نیز مراکز درمانی که همانند 
مراکز آموزشی به سکوت و 

آرامش نیاز دارند نمی توانند در 
نزدیکی پایگاه آتش نشانی به 

فعالیت مناسب بپردازند.
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2-طراحیوساختپایگاهآتشنشانیروستایی
پس از تعیین مکان مناس��ب پایگاه آتش نش��انی، س��اخت 
س��ازه ی پایگاه آغاز می شود. ضوابط ساخت پایگاه آتش نشانی 
ش��امل ضوابط مربوط به طراحی و چیدمان فضاهای ضروری 
در پای��گاه ب��رای انجام فعالیت های مختلف و ضوابط س��اخت 
س��ازه ی پایگاه بر اس��اس طرح تهیه ش��ده اس��ت. با توجه به 
تعریف پایگاه آتش نشانی روس��تایی، انجام فعالیت های پایگاه 
نیازمند وجود فضاهای کافی اس��ت. عالوه بر کفایت، موقعیت 
ق��رار گرفتن فضاها در پایگاه آتش نش��انی نیز نقش مهمی در 
انجام موثر وظایف هر فضا دارد. بنابراین در پایگاه آتش نشانی 
باید فضا به می��زان کافی و در موقعیت 
مناسب در نقش��ه ی پایگاه وجود داشته 
باش��د. در یك دس��ته بندی کلی پایگاه 
آتش نش��انی باید دارای فضاهایی برای 
اسکان نیروی انسانی پایگاه، نگهداری 
تجهی��زات آتش نش��انی و انج��ام امور 
اداری و پش��تیبانی باش��د. هر دسته از 
این فضاها شامل چند یا چندین فضای 
مستقل می ش��ود که زمینه س��از انجام 
روستایی  آتش نش��انی  پایگاه  وظیفه ی 
است. مهم ترین فضاها در ادامه تشریح 

می شوند:
کارکن�ان اس�تراحت بخ�ش -1-2

آتشنشان
طراح��ی فضای م��ورد نی��از نیروی 
انسانی باید به گونه ای باشد که حداکثر آرامش، سکوت و آسایش 
را به هم��راه آورد و ضم��ن تقویت روحیه و رفتارهای جمعی در 
کارکنان که پیش نیاز یك فعالیت جمعی خطیر و حساس است، 
امکان تامین عرصه ه��ای کم تر عمومی و یا خصوصی تر را در 
طول زمان حضور در پایگاه برای آن ها فراهم کند. آسایش��گاه 
اصلی ترین فضای س��کونت نیروی انس��انی پایگاه آتش نشانی 
اس��ت. برای استراحت کارکنان و حفظ آمادگی نیروها ضروری 
اس��ت که فضاهای اساس��ی مورد نیاز آن ها ش��امل آشپزخانه، 
دستش��ویی، حمام و رختش��وی خانه نیز در مجاورت آسایشگاه 
طراحی و س��اخته شود. این بخش از فضای پایگاه آتش نشانی 
باید مجزا از بخش اداری و آموزشی باشد ولی با در نظر گرفتن 
ضرورت حفظ آسایش و آرامش در برابر سر و صدا و دود و مواد 
س��می حاصل از روشن ش��دن خودروی آتش نشانی، با قسمت 
آش��یانه و تعمیرات و انبار تجهیزات آتش نشانی در ارتباط باشد. 
برای ایجاد ارتباط آسایشگاه با بخش اداری و آشیانه می توان از 
ورودی های مناس��بی استفاده کرد. جزئیات مربوط به فضاهای 

اساسی بخش آسایشگاه به شرح زیر است:
اتاق اس��تراحت: این اتاق برای استراحت شبانه یا استراحت 
بین روز کارکنان آتش نش��انی و راننده اس��ت. موقعیت آن باید 
به گونه ای باش��د که حداکثر آسایش و آرامش را به همراه داشته 
باش��د. ارتباط آن با قسمت آش��یانه نباید به طور مستقیم برقرار 

ش��ود و هر گونه بازش��و به این بخش یا معاب��ر پر رفت و آمد 
اطراف پایگاه باید حذف گردد. ابعاد اتاق اس��تراحت متناس��ب 
با تعداد نیروهای عملیاتی پایگاه متفاوت اس��ت ولی بر اساس 
بعضی اس��تانداردها، حداقل فضای الزم برای اس��تراحت یك 
نف��ر برابر 5/7 مترمربع اس��ت. ای��ن میزان برآورن��ده ی اکثر 
نیازه��ای ضروری برای آس��ایش و راحتی فرد اس��ت. با توجه 
به وضعیت پایگاه آتش نش��انی روس��تایی، در نظر گرفتن س��ه 
نف��ر برای اس��تراحت در پایگاه کافی به نظر می رس��د. در اتاق 
اس��تراحت تخت خواب ها باید در یك طبقه پیش بینی ش��وند و 
اس��تفاده از تخت های دو طبقه در خوابگاه مجاز نمی باش��د. در 
اتاق اس��تراحت به تعداد تخت ها، کمد ب��ا ظرفیت کافی برای 

نگهداری لوازم شخصی کارکنان در نظر گرفته شود.
دستش��ویی و حمام: دستش��ویی و حمام باید از دسترس افراد 
دیگر خارج باش��د. با وجود این می توان دستشویی را به گونه ای در 
پایگاه مکان یابی کرد که دسترسی سایر افراد اداری پایگاه نیز بدون 
ایجاد اختالل در آرامش ساکنان آسایشگاه تامین شود. دیوارهای 

دستشویی و حمام با کاشی مرغوب پوشانده شود. 
آش��پزخانه و غذاخ��وری: اقام��ت 24 س��اعته ی نیروه��ای 
آتش نش��ان در پایگاه آتش نشانی برای حفظ آماده باش در برابر 
خطرات آتش س��وزی موجب ضروری ش��دن ایجاد آشپزخانه و 
غذاخوری در پایگاه آتش نش��انی می ش��ود. این فضاها باید در 
مجاورت آسایش��گاه ق��رار گیرند ولی ارتباط مس��تقیمی با آن 
نداشته باش��ند. به گونه ای که فعالیت در آن سبب از بین رفتن 
آسایش افراد در حال استراحت یا خواب نشود. با توجه به امکان 
استفاده ی زیاد نیروها از فضای آشپزخانه و غذاخوری، ضروری 
اس��ت که این فضاها دارای دسترسی س��ریع به فضای آشیانه 
باشد. تجهیزات ضروری در این بخش عبارت از یك یخچال و 
اجاق گاز است. آشپزخانه باید دارای هواکش و تهویه ی مناسب 
باشد. دیوارها و کف آن کاشی کاری شود تا نظافت و شستشوی 

آن ممکن و آسان شود.
2-2.آشیانهوفضاهایجانبی

این دس��ته از فضاها برای توقف، انبار، شستشو و نگهداری 
تجهیزات آتش نش��انی و تعویض و شستشوی لباس ها پس از 
عملیات س��اخته می ش��وند. ارتباط این فعالیت ه��ا با یك دیگر 
ایجاب می کند که در نزدیکی و مرتبط با هم س��اخته ش��وند. 
ب��ه این ترتیب فضاهای مربوط به این فعالیت ها می توانند یك 
مجموع��ه فضایی مس��تقل را در پایگاه تش��کیل دهند. ارتباط 
بین ای��ن مجموع��ه و فضاهای مرتب��ط با اس��تراحت نیروها 
باید به خوبی برقرار ش��ود به گونه ای ک��ه فعالیت های مرتبط با 
تجهیزات آتش نش��انی هیچ گونه مزاحمتی را برای فعالیت های 
درون آسایشگاه ایجاد نکنند ولی در ارتباط مستقیم با آن باشد. 
مهم ترین فضاهای مرتبط با تجهیزات و عملیات آتش نش��انی 

به شرح زیر توصیف می شوند:
2-2-1. آش��یانه محل توقف خودروی آتش نش��انی و یکی 
از مهم ترین فضاهای پایگاه آتش نش��انی اس��ت . برای کاهش 
اتالف زمان در آغاز عملیات، باید دسترسی به آشیانه از فضای 

طراحی فضای مورد نیاز 
نیروی انسانی باید به گونه ای 
باشد که حداکثر آرامش، 
سکوت و آسایش را به همراه 
آورد و ضمن تقویت روحیه و 
رفتارهای جمعی در کارکنان 
که پیش نیاز یک فعالیت جمعی 
خطیر و حساس است، امکان 
تامین عرصه های کم تر عمومی 
و یا خصوصی تر را در طول 
زمان حضور در پایگاه برای 
آن ها فراهم کند.
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اس��تراحت پایگاه به طور مستقیم و با حداقل فاصله برقرار شود. 
ابعاد آشیانه متناسب با ابعاد خودرو)ها(ی آتش نشانی و تعداد آن 
و نیاز به فضایی برای درب های خودرو و چرخش در اطراف آن 
تعیین می شود. در آشیانه باید از ایجاد ستون یا هر مانع فیزیکی 
غیر ضروری دیگر اجتناب ورزید. در ساخت آشیانه ی خودروی 

آتش نشانی به نکات زیر توجه شود:
قس��مت جلوی محوطه باید کمی سراشیب ساخته شده و 

دارای آب گذر باشد.
دیواره های آش��یانه باید از موادی باشد که به راحتی قابل 

شستشو هستند.
در کف آش��یانه بای��د دریچه ای ب��رای تخلیه ی آب های 

حاصل از شستشو کار گذاشته شود.
جایگاه ماشین آتش نش��انی باید از مصالحی ساخته شود 

که لغزندگی ایجاد نکند.
کف آشیانه باید از مصالح مقاوم ساخته شود.

شیب آش��یانه باید به اندازه ای باشد که جریان آب جاری 
ب��ر س��طح آن به بیرون را تس��هیل نماید. حداکثر ش��یب کف 

آشیانه 1/5 درصد باشد.
در مس��یر خروج خودرو از آش��یانه نباید هی��چ مانعی که 
باع��ث تاخیر در حرکت، س��رخوردن و خاموش ش��دن خودرو 

می گردد وجود داشته باشد.
کف آش��یانه باید حداقل 20س��انتی متر از کف ساختمان 
پایگاه پایین تر باشد تا گازهای خروجی از خودروی آتش نشانی 
و آب ه��ای حاصل از شستش��و، مزاحم س��ایر فضاهای پایگاه 

نشود.
سطوح نورگیر آش��یانه مانند سایر فضاها باید به اندازه ای 

باشد که در ساعات روز نور کافی جهت فعالیت تامین شود.
ورودی و خروجی ایس��تگاه در مکانی پیش بینی شود که 

شبکه مجاور فاقد کاربری مزاحم و یا ترافیك زیاد باشد.
ورود و خروج افراد به س��اختمان پایگاه از ورودی پایگاه 

مجزا باشد و ورود به پایگاه از دهانه های آن ممنوع شود.
    2-2-2. محل شستش��وی خودرو و تجهیزات آتش نشانی:

پس از انجام عملیات آتش نش��انی و بازگش��ت ب��ه پایگاه، باید 
خودرو، ش��لنگ و س��ایر تجهیزات اس��تفاده ش��ده در عملیات 
به خوبی شسته ش��وند. فضای شستشوی تجهیزات آتش نشانی 
در قسمت عقب آشیانه در نظر گرفته شود. به این ترتیب شرایط 
بهتری برای شستشوی وسایل نقلیه در هوای سرد و نامساعد و 
هنگام وزش شدید باد فراهم می شود. آب های ناشی از شستشو 
باید به وس��یله ی یك کانال زه کش��ی فاضالب از آشیانه خارج 
گردد. توصیه می ش��ود که برای خشك شدن تجهیزات شسته 
شده به خصوص شلنگ ها، فضاهایی برای خشك کردن نیز در 

نظر گرفته شود.
2-2-3. انبار تجهیزات آتش نشانی:

ب��رای نگه��داری و ذخیره ی لوازم و مواد آتش نش��انی نظیر 
ش��لنگ ها، س��رلوله ها و مواد خاموش کننده در پای��گاه نیاز به 
فضاهایی برای انبار اس��ت که بهتر اس��ت در نزدیکی آشیانه ی 
پایگاه س��اخته شوند. ش��لنگ ها نیاز به مراقبت خاصی دارند و 
باید فضای کافی برای خش��ك ک��ردن و نگهداری از آن ها در 
نظر گرفته ش��ود. این فض��ا باید کامال تمیز، خش��ك و دارای 
دسترس��ی به هوای آزاد باشد. لوازم یدکی خودروی آتش نشانی 
نیز می توانند بخش��ی از فضای انبار را اش��غال کنند. همچنین 
ب��رای نگهداری لباس کار و لوازم همراه نیروهای آتش نش��ان 
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نظیر کاله آتش نشانی، باالپوش، نیم تنه ی مخصوص، چکمه، 
پوتین و غیره نیز کمدهای مناسب در نظر گرفته شود.  

2-3.بخشاداریوآموزشی
این فضا برای اس��تقرار فرمانده و رییس پایگاه و تجهیزات 
مخابراتی و ارائه ی آموزش های عمومی و حرفه ای یا تش��کیل 
جلس��ات عمومی در نظر گرفته می شود. اتاق اداری باید دارای 
دی��د کامل به آش��یانه و محوطه ی جلوی آش��یانه باش��د. ولی 
ارتباط مس��تقیمی با بخش آشیانه و استراحت گاه نداشته باشد، 
ب��ا توجه به اس��تقرار تجهیزات ارتباطی در ات��اق اداری و لزوم 
ارتب��اط فرمانده ی پایگاه با نیروهای فعال در آش��یانه در مواقع 
ضروری از بازش��وهایی با شیشه ی دو 
جداره اس��تفاده ش��ود. فضای اداری و 
آموزش��ی باید دستشویی مستقل داشته 
باش��د ولی در صورت طراحی مناس��ب 
برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای 
فضاهای اس��تراحت نیروها، می توان از 
دستشویی بخش اس��تراحت گاه به طور 
مش��ترك اس��تفاده کرد. بخش اداری 
و آموزش��ی باید از طریق بازشویی که 
قابل قفل باش��د، به بخش اس��تراحت 
پای��گاه مرتبط ش��ود. در این بخش نیز 
باید فضاهای��ی برای نگه��داری لوازم 

شخصی فرمانده و تجهیزات آموزشی در نظر گرفته شود.
2-4.سایرفضاهایضروریدرپایگاه

منب��ع ذخیره ی آب: برای ذخیره ی آب کافی جهت پر کردن 
مخ��زن خ��ودرو در مواقع ع��ادی و اضطراری بای��د منبعی به 
گنجایش 3000 لیتر در پایگاه آتش نش��انی س��اخته شود. این 

مخزن به آب لوله کش��ی روس��تا متصل و نیز دارای ورودی از 
منابع آب زیرزمینی باش��د. منبع ذخی��ره ی آب باید دارای یك 
خروجی به س��مت بی��رون پایگاه جهت تخلی��ه و یك ورودی 
با آبدهی مناس��ب جهت اتصال به پم��پ مکش آب خودروی 

آتش نشانی باشد.
فضای ورزش و ب��ازی: ورزش برای حفظ آمادگی نیروهای 
پایگاه کامال ضروری اس��ت و باید فضای کافی در پایگاه برای 

ورزش و بازی نیروها فراهم گردد.
3.ایمنیسازهیپایگاه

ایمنی س��اختمان پایگاه آتش نش��انی روس��تایی از دو منظر 
ایمن��ی در برابر ح��وادث غیرمترقبه و آتش س��وزی قابل توجه 
اس��ت. با توج��ه ب��ه تقس��یم بندی س��اختمان ها در مدیریت 
بحران و قرار گرفتن س��اختمان پایگاه آتش نش��انی روس��تایی 
در گ��روه س��اختمان های ب��ا اهمیت زیاد و بناه��ای ضروری، 
مقاوم س��ازی این س��اختمان برای باال بردن مقاومت در برابر 
زلزل��ه و س��ایر بالیای پیش بینی نش��ده باید ب��ا رعایت کامل 
مقررات س��اختمانی مندرج در »آیین نامه ی طرح س��اختمان ها 
 در براب��ر زلزل��ه _ اس��تاندارد2800« مورد توجه ق��رار گیرد.
برای ایمن سازی ساختمان پایگاه آتش نشانی روستایی در برابر 
آتش س��وزی نیز باید در اس��تفاده از مصالح ساختمانی و تعیین 
هم ج��واری فضاهای مختلف با یك دیگ��ر به حذف زمینه های 
بروز آتش س��وزی یا گسترش آن در پایگاه توجه داشت. پایگاه 
آتش نش��انی و به خصوص بخش های آشیانه و محل استراحت 
باید کامال در برابر آتش مقاوم باش��ند. در س��اخت دیوارها، در 
و پنجره ه��ا و روکش های دیواره��ا و رنگ آمیزی آن از مصالح 
کامال مقاوم در برابر آتش اس��تفاده شود. استفاده از چراغ های 
س��قفی و سایه بان ها و پوشش پالس��تیکی سبب آسیب پذیری 

آشیانه محل توقف خودروی 
آتش نشانی و یکی از مهم ترین 
فضاهای پایگاه آتش نشانی 
است . برای کاهش اتالف زمان 
در آغاز عملیات، باید دسترسی 
به آشیانه از فضای استراحت 
پایگاه به طور مستقیم و با 
حداقل فاصله برقرار شود.
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پایگاه در برابر آتش س��وزی می ش��ود و باید از کاربرد آن ها در 
پایگاه آتش نشانی خودداری شود.

4.سایرموارد
عالوه بر مقررات یاد شده، توجه به نکات زیر نیز در مکان یابی 

و ساخت پایگاه آتش نشانی روستایی الزامی است:
ش�رایطاستفادهیمش�ترکدهیاریوآتشنشانی
ازیکس�اختمان:در موارد تصمیم به اس��تفاده ی مش��ترك 
دهیاری و پایگاه از یك س��اختمان باید به نیاز ساختمان پایگاه 
آتش نش��انی به ش��رایط ضروری خاص که پی��ش از این ذکر 
ش��ده اند توج��ه کام��ل ش��ود و مکان یاب��ی و س��اخت پایگاه 
آتش نش��انی تحت تاثیر الزامات مکان یابی و ساخت ساختمان 
دهیاری قرار نگیرد. به عبارت دیگر تمام ش��رایط تعیین ش��ده 
برای مکان یابی و س��اخت پایگاه آتش نشانی باید رعایت شود. 
فض��ای کاری دهیاری و پایگاه آتش نش��انی باید تا حد امکان 
مج��زا از یك دیگر س��اخته ش��وند ت��ا رفت و آم��د عمومی به 
دهی��اری موج��ب اختالل در آس��ایش نیروهای آتش نش��ان و 

عملیات آتش نشانی در مواقع اضطراری نگردد.
س�اختتدریجیپایگاه: با توجه به احتمال نبود اعتبار 
کافی برای س��اخت همه ی فضاهای ض��روری پایگاه می توان 
آن را در چند مرحله ی زمانی مجزا س��اخت. در ساخت تدریجی 
بای��د فضاهای ض��روری ش��امل حداقل یك آش��یانه ، فضای 
استراحت و اداری، س��رویس های بهداشتی در مرحله ی اول و 

سایر فضاها در مراحل بعد ساخته شوند.
تعدادطبقات:پایگاه آتش نش��انی روستایی باید در یك 
طبقه س��اخته ش��ود. به این ترتی��ب هم در هزینه ی س��اخت 
صرفه جویی می ش��ود و هم دسترسی نیروها به بخش آشیانه و 

تامین امنیت پایگاه ساده تر می شود.

وس�عتپای�گاه:زمی��ن پایگاه 
ش��امل دو بخش فضای ساخته شده و 
فضای باز اس��ت. فضای ب��از می تواند 
ب��رای تعمیر و شستش��وی خ��ودرو و 
تجهی��زات در هوای مناس��ب و ورزش 
کارکن��ان پای��گاه برای حف��ظ توانایی 
جس��مانی و انج��ام فعالیت های عملی 
آموزش��ی ب��رای م��ردم ی��ا گروه های 
داوطلب مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. در 

هنگام تهیه ی زمین پایگاه به احتمال توس��عه ی آتی پایگاه نیز 
توجه گردد.

تعدادونوعخودرو:در برنامه ی جاری ساخت و تجهیز 
پایگاه آتش نشانی روستایی از یك خودروی شش تن آمیکو با ابعاد 
598 سانتی متر طول و 202 سانتی متر عرض استفاده می شود. در 
تعیین ابعاد عرضی آش��یانه ی خودرو باید فضای کافی برای باز و 
بسته کردن درهای خودرو و حرکت در اطراف خودرو در آشیانه در 
هر طرف در نظر گرفته شود. این فضا به طور پیوسته به ساختمان 
پایگاه ساخته شود. در کنار آشیانه باید زمین کافی برای توسعه ی 
آتی فضای آشیانه در نظر گرفته شود. با توجه به احتمال تغییر نوع 
خودرو و ابعاد آن در س��ال های آینده و ضرورت پیش بینی فضای 
مناسب، ابعاد عرضی و طولی آشیانه با توجه به خودروهای بزرگ 

صورت گیرد.
محلذخیرهیموادس�وختی: برای تامین س��وخت و 
روغن مورد نیاز خودروی آتش نشانی و گرمایش پایگاه، تدارك 
فضایی مناس��ب و ایمن برای ذخیره ی سوخت ضروری است. 
این مکان باید کامال در برابر آتش سوزی امن باشد و به دور از 

آشیانه و انبار تجهیزات ساخته شود.

ایمنی ساختمان پایگاه 
آتش نشانی روستایی از دو 

منظر ایمنی در برابر حوادث 
غیرمترقبه و آتش سوزی قابل 

توجه است.
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گردآوری: سمیه باقری
info@dehyariha.com

نقاط روس��تایی کش��ور با در نظر گرفتن حدود 31/4 
درصد کل جمعیت کش��ور نیازمند پوش��ش حمایتی و 
خدماتی مطمئن برای مقابله با حوادث و بحران های طبیعی و 
انس��انی هس��تند. پراکندگی نقاط روس��تایی کش��ور، کمبود 
تجهیزات مقابله با حوادث، ضرورت ایجاد تش��کیالت مناسب 
مدیری��ت بحران و گروه ه��ای داوطلب ام��داد و نجات برای 
کاهش خس��ارات ناش��ی از وقوع حوادث و بالیای مختلف را 

الزامی می سازد. 
با تش��کیل دهیاری ه��ا امکان مناس��بی ب��رای پی گیری، 
زمینه س��ازی و تداوم برنامه های مربوط ب��ه ایمنی و مدیریت 
بحران در جامعه ی روستایی کشور فراهم شده است. همچنین 
با توجه به وس��عت جامعه ی روستایی و شرایط خاص اقلیمی 
برخ��ی از آن ها اتخاذ تدابیر الزم برای حفاظت در برابر حریق 
و افزایش ایمنی س��طح روس��تاها، می تواند گامی موثر در این 

زمینه محسوب گردد. 
با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاری ها در پیشبرد 
اهداف مدیریت بحران کشور و کمك به تحقق قانون تشکیل 
س��ازمان مدیریت بحران کش��ور و آیین نام��ه ی اجرایی آن، 
تبصره 2 ماده 19 طرح جامع امداد و نجات کش��ور و استفاده 
از زمینه ه��ای قانونی من��درج در بنده��ای 30 و 39 ماده 10 
اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 1380/11/21 
دهیاری ها در راس��تای حفظ ایمن��ی و اطفاء حریق وظیفه مند 
می باشند. از این رو سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
جهت حمایت از روستاییان و ایجاد امکانات الزم در این زمینه، 
برنامه ریزی الزم را انجام داده اس��ت که بر این اساس تکمیل 
طرح و تجهیز س��ایر روس��تاهای واجد ش��رایط نیازمند تامین 

اعتبار الزم در این خصوص می باشد. 
با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مس��تقیم آن با وضعیت 
ایمنی س��اکنین روس��تایی، برنامه ها و اقدامات زیادی توسط 
دهیاری ه��ا در زمینه های فوق در حال برنامه ریزی اس��ت که 
در صورت حمایت اعتباری و آموزشی آن ها اقدامات چشم گیر 
و مثبتی در س��طح روستاهای کش��ور رخ خواهد داد. با توجه 
به این که وزارت کشور )س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور( به عنوان دستگاه مس��ئول و ارائه کننده ی خدمات در 

زمینه ه��ای مورد نظر نقش اساس��ی ایفاء می کن��د، انتظار آن 
می رود تمهیدات الزم در این خصوص به عمل آید.

 وضعیت آماری
مطاب��ق آخرین اع��الم مرکز آمار ایران جمعیت روس��تایی 
کشور برابر 22131101 نفر می باشد که در مقایسه با جمعیت 
کل کش��ور 31/4 درصد از جمعیت کش��ور در نقاط روستایی 
زندگی می کنند. تعداد آبادی های کش��ور نی��ز حدود 63125 
آبادی اس��ت که اس��تقرار مدیریت روس��تایی به موجب قانون 
تاس��یس دهیاری های خودکفا در روس��تاهای کشور مصوب 
1377 در تعداد 37769 روس��تای باالی 20 خانوار از مجموع 

کل روستاهای کشور میسور می باشد.
 وظایف دهیاری ها در ارتباط با ایمنی و 

آتش نشانی 
با تش��کیل واحد مدیریت روس��تایی به نام دهیاری وظایف 
47 گانه ای به عهده ی دهیار و دهیاری گذارده شده که در ذیل 
وظایف مرتبط با ایمنی و آتش نش��انی کشور مطابق اساسنامه 

تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 ذکر می شود:
1- اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق 
در رفع خطر از بناها و دیوارهای شکس��ته و خطرناك واقع در 
معابر و اماکن عمومی و تس��طیح چاه ه��ا و چاله های واقع در 

معابر بر اساس مصوبات شورا )بند 30 ماده 10(
2- همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث 

و سوانح غیر مترقبه و بالیای طبیعی )بند 39 ماده 10(
جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات 

ایمنی و آتش نشانی
از طرفی فضای روس��تاهای کشور تلفیقی از بافت کالبدی 
روستا و مزارع، باغ ها و جنگل های حواشی روستاست که محل 
فعالیت و تولید روستا تلقی می شود. یکی از خدمات عمومی و 
پایه مورد نیاز روس��تاهای کشور برخورداری از خدمات ایمنی 
و آتش نش��انی به دلیل وجود فضاهای فراوان مخاطره آمیز در 
روس��تاهای کشور می باشد. بررس��ی وضع موجود نشان از آن 
دارد که تاکنون شهرداری های کشور که به موجب بند 14 ماده 
55 قانون ش��هرداری وظیفه ی تامین ایمنی شهر و شهروندان 
در برابر خطر آتش س��وزی و س��یل را به عهده دارند، خارج از 
وظیفه ی قانونی خود به روس��تاهای پیرامونی خدمات ایمنی و 

آتش نشانی را ارائه می نمودند.

گزارشی از وضعیت 
پايگاه های آتش نشانی روستايی

*N36*10
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وضعیت فوق حاکی از آن اس��ت ک��ه تقریبا 31/4 درصد از 
جمعیت کش��ور خارج از پوشش ایمنی و آتش نشانی قرار دارند 
در حالی که س��االنه در پهنه های روستایی کشور 25451 فقره 
آتش سوزی در واحدهای مسکونی، مراکز تولیدی، مزارع، باغ ها 
و جنگل های حاش��یه ی روستا رخ می دهد که حسب داده های 
بانك اطالعات شناس��نامه ی ده و دهیاری که از روس��تاهای 
دارای دهیاری جمع آوری ش��ده اس��ت، س��االنه خسارتی بالغ 
بر 500 میلی��ارد ریال به جای می گذارد. اگ��ر موضوع حوادث 
غیرمترقبه به خصوص زلزله که به دلیل آس��یب پذیری مساکن 
روستایی و اس��تفاده از مصالح کم دوام در ساخت آن را به این 
آس��یب پذیری اضافه کنیم در می یابیم که روس��تاهای کشور 
بی��ش از پیش نیازمند توجه در مقوله ی ایمنی و آتش نش��انی 
می باش��ند. برای نمونه می توان به زلزله بم در 1382و تخریب 

باالی 70 درصدی 263 پارچه آبادی اشاره کرد.
مطابق مصوبه ی ش��وای عالی معماری و شهرسازی کشور 
مبن��ی بر ضوابط ایجاد پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی در 
صورتی که هر یك از این پایگاه ها 10 روس��تا را تحت پوشش 
قرار دهند، با توجه به وضع موجود و تحت پوشش بودن 3260 
روس��تا، 8/6 درصد روس��تاها و 8/3 درصد جمعیت روس��تایی 

تحت پوش��ش خدمات ایمنی و آتش نش��انی ق��رار می گیرند. 
صرفه جویی های ناشی از ایجاد چنین مراکز خدمات نوینی در 
روستاهای کشور که می تواند انواع حوادث از جمله آتش سوزی، 
امداد جاده ای و حوادث غیرمترقبه را پوشش دهد عالوه بر حفظ 
سرمایه های انسانی، در حفظ سرمایه های طبیعی و محیطی و 
ایمن سازی فضاهای سکونتی و کاهش خسارات ذکرشده نقش 
موثری خواهد داشت. چرا که میزان خسارات فعلی به دلیل عدم 

پوشش ایمنی و آتش نشانی در روستاهای کشور می باشد.
پایگاه آتش نش��انی روس��تایی مکانی است مستقل و تحت 
مالکیت دهیاری روس��تای محل اس��تقرار که با برخورداری از 
نیروی آموزش دیده و تجهیزات )خودروی با ظرفیت س��بك( 
مقابله با آتش س��وزی و امداد و نجات، تحت نظارت بخش��دار 
به عملی��ات امداد و نجات آس��یب دیدگان ح��وادث مترقبه و 

غیرمترقبه در محدوده ی روستاهای تحت پوشش می پردازد.
تاکنون س��ه برنامه برای ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی 
در روستاهای کشور توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور تنظیم و اجرا شده است که نخستین برنامه در سال 1383 
با س��اخت و تجهیز 121 پایگاه آتش نش��انی، دومین برنامه در 
سال 1387 برای تجهیز 120 پایگاه آتش نشانی و سومین برنامه 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



50
شماره 36 

س��ال 1389 برای تجهیز 85 پایگاه آتش نشانی در روستاهای 
کشور طراحی شده است. البته از آغاز اجرای برنامه ی نخست 
تا کنون 10 روس��تای تعیین ش��ده برای ایجاد پایگاه به شهر 
تبدیل شده اند. بر این اساس از مجموع کل 326دهیاری های 
تجهیز شده در سه مرحله، 10 پایگاه آتش نشانی حذف شد. لذا 

با اجرای این دو برنامه تعداد پایگاه های آتش نش��انی کشور به 
316 پایگاه رسیده است.

 ماشین آالت آتش نشانی
همان گونه که در باال اشاره شد از ابتدای تاسیس دهیاری ها 
تا کنون مجموعا 326 دس��تگاه خودرو آتش نشانی خریداری و 
در اختیار پایگاه های فعال آتش نشانی روستایی قرار گرفته که 
با توجه به تبدیل 10 دهیاری از این تعداد روستاها به شهر، در 
حال حاضر مجموع پایگاه های فعال آتش نشانی روستایی 316 
پایگاه می باش��د. همچنین 1733 دستگاه کپسول اطفاء حریق 
نیز برای دهیاری ها خریداری و بین آن ها توزیع ش��ده اس��ت. 
به طوری که کلیه ی پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی موجود 
در حال حاضر دارای حداقل یك دس��تگاه ماشین آتش نشانی 
و تعدادی کپس��ول اطفاء حریق می باش��ند. دفاتر و واحدهای 
تخصصی س��ازمان از قبیل دفتر عمران و توسعه  ی روستایی، 
اداره کل تجهیزات و تدارکات، س��تاد ایمنی و آتش نش��انی و 
کمیته ی فنی ماش��ین آالت س��ازمان با مطالعه ی کافی برای 
تهیه ی خودرو مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
روستاهای کش��ور و ضریب وقوع حادثه در روستاهای دارای 
ایستگاه و محدوده ی عملیاتی این ایستگاه ها و با هدف امکان 
خدمات رس��انی مطل��وب، خودروهای آتش نش��انی را از میان 
خودروه��ای تیپ B و بر روی دو نوع شاس��ی کامیون آمیکو 
و ایس��وزو س��اخته و به تجهیزات امداد و ایمنی الزم تجهیز و 

توزیع نموده است.
تجهیز پایگاه ها به انواع ادوات و تجهیزات جدید قابل استفاده 
و متناسب با شرایط روستاها نظیر موتور سیکلت های امدادرسان 
و خاموش کننده های پر قدرت جدید قابل حمل توس��ط انسان و 
همچنین مطالعه، طراحی و اجرای سیس��تم های جامع هوشمند 
اعالم حریق قابل اتصال به مراکز امداد و نجات از جمله برنامه های 
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آتی برای دستیابی به روستاهای ایمن می باشد.
 نیروهای وظیفه ی آتش نشانی

ب��ا عنایت به راه اندازی پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی 
در دهیاری های کش��ور و لزوم س��اماندهی تجهیزات و نیروی 
انسانی آن ها، و با توجه به موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر 
جذب نیروهای وظیفه جهت فعالیت در پایگاه های آتش نشانی 
روس��تایی، پس از هماهنگی و پی گیری های مکرر با ستاد کل 
نیروهای مسلح، مجوز به کارگیری مشمولین جهت فعالیت در 
پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی صادر گردید. این موضوع 
فرصت مناس��بی بود ک��ه دهیاری ها به دلیل ع��دم توانایی در 
تامین نیروی انس��انی مورد نیاز جهت فعالیت در پایگاه های مذکور، 
از مش��مولین واجد ش��رایط برای فعالیت در پایگاه های آتش نشانی 
روستایی استفاده نمایند. از این رو پس از ابالغ دستور العمل مربوطه 
که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه گردید، مشمولین واجد 
شرایط توسط دفاتر امور روستایی استانداری ها وفق دستورالعمل مذکور 
به معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
معرفی و متعاقب آن مدارك این افراد به ستاد کل نیروهای مسلح جهت 

صدور امریه ارسال می گردد. 
با عنایت به مراتب فوق تا کنون امریه ی 10 نفر از مشمولین 
معرفی ش��ده برای س��ال 1388 و 48 نفر برای س��ال 1389 
صادر ش��ده است. در س��ال جاری نیز تاکنون امریه ی 18 نفر 
از مشمولین وظیفه صادر گردیده است. به عبارت دیگر تاکنون 
76 نفر س��رباز وظیفه جذب پایگاه های آتش نش��انی روستایی 

شده اند.
 قوانین و دستورالعمل ها

از س��ال 1383 تاکن��ون دس��تورالعمل های »مکان یابی و 
ساخت پایگاه آتش نش��انی روستایی« مبنی بر ضوابط اولیه ی 
س��اخت فضاهای مورد نیاز و نحوه ی مکان یابی آن، »شیوه ی 
فعالی��ت و اداره ی پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی« مبنی 
بر ش��رح وظای��ف نیروهای پای��گاه و چگونگی ج��ذب نیرو، 
»ش��رایط، وظایف و نحوه ی هماهنگی جذب کارکنان وظیفه 
در پایگاه های آتش نش��انی روس��تایی« مبنی بر نحوه ی جذب 
س��رباز برای خدمت در پایگاه های آتش نشانی روستایی کشور 
ابالغ شده اس��ت. ضمنا در سال 1384 مصوبه ی شورای عالی 
شهرس��ازی و معماری مبنی بر ضوابط مکان یابی پایگاه های 
آتش نشانی در مجموعه های روس��تایی کشور از طرف وزارت 

مسکن و شهرسازی به کلیه ی  ارگان های ذی ربط ابالغ شد.
 طرح پژوهشی

طرح مطالعاتی مکان یابی و تهیه ی نقش��ه های تیپ پایگاه 
آتش نشانی در روستاهای مناسب از سال 1388 توسط دانشگاه 
علم و صنعت ایران زیر نظر پژوهش��کده ی مدیریت شهری و 
روس��تایی در حال انجام است. نتایج این تحقیق به مکان یابی 
پایگاه های آتش نشانی روس��تایی و نحوه ی پراکنش آن ها در 
کل کش��ور ختم می ش��ود. ضمنا نقش��ه های تیپ پایگاه های 
آتش نش��انی روس��تایی بر اس��اس نوع اقلیم روس��تا از دیگر 

خروجی های این تحقیق خواهد بود.

 دوره های آموزشی
با هماهنگی معاونت آموزشی پژوهشکده ی مدیریت شهری 
و روس��تایی یك دوره ی آموزش��ی مقدماتی آتش نشانی برای 
نیروهای وظیفه ی مامور به خدمت در پایگاه های آتش نش��انی 
روستایی توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
آم��ل در مردادماه و آذرماه 1389 و اردیبهش��ت ماه 1390 هر 
یك به مدت دو هفته برگزار گردید. ضمنا در قالب نظام نامه ی 
آموزشی سال جاری پژوهشکده ، دوره های مرتبط با آتش نشانی 

لحاظ شده است.
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دهیاری ها: بر اساس بند 30 ماده ی 10 اساسنامه تشکیالت 
حفظ  جهت  است  موظف  دهیاری  دهیاری ها،  سازمان  و 
پایگاه  از خطر حریق تمهیدات الزم را لحاظ کند. تاسیس  روستا 
آتش نشانی روستایی نیز با همین هدف در روستاهای سطح کشور 
صورت می گیرد. روستای گلدشت از توابع بخش مرکزی شهرستان 
در  روستا  این  مرکزی می باشد.  استان  روستاهای  از  یکی  خمین، 
تقسیمات کشوری با نام گلدشت ثبت گردیده، اما اهالی روستا به 
آن شهابیه می گویند. شهابیه از سال 1385 دارای دهیاری است که 
خدمات زیادی را در عرصه های گوناگون به مردم روستا ارائه کرده 
است و از سال 1388 با تاسیس پایگاه آتش نشانی، ارائه ی خدمات 
ایمنی به فعالیت های این روستا افزوده شده است. اطالع یافتن از 
نحوه ی تاسیس و خدمات این پایگاه به اهالی روستا و همچنین 
اطالع از دیگر فعالیت های این دهیاری باعث شد تا در گفت و گویی 

با آقای داوود زاهدی به این موضوعات بپردازیم.
دهیاریها:آقایزاهدیدرموردخدماتیکهدرروستاطیچندسال

اخیرارائهشدهاستتوضیحاتیمیفرمایید.
در یك تقسیم بندی کلی فعالیت هایی که دهیاری در روستا انجام 
فعالیت های  بخش  یك  می شود؛  تقسیم  بخش  دو  به  است  داده 
با  فرهنگی  بخش  عمرانی.  فعالیت های  دیگر  بخش  و  فرهنگی 
این صورت که برای  به  انجام شد.  امنا و روحانیون  کمك هیات 

گفتگو با آقای داوود زاهدی
 دهیار شهابیه

شهابیه؛ 
روستای ایمن 
از آتش

*N36*11

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



53
شماره 36 

اهالی کالس های تفسیر قرآن، نهج البالغه و روخوانی در مساجد 
در  نوجوانان  فراغت  اوقات  برای غنی سازی  برگزار شد. همچنین 
برگزار  از مربیان شهرستان، کالس های ورزشی  استفاده  با  روستا 
استفاده  روستا  در  کتابخانه ی عمومی هم  از  روستا  اهالی  کردیم. 
می کنند که دانشکده ی فنی مستقر در روستا در اداره ی کتابخانه 
به ما کمك می کند. بخش دوم فعالیت ها که به صورت فهرست وار 
توسط  فعالیت های عمرانی است که  خدمت شما عرض می کنم، 
به  آفتاب که سال گذشته  پارك  احداث  است.  ارائه شده  دهیاری 
بهره برداری رسید، پارك کشاورز از دیگر پروژه های عمرانی است 
که باید امسال وسایل ورزشی و قسمت وسایل بازی آن تکمیل و 
نصب گردد، احداث بلوار با هزینه ای بالغ بر هفتاد میلیون تومان و 
تامین روشنایی آن، آسفالت و زیباسازی معابر روستا و جدول گذاری 

و پروژه های دیگری که در روستا اجرا شده است.
دهیاریها:وضعیتپایگاههایآتشنشانیدرروستاچگونهاست؟
آیابهصورتمجزادارایپایگاههستیدیااینکهدهیاریوپایگاه
بفرماییدچه آتشنشانیدریکمکانمستقرهستند؟همچنین

میزاناعتباربرایاینموضوعدرنظرگرفتهشد؟
بنا  ساختمان  یك  در  دهیاری  با  شهابیه  آتش نشانی  پایگاه 
مخصوص  یکی  که  می باشند  مجزا  درب  دو  دارای  و  شده اند 
است.  آتش نشانی  به  مربوط  دیگری  و  دهیاری  آمدهای  و  رفت 
پایگاه  مزاحمت،  عدم  و  آتش نشانان  حال  رفاه  به خاطر  همچنین 
 آتش نشانی دارای سرویس بهداشتی و حمام مجزا از دهیاری است.
از یك سوله ی 500 متری به عنوان پارکینگ جهت نگهداری ماشین ها 
استفاده کرده ایم که در بخشی از آن ماشین حمل زباله و تراکتور دهیاری 
 قرار گرفته است و بخش دیگر را به ماشین آتش نشانی اختصاص دادیم.
65 میلیون تومان برای خرید و تجهیز ماشین آتش نشانی در نظر 
گرفته شده بود که این کار انجام شد و 7 میلیون تومان جهت تجهیز 
پایگاه و تقریبا 10 میلیون تومان هم برای ساختمان آتش نشانی 

هزینه شد.
دهیاریها:تاکنونپایگاهآتشنشانیدرروستایشماچهخدماتی
ارائهکردهاست؟آیااینخدماتمختصروستایشهابیهاستیا

روستاهایهمجوارهمازآنبهرهمندمیشوند؟

است.  کرده  کار  به  شروع   1388 سال  از  شهابیه  آتش نشانی 
این  دهستان صالحان،  مرکز  به عنوان  روستا  موقعیت  به  توجه  با 
پایگاه به روستاهای هم جوار نیز ارائه خدمات می کند و حدود 10 
قرار می گیرند.  پایگاه  این  پوشش خدمات  اطراف، تحت  روستای 
عمل  نحو  همین  به  هم  پسماند  جمع آوری  با  رابطه  در  ما 
می دهیم.  ارائه  را  خدمات  این  هم جوار  روستاهای  به  و   می کنیم 
است.  جو  و  گندم  دهستان،  این  روستاهای  در  عمده  محصول 
رخ  هم جوار  روستاهای  و  شهابیه  در  که  حادثه ای  بیش ترین 
می دهد، آتش سوزی در فصل برداشت محصول است. با توجه به 
بر  باغات روستا که خشك شده اند  از  اخیر برخی  خشکسالی های 
اثر بی احتیاطی دچار حریق می شوند. در تابستان گذشته ما حدود 
شش مورد آتش سوزی باغات و محصوالت کشاورزی را داشتیم که 
خوشبختانه اطفاء حریق شد. البته آتش نشانی شهابیه به عنوان پیشرو 
محسوب می شود و هنوز به تنهایی توان اطفاء آتش سوزی های بزرگ 
را ندارد. در این مواقع ما عالوه بر آغاز عملیات اطفاء، از آتش نشانی 

شهر خمین نیز تقاضای اعزام نیروی کمکی می کنیم.
دهیاریها:اخیراآتشسوزیبودهکهتوان

کافیبرایاطفاءآنرانداشتهباشید؟
میوه ای  باغ  در  آتش سوزی  یك  بله، 
هکتار   3 حدود  مساحت  به  شده  خشك 
صنعتی  گلخانه ی  واحد  یك  و  داد  رخ 
که حدود 2500 متر مساحت داشت و در 
صورت  بررسی  طبق  بود.  شده  واقع  باغ 
گرفته آتش سوزی را بیش از توان پایگاه 
با  هم زمان  و  دادیم  تشخیص  روستایی 
آتش نشانی  از  کمکی  نیروی  درخواست 
شهر خمین، عملیات را آغاز کردیم و سعی 
کردیم تا رسیدن نیروی کمکی، گلخانه را 

با آب خنك نگه داریم تا به گلخانه آسیبی نرسد. چون همان طور که 
مستحضرید آسیب رسیدن به گلخانه ضرر مالی بزرگی است.

دهیاریها:بفرماییدکهپایگاهآتشنشانیدرروستایشمادارای
چهماشینآالتوتجهیزاتیاستوهمچنینچهتعدادافراددر

اینپایگاهمشغولهستند؟
در پایگاه دو نفر مشغول هستند که یك نفر راننده و نفر دوم مامور 
اطفاء حریق است. یك دستگاه ایسوزو شش تن با مخزنی به ظرفیت 
 2800 لیتر آب، جهت انجام ماموریت در اختیار پایگاه آتش نشانی است.
در مواقعی که کسی در سد افتاده باشد و یا حوادثی شبیه به آن، 
پایگاه به لباس غواصی و کپسول اکسیژن و وسایلی از این دست 
پایگاه آتش نشانی  نیاز دارد که خوشبختانه  برای اجرای ماموریت 

شهابیه این تجهیزات را در اختیار دارد.
دورههای چه هستند مشغول پایگاه در که نفری دو دهیاریها:

آموزشیراگذراندهاند؟
از  یکی  شد.  برگزار  خمین  شهرستان  در  آموزشی  دوره ی  دو 
دوره ها مختص دهیاران و یك دوره ی آموزش تخصصی هم برای 
آتش نشانان برگزار شد. از جمله مسائلی که در دوره به آن پرداخته 
شد می توان به شناخت آتش و چگونگی اطفاء حریق با مواد مختلف، 

بیش ترین حادثه ای که در 
شهابیه و روستاهای هم جوار 

رخ می دهد، آتش سوزی در 
فصل برداشت محصول است. 

با توجه به خشکسالی های 
اخیر برخی از باغات روستا 

که خشک شده اند بر اثر 
بی احتیاطی دچار حریق 

می شوند.
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اقدامات اساسی جهت جلوگیری از گسترش آتش، اقدامات ایمنی در 
رابطه با مواد اشتعال زا، غرق شدگی، چگونگی حمل آسیب دیدگان و 

استفاده از گره های مختلف در شرایط ضروری اشاره کرد.
نیروهای بهکارگیری و بهدستورالعملجذب باتوجه دهیاریها:
شهابیه دهیاری آیا روستایی، آتشنشانی پایگاههای در وظیفه

سربازآتشنشاندارد؟
در سالی که ماشین آتش نشانی تحویل داده شد، این امکان وجود 
داشت تا یك نفر سرباز، برای خدمت در پایگاه معرفی کنیم که 
در آن سال فردی با مشخصات و ویژگی های تعیین شده از سوی 
سازمان پیدا نکردیم. در سال جاری یك سرباز با ویژگی هایی که مد 
بود، معرفی کردیم. سازمان  نظر سازمان 
با این درخواست موافقت نکرد و در پاسخ 
بررسی هایی  اساس  بر  که  کردند  اعالم 
آتش نشانی  پایگاه  داده اند،  انجام  که 
ندارد. وظیفه  نیروی  به  نیاز   شهابیه 
ساختمان آتش نشانی و تجهیزات آن تامین 
شده و این حق مردم روستا است که از این 
ارائه ی  جهت  لذا  شوند.  بهره مند  خدمات 
خدمات و به دلیل نبود پرسنل مناسب برای 
آتش نشانی، یکی از نیروها خودم هستم و 
در عملیات ها حضور دارم و نفر دیگر هم از 

کارکنان دهیاری است.
بودن شبانهروزی بهدلیل دهیاریها:
شما برای مشکلی خدمات این ارائهی
بهچه نمیآید؟ پیش دیگرتان همکار و

نحویعملمیکنید؟
من ساکن در طبقه ی باالی دهیاری هستم. در ساعات اداری 
که حضور دائمی داریم و اجرای ماموریت می کنیم. اگر حادثه ای 
شب هنگام رخ دهد و منزل باشیم، می رویم و ماموریت را انجام 

می دهیم.
آقایزاهدیدرسواالتقبلیفرمودیدکهدهیاریو دهیاریها:
آتشنشانیداراییکساختمانهستند.اگرممکناستدرمورد
ویژگیهایساختمانآتشنشانیوشرایطمکانیآنتوضیحات

بیشتریبفرمایید.
کنار  در  روستا،  از  در خارج  روستای شهابیه  آتش نشانی  پایگاه 

گرفته  قرار  سوخت  جایگاه  و  پلیس  پاسگاه  مجاورت  و  جاده 
در  هم چنین  کند.  همکاری  آن ها  با  نیاز  صورت  در  تا  است 
ساخت  دستورالعمل  به  توجه  با  نیز  دسترسی  مسیرهای  با  رابطه 
در  ما  که  گفت  باید  روستایی  آتش نشانی  پایگاه  مکان یابی  و 
روستاهایی  اکثر  تقریبا  و  هستیم  خمین–محالت  محور  کنار 
قابل  اصلی  جاده ی  طریق  از  می کنیم  ارائه  خدمات  آن ها  به  که 
و  خمین–محالت  جاده ی  دو  از  کلی  به طور  و  هستند  دسترسی 
ارائه ی خدمات می کنیم.  روستاهای هم جوار  تمامی  به   گلدشت- 
از محوطه ی  پایگاه است که جدای  بحث بعدی در مورد وسعت 
پارك ماشین ها 400 متر فضا وجود دارد و چهار پارکینگ که از 
است.  داده شده  اختصاص  آتش نشانی  به  پارکینگ  دو  میان  این 
همان طور که در دستورالعمل هم ذکر شده پایگاه دارای یك محل 
استراحت به همراه سرویس بهداشتی مجزا و آشپزخانه و امکانات 
حال  در  که  می باشد  آتش نشانان  استراحت  و  اسکان  برای  دیگر 

حاضر کسی در آن جا ساکن نیست.
دهیاریها:فرمودیدماشیندارایمخزن2800لیتریآباست.

اینآببهچهنحویتامینمیشود؟
 آب مورد نیاز ماشین از یك حلقه چاه که در گذشته برای مصرف 
آشامیدن از آن استفاده می شده است، تامین می شود که از این آب 

برای فضای سبز روستا هم استفاده می کنیم.
دهیاریها:آیاتابهحالآموزشیهمدرخصوصایمنیبرایاهالی

روستابرگزارکردهاید؟
تابستان امسال یك دوره ی آموزشی با کمك مرکز ترویج وزارت 
این  در  که  کردیم  برگزار  روستا  برای کشاورزان  جهاد کشاورزی 
دوره بیش تر به آتش سوزی در محصوالت کشاورزی پرداخته شد. 
و  شهابیه  روستای  در  برداشت  فصل  در  محصوالت  آتش سوزی 

روستاهای هم جوار اتفاقی است که زیاد رخ می دهد.
ماهنامه به را وقتتان که این از زاهدی آقای دهیاریها:
با صحبتی اگر میکنیم. تشکر دادید اختصاص دهیاریها

مسئولینیادهیارانداریدبفرمایید.
من هم به نوبه ی خودم از زحمات ماهنامه دهیاری ها در جهت 
روستای  در  آتش نشانی  می کنم.  تشکر  اطالع رسانی  و  آموزش 
شهابیه ساخته شده است و دارای تجهیزات و امکانات نیز می باشد، 
اما در رابطه با نیروی انسانی متخصص و اعتبار دچار مشکل هستیم 

که امید است با توجه مسئولین این مشکل هم حل شود. 

پایگاه آتش نشانی روستای 
شهابیه در خارج از روستا، در 
کنار جاده و مجاورت پاسگاه 
پلیس و جایگاه سوخت قرار 
گرفته است تا در صورت نیاز 
با آن ها همکاری کند. با توجه 
به دستورالعمل ساخت و 
مکان یابی پایگاه آتش نشانی 
روستایی باید گفت تقریبا اکثر 
روستاهایی که به آن ها خدمات 
ارائه می کنیم از طریق جاده ی 
اصلی قابل دسترسی هستند
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مسلم مومنی
مدیریت  سازمان  مقابله  و  آمادگی  معاونت  کارشناس 

بحران کشور 
info@dehyariha.com

آتش ، عبارتي که در طول دوران خلقت انسان و شاید 
زمان زیادي پیش از آن نخستین جرقه هاي پیشرفت را 
براي بشر کنوني روشن ساخت ، عمري به درازاي تاریخ خلقت 
کائنات دارد. بنا بر مطالعات صورت گرفته تاریخ کشف آتش به 
باز مي گردد. هر  تا 700 هزار سال پیش  زماني در حدود 400 
چند آتش گرمابخش و ذاتاٌ  زاده طبیعت است اما تنها 10 درصد 
آتش هاي امروزي منشاء طبیعي داشته و عمدتاٌ در اثر بي احتیاطي 
و کم توجهي هم نوعان عزیزمان به وجود مي آید که با توجه به 
خسارات سنگین آتش سوزي ها در عرصه هاي طبیعي لزوم ارائه 
از منابع  براي حراست  طرح هاي کاربردي مدیریتي و حفاظتي 
طبیعي الزامي به نظر مي رسد. در این فصل تالش شده با معرفي 
پرداخته  به سیستم هاي مدیریتي و کنترلي  آتش  انواع  و  اجزاء 

شود .
 علل و شرایط بروز حریق :

عوامل و شرایط متعددي مي توانند در بروز حریق ایفاي نقش 
نمایند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است: 

1. آتش گیري مستقیم :
مانند نزدیك نمودن شعله به مواد سوختني 

2. افزایش تدریجي دما:
افزایش دما در یك توده زغال سنگ یا مواد آلي و حیواني که 
به تدریج دماي آن ها در اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و 

شروع به سوختن مي کنند. 
3. واکنش هاي شیمیایي :

واکنش هایي نظیر ترکیب آب و اسید، پتاسیم و آب، فسفر با 
اکسیژن هوا، اسید نیتریك با کاغذ مي تواند عامل شروع حریق 

گردد. 
4. اصطکاك:

مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشك یا 
ترمز شدید چرخ هاي هواپیما روي باند فرودگاه از نمونه هاي این 

شرایط است. 
5. تمرکز پرتوهاي مریي و غیرمریي :

در این حالت به دلیل خاصیت ذره بیني تمرکز نور روي اشیاء 
باعث حریق مي گردد. 

6. الکتریسته جاري :
حرارت حاصل از عبور جریان برق از یك هادي داراي مقاومت 

باال مي تواند سبب حرارت و آتش گردد. 

شناخت انواع حریق 
و نحوه ی اطفای آن

*N36*12
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7. الکتریسیته ی ساکن :
به دلیل ایجاد جرقه ناشي از اختالف پتانسیل در مکان هایي 
که داراي گاز یا بخار مواد آتش گیر باشند مي تواند اهمیت داشته 

باشد. 
8. صاعقه :

الکتریکي  پتانسیل  اختالف  ولت  هزار  صدها  داراي  صاعقه 
است و مي تواند به راحتي سبب بروز حریق گردد. 

9. انفجار ناشي از مواد منفجره:
حین  در  دیگر  منفجره  مواد  بسیاري  و   TNT یا  دینامیت 

انفجار مي توانند آتش سوزي هاي وسیعي را ایجاد نمایند. 
10. تراکم بیش از حد ماده سوختني :

تراکم بیش از حد مواد سوختني در حالت بخار یا گاز مشابه 
آنچه که در موتورهاي درون سوز اتفاق مي افتد همراه با یك 

عامل راه انداز مانند جرقه مي تواند سبب بروز حریق گردد. 
 عوامل موثر بر گسترش و شدت حریق
عوامل زیر مي توانند بر گسترش حریق موثر باشند: 

1. افزایش دسترسي حریق به اکسیژن:
این عامل توسط جریان هوا امکان  پذیر مي گردد همچنین در 
موادي که در حین سوختن مي توانند اکسیژن آزاد نمایند حریق 

گسترش بیشتري خواهد داشت. 
2. سطح ماده سوختني :

هر چه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت 
حریق بیشتر مي شود.  مثاًل طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ، 
منابع سوخت با سطح بزرگ و پراکندگي مواد در سطح زمین، 
پوشش گیاهي و امثال آن از این جمله اند. گسترش حریق در 

سطوح عمودي سریعتر از سطوح افقي است. 
محصوالت احتراق:

احتراق نه تنها انرژي آزاد مي نماید بلکه موادي نیز از احتراق 
حاصل مي شود که گاه صدمات آن ها به تجهیزات و افراد از خود 

حریق بیشتر مي باشد که عمده ترین آن ها عبارتند از: 
1.گازهاوبخاراتحاصلازحریق:

یکي از خطرناك ترین محصوالت آتش که در تلفات انساني 

آن نقش مهم دارد گازها و بخارات ناشي از آتش مي باشد. 
2.ذرات:

آن چه که تحت عنوان دود در اثر حریق عنوان مي گردد، در 
واقع ذراتي هستند که داراي دامنه قطر بیش از طول موج نور 
بوده و در عبور نور ایجاد مزاحمت نموده و بسیاري از آن ها براي 
سالمت افراد نیز خطرناك مي باشند. اصواًل ذرات در اثر احتراق 
ناقص و در دماي پایین ایجاد مي گردند، اما در حریق گسترده که 
مواد، اکسیژن کافي براي سوختن کامل در اختیار ندارند نیز دود 

زیادي تولید مي گردد. 
3.شعله:

شعله، قسمت قابل رویت حریق است که شدت گرماي آن 
وابسته به میزان اکسیژني است که به آن مي رسد و رنگ آن 
بستگي به ماهیت ماده سوختني دارد، مثاًل در مواد حاوي سدیم 

به رنگ زرد و گازهاي مواد آلي به رنگ آبي است. 
4.حرارت:

فراوان ترین محصوالت حریق، حرارت مي باشد که  از  یکي 
بسته به مدت زمان شروع حریق و نوع ماده سوختني و نیز میزان 
گسترش آتش، مي تواند متفاوت باشد. اغلب در هنگام گسترش 
C°700 مي رسد. هر چه به سوزي ماده سوختني  حریق  دما به 

بیشتر باشد دما بیشتر خواهد بود. 
 تقسیم  بندي مکان ها از نظر خطر حریق:

1. مکان هاي کم خطر 
2. مکان هاي با خطر متوسط 

3. مکان هاي پرخطر 
برخورد هنگام خطر،  نحوه  و  مواد  پیش بیني خطرات  جهت 
بهداشتي، کدهاي  و حتي  مخاطرات شیمیایي  و  شامل حریق 
بین المللي پیش بیني شده است که باید عالمت هاي مربوط بر 
روي ظروف و بسته بندي هاي مواد درج گردد. کلیه کدها در یك 
لوزي که به چهار بخش تقسیم شده است و به آن لوزي خطر 

گفته مي شود درج مي گردد. 
کلیه درجات خطر بین 4-0 تعیین گردیده و مواد را از نظر 

مخاطرات به صورت زیر درجه بندي نموده اند: 

درجه2درجه1نوعسوختمنشاءنوعحریق

Aآبچوب– کاغذ-پارچهگیاهیFoumفم

Bپودرخشکفمیاکفنفت– الیافمصنوعیشیمیآلی

Cهالوژنها------الکتریکیCo2گاز

Dمعدنی
فلزاتقابلاشتعال– آلومینیوم
– سدیم-پتاسیممنیزیمو

منگنز

پودرخشکمخصوص
فلزات

پودرخشک
چهارعاملی

Aآبچوب– کاغذ-پارچهگیاهیFoumفم

Bپودرخشکفمیاکفنفت– الیافمصنوعیشیمیآلی

Cهالوژنها------الکتریکیCo2گاز
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درجهبنديموادازنظراشتعال:)رنگقرمز(
0. آتش نمي گیرد. 

1. نیاز به حرارت قابل توجه دارد تا آتش گیرد. 
2. نیاز به حرارت مختصري براي آتش گیري دارد. 

3. احتمااًل در شرایط عادي نیز آتش مي گیرد. 
4. مایعات با قابلیت اشتعال باال یا گازهاي مایع شده که به 

سرعت آتش مي گیرند. 
پایداريموادازنظرواکنشهايشیمیایي:)رنگزرد(

با آب در هنگام حریق در نظر  دراین ویژگي بیشتر واکنش 
است: 

0. در حالت عادي و حتي در مجاورت حریق پایدار بوده و با 
آب واکنش ندارد. 

نشان  واکنش  زیاد  فشار  و  حریق  باالي  درجات  در   .1
مي دهند. 

2. به آساني دچار تغییرات شدید شیمیایي مي شوند. 
3. به خودي خود نیز ممکن است تجزیه شده و در صورتي که 

در محفظه بسته باشند، حاالت انفجاري دارند. 
انفجار و تجزیه  4. در شرایط عادي حرارت و فشار، قابلیت 

دارند و برخي نیز در اثر ضربه منفجر مي شوند. 
مخاطراتبهداشتيموادهنگامحریق:)رنگآبی(

0. به هنگام حریق خطر خاصي ندارند. 
1. مخاطرات محدودي دارند و هنگام اطفاء حریق ترجیحاً نیاز 

به ماسك است. 
2. مخاطرات آن ها محرز است و با ماسك تنفسي مي توان به 

محیط آتش رفت. 
3. موادي که براي سالمت بسیار خطرناك هستند و ورود با 

احتیاط و لباس حفاظتي و ماسك امکان پذیر است. 
4. به شدت مخاطره آمیز بوده و مرگ آور هستند حتي مخاطره 

پوستي نیز ایجاد مي کنند. 
 دسته بندي انواع حریق

Aآتشدسته
این نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق، عمومًا 
جامد و داراي ترکیبات آلي طبیعي یا مصنوعي حاصل مي شود. 
این منابع کاغذ، پارچه، چوب، پالستیك و امثال آن است که پس 
از سوختن از خود خاکستر به جا مي گذارند. خاموش کننده هایي 
که براي کنترل آن به کار مي روند عالمتي مثلث شکل و سبزرنگ 

با نشان A دارند. مبناي اطفاء آن ها بر خنك کردن است. 
Bآتشدسته

این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتي که 
به راحتي قابلیت مایع شدن دارند )عموماً موادنفتي و روغن هاي 
صنعتی( پدید مي آید. برخي از این مواد ممکن است حالل در آب 
نیز باشند )مانند الکل و استون(، لیکن استفاده از آب به دالیلي که 
در ادامه خواهد آمد، به هیچ وجه براي اطفاء آن ها توصیه نمي شود. 
خاموش کننده هایي که براي این دسته مناسب هستند داراي بر 
چسب مربع قرمز رنگ با عالمت B هستند. اطفاء این حریق 

عموماً مبتني بر خفه کردن حریق است. 

Cآتشدسته
یا  مایعات  و  گازها  از  ناشي  آتش سوزي  شامل  دسته  این 
مخلوطي از آن ها است که به راحتي قابلیت تبدیل به گاز را دارند 
مانند گاز مایع و گاز شهري. این گروه نزدیك ترین نوع حریق به 
دسته B مي باشد و خاموش کننده هاي مربوطه با عالمت C در 
مربع آبي رنگ مشخص مي شوند. راه اطفاء این حریق خفه کردن 

و سد کردن مسیر نشت مي باشد. 
Dآتشدسته

حریق هاي این دسته ناشي از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند 
منیزیوم، سدیم، پتاسیم و امثال آن مي باشد و خاموش کننده هاي 
مناسب براي اطفاء آن ها با عالمت ستاره زرد رنگ D مشخص 

مي شوند. 
Eآتشدسته

عمومًا  که  مي باشد  الکتریکي  حریق هاي  شامل  دسته  این 
در وسایل الکتریکي و الکترونیکي اتفاق مي افتد مانند سوختن 
کابل هاي تابلو برق یا وسایل برقي و حتي سیستم هاي کامپیوتري، 
نام گذاري این دسته نه به خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختني 
بلکه به خاطر مشخصات وقوع، اهمیت و نوع دستگاه ها است که 

حریق در آن ها رخ مي دهد. 
راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه کردن حریق با گاز 

CO2 یا هالن و هالو کربن مي باشد. 
 E خاموش کننده هایي که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف

نشان داده مي شوند. 
Fآتشدسته

این گروه بخاطر اهمیت شان بطور مجزا تقسیم بندي گردیده اند 
و شامل حریق آشپزخانه ها و مواد سوختني مهم آن یعني چربي ها 
و روغن هاي آشپزي مي باشد. اخیراً خاموش کننده مناسبي نیز 

براي این گروه تولید گردیده است. 
 روش هاي عمومي اطفاء حریق  

اصواًل اگر بتوان یکي از اضالع هرم حریق )حرارت، اکسیژن، 
مواد سوختني یا واکنش هاي زنجیره اي( را کنترل و محدود نموده 
و یا قطع کرد، حریق مهار مي شود. اگر چه واکنش هاي زنجیره اي 

الزمه بروز حریق است ولي در درجه اول اهمیت نیست. 
زیر  اشکال  به  حریق  ماهیت  اساس  بر  عمومي  روش هاي 

مي باشد: 
الف( سردکردن 
ب( خفه کردن 

ج( سد کردن یا حذف ماده سوختني 
د( کنترل واکنش هاي زنجیره اي 

سردکردن
یك روش قدیمي و متداول و موثر براي کنترل حریق، سرد 
کردن است. این عمل عمدتاً به وسیله آب انجام مي گیرد. یکي از 
خواص گاز دي اکسید کربن نیز سرد کردن آتش مي باشد میزان و 
روش بکارگیري آب در اطفاء حریق اهمیت دارد این روش براي 

حریق هاي دسته A مناسب مي باشد. 
خفهکردن
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مانع  که  است  موادي  با  آتش  روي  پوشاندن  کردن،  خفه 
اگر چه در  این روش  آتش گردد.  به محوطه  اکسیژن  رسیدن 
همه حریق ها موثر نیست ولي روش مطلوبي براي اکثر حریق ها 
مي باشد. مورد استثناء موادي است که در حین سوختن اکسیژن 
تولید مي کنند، مانند: نیترات و زنجیره هاي آلي اکسیژن دار مثل 
 R-NO3 و R-COOR یا R-O-O-H پراکسیدهاي آلي
همچنین موادي که سرعت آتش گیري در آن ها زیاد است، مانند 
دینامیت، سدیم، پتاسیم که از این قاعده مستثني هستند. موادي 
که براي خفه کردن بکار مي روند بایستي سنگین تر از هوا بوده و 
یا حالت پوششي داشته باشند. ضمناً خاك، شن و ماسه و پتوي 

خیس نیز این کار را مي توانند انجام دهند. 
حذفموادسوختني:

قطع  با  و  بوده  امکان پذیر  حریق  بروز  ابتداي  در  روش  این 
جریان، جابه جا کردن مواد، جدا کردن منابعي که تاکنون حریق 
به آن ها نرسیده، کشیدن دیوارهاي حایل و یا خاك ریز و همچنین 

رقیق کردن ماده سوختني مایع را شامل مي گردد. 
واکنش هاي  کنترل  براي  زنجیره اي:  واکنش هاي  کنترل 

زنجیره اي استفاده از برخي ترکیبات هالن Hallon مانند
 ( ) ( ) ( )13013,1211,2402 2222 CBrFCBrCIFBrFC
و جایگزین هاي آن و برخي ترکیبات جامد مانند جوش شیرین 
)NaHCo3(، کلرو پتاسیم )Kcl( و پتاسیم بنفش یا کربنات 
پتاسیم )CO3 k2( موثر مي باشد.  این عمل براي کنترل حریق 
مشکل تر و گران تر از سایر روش ها است ولي مي تواند به صورت 

مکمل براي مواد پر ارزش به کار رود. 
 شیوه هاي نوین کنترل حریق

 با توسعه فن آوري ها روش هاي جدید و کارآمدي براي حذف، 
کنترل و پیشگیري از آتش شناسایي و به کار رفت که به اختصار 

بخشي از آن مطرح مي گردد : 
   A آب بهترین ماده خاموش کننده براي آتش هاي نوع 
اطفا ء  باعث  فوق العاده  خنك کنندگي  خاصیت  با  که  مي باشد 

حریق مي شود. 
کف آتش نشاني یا )فم( که درمورد حریق هاي نوع B  بکار 

مي رود و پوشش مناسبي به منظور خفه کردن حریق مي باشد.
گاز CO2 که بیشتر درمورد حریق نوع C که منشاء، الکتریکي 
دارد به کار مي رود چون عایق الکتریسته مي باشد و به علت سنگیني جاي 

اکسیژن را مي گیرد که باعث خفه شدن حریق مي شود .
  B پودرهاي شیمیایي که براي مقابله سریع با حریق نوع
مهار  را  حریق  به سرعت  و  مي باشد  مناسب    D و     C و  

مي کند. 
هالوژن ها که بیشتر در سیستم هاي اتوماتیك اطفا، حریق 

مصرف مي شوند و براي حریق هاي C و D مناسب مي باشد. 
تذکر مهم: گازهاي هالوژن فوق العاده سمي مي باشند که در 

موقع کاربرد آن بایستي حتماً از ماسك تنفسي استفاده شود .
 مواد خاموش کننده آتش

موادي که به عنوان ماده خاموش کننده به کار مي روند در 4 
دسته قرار مي گیرند. بدلیل لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش 
خاموش کننده ها، مي توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور 
هم زمان استفاده نمود. طبعاً هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء 
مواد شامل  این  مي باشند.  معایبي  و  مزایا  داراي  انوع حریق ها 

گروه هاي زیر است: 
 )CO2 ،الف( مواد سرد کننده )آب

ب( مواد خفه کننده )کف- CO2 – خاك- ماسه و خاك( 
 )CO2 و N2( مواد رقیق کننده هوا )ج

د( مواد محدود کننده واکنش هاي زنجیره اي شیمیایي )هالن و 
پودرهاي مخصوص( 

آب
استفاده از آب براي کنترل حریق یکي از ساده ترین و در عین 
حال موثرترین روشي است که تمام افراد با آن آشنا مي باشند. 
همان اندازه که استفاده از آب مي تواند در خاموش کردن آتش 
مفید باشد، به همان اندازه هم مي تواند در استفاده نابجا ایجاد 

مخاطره و گسترش حریق یا خسارت نماید. 
برای آتش کالس A  استفاده نمایید
برچسب یا نوار قرمز رنگ داشته باشد

آب تحت فشار  باشد
آمپر فشار داشته باشد

مزایايآب
1. فراوان و ارزان است، خصوصاً که براي این منظور تصفیه 

کامل آن الزم نیست. 
در  و  داشته  آسان  انتقال  قابلیت  و  پایین  ویسکوزیته ی   .2

مجاري فلزي، الستیکي و برزنتي به راحتي جاري مي شود.
 3. داراي ظرفیت گرمایي ویژه باالیي بوده که آن را به صورت 
یك سرد کننده مطلوب مطرح مي کند. ظرفیت گرمایي آب 5 
از آن  برابر روي و مس مي باشد. مهم تر  آلومینیوم و 10  برابر 
این که گرماي نهان تبخیر آب بسیار باال بوده و گرماي زیادي 

هنگام تبخیر جذب مي کند. 
تجزیه  نیز  باال  دماي  در  حتي  است،  تجزیه  قابل  غیر   .4
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C°2000 تنها یك دهم ملکول هایش  نمي شود. به طوري که در 
تجزیه مي گردد. 

5. توان سردکنندگي باالیي دارد به طوري که در حجم مساوي، 
6/5 برابر سردکننده تر از CO2 است. هر لیتر آب مي تواند هنگام 
تبخیر حدود 550 کیلو کالري گرما جذب نماید و هر متر مکعب 
اندازه 10 درجه، گرمایي حدود  آب نیز براي افزایش دمایي به 
10000 کیلو کالري گرما جذب مي کند. توان خنك کنندگي آب 

شور از آب معمولي کمتر است. 
معایبآب

1. سنگین وزن است لذا حمل و نقل آن در اطفاء متحرك 
مشکل است. 

2. هادي الکتریسیته است، در محل هایي که جریان برق وجود 
دارد، خطر برق گرفتگي را افزایش مي دهد. 

3. آب داراي خطر تخریب است زماني که آب تحت فشار و 
مخصوصاً به صورت جت پاشیده شود، قدرت تخریبي باالیي دارد 

که گاهي کمتر از خود حریق نیست. 
با  ترکیب  اثر  در  و محصوالت  مواد  اطفاء حریق،  4. هنگام 
آب دچار خسارت مي گردند. مانند داروها، کارتن هاي بسته بندي 

رنگ ها و محصوالت تولیدي. 
غیره  و  پتاسیم  کاربیدکلسیم، سدیم،  مانند  مواد  برخي  با   .5

واکنش مي دهد. 
6. به خاطر افزایش حجم زیاد آب هنگام تبخیر )2700 مرتبه(، 
یا  نفت  مثل  اشتعال  قابل  مایعات  داخل  به  پاشیدن  هنگام  در 
روغن باعث پرتاب شدن مایعات، انفجار و پاشیده شدن آن شده  و 

گسترش حریق را باعث مي شود. 

7. به دلیل کشش سطحي آب، نفوذ آن به داخل تل مواد )تل 
زغال سنگ، خاك اره و مانند آن( محدود است. لذا با افزودن مواد 

خیس کننده به آب بر قدرت نفوذ آن مي افزایند. 
در استفاده از آب بایستي با توجه به نوع ماده و گسترش حریق 
آن  را به صورت قطرات ریز و با فشار باال به کار برد. براي فواصل 
دور گاهي الزم است که آب به صورت جت و به مقدار زیاد به 
مرکز حریق پاشیده شود. امروزه پاشنده هایي طراحي و ساخته 
شده اند که مي توانند با مه پاشي آب به صورت قطرات میکروني 
پاشنده ها  این  به  ببرند.  باال  بسیار  را  آب  توسط  اطفا ء  بازدهي 

آیفکس مي گویند.
آبسبک

آب سبك یا آب نازك، آبي است که با ماده اي به نام سورفکتانت  
مخلوط مي شود و در صورت پرتاب روي مایعات نفتي در آن ها 
داخل نشده و به صورت قشر نازکي روي آن ها مي نشیند. از این 
آب در فرودگاه ها براي سطح فرودگاه هنگام نشستن هواپیماي 

معیوب نیز استفاده مي کنند.  
آبحاويخیسکننده

در  آب  کردن کشش سطحي  براي کم  دترجنت  از  استفاده 
مواقعي که نفوذ در داخل تل مواد مورد نظر باشد متداول است. 
این روش اجازه مي دهد که آب به درون توده هاي موادي که به 
شکل توده در حال اشتعال هستند مانند زغال و تل مواد گیاهي 

نفوذ کرده و حریق را در عمق نیز خاموش کند. 
کفآتشنشاني

پاشیده شدن  تهیه مي گردد و هنگام  به صورت محلول  کف 
و حباب  و هوا مخلوط شده  آب  با  توسط سرلوله هاي کف ساز 
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سازي مي گردد. کف در هنگام استفاده، با گسترش فراواني که 
دارد مي تواند روي حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و 
از  استفاده  در  مهم  نکته  گردد.  از حریق  ناشي  گازهاي  صعود 
کف، توسعه خوب آن و پخش شدن روي سطح ماده احتراقي 

مخصوصاً مایعات قابل اشتعال به دلیل سبکي آن مي باشد. 
زمان ماند قابل توجه کف روي آتش  نیز از مزایاي آن مي باشد. 

کف در دو گروه عمده تهیه مي گردد: 
الف( کف شیمیایي 
ب( کف مکانیکي 

از توسعه کف، شرکت هاي  باالتري  به نسبت  براي رسیدن 
مهمترین  مي باشند.  نوآوري  و  پژوهش  حال  در  مدام  سازنده 
روي  بر  آن  ماندگاري  مدت  و  توسعه  نسبت  کف  خصوصیات 
حریق است. ترکیبات  کف موجود در بازار اغلب بصورت اسامي 
لیکن  است.  مخفي  آنها  ترکیبات  و  مي گردند  معرفي  تجاري 
باید مشخصات مربوط به نحوه محلول سازي، نسبت توسعه و 
مالحظات کاربردي آن معلوم باشد. اغلب ترکیبات یا انواع کف 

مکانیکي شامل مواد زیر است: 
الف( کف پروتئیني 

ب( کف فلورو پروتئین 
ج( کف نازك 
د( کف مقاوم

پودرهايخاموشکننده
استفاده از پودر برخي از مواد شیمیایي که معمواًل داراي بنیان 
کربنات، سولفات یا فسفات مي باشند یکي از راه هاي متداول و 
ساده براي خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است. 
این ترکیبات به راحتي جهت اطفاء انواع حریق A, B, C به کار 
این  معمواًل  عمومي  استفاده هاي  در  دلیل  همین  به  مي روند. 
پودر  ترکیبات  این  به  مي گردد.  توصیه  کننده  خاموش  ترکیب 
شیمیایي گفته مي شود. نام ذکر شده نباید با پودر خشك اشتباه 
استفاده  بوده و  ترکیبات متفاوت  داراي  پودر خشك  زیرا  گردد 
از آن براي اطفاء حریق فلزات مي باشد. پودر شیمیایي اگر چه 
براي حریق دسته A کاربرد دارد ولي به دالیل اقتصادي توصیه 
نمي گردد مگر این که مواد در حال اشتعال پربها باشند یا استفاده 

از آب ماهیت آن ها را تغییر دهد. 
پودر شیمیایي روي حریق پاشیده شده و باعث پوشاندن آتش 
و جلوگیري از رسیدن اکسیژن مي گردد. پودرها در حرارت هاي 
امکان  و  ندارند  خوبي  پایداري  سانتي گراد  درجه   60 باالي 
پودر  دانه هاي  قطر  مي گردد.  زیاد  کپسول  در  آن ها  چسبندگي 
میکرون   10  -75 حدود  سازنده  شرکت  و  مواد  نوع  به  بسته 
است.  موثرتر  پودر  باشد  ریزتر  ذرات  قطر  چه  هر  مي باشد. 
قاعده  یا CO2 در سطح  ازت  پودرهاي شیمیایي تحت فشار 
حریق به صورت جارویي پاشیده شده و در صورتي که فرد آموزش 

کافي دیده باشد به راحتي آتش را خاموش مي نماید. 
پودرخشک:

این پودر براي خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل 
سدیم، پتاسیم، منیزیوم و مانند آن بکار مي رود. انواع این پودرها 

شامل گروه هاي زیر است: 
:S1.نوع

شامل مخلوط کلرور سدیم، کلرورپتاسیم و کلرورباریم است که 
پس از پاشیدن روي فلز پوسته ضخیمي را روي فلز آتشین تشکیل 

مي دهد. این نوع با اسامي تجارتي مانند TEC3 عرضه مي گردد. 
:C2.نوع

و خون  کلرورسدیم، گل خشك  گرانیت،  پودر، مخلوط  این 
خشك شده حیوانات است و با نام هاي تجارتي DX و آلومایت 
عرضه مي شود و براي جلوگیري از کلوخه شدن، مواد دیگري نیز 

به آن اضافه شده است. 
3.پودرهايخالص:

گرافیت، تالك، نمك، Na2CO3 از این دسته اند. 
غیر از پودرهاي ذکر شده، تریك تجارتي دیگري به صورت 
محلول تحت عنوان TMB )تري منوکسي بروکسین( به صورت 
بي رنگ نیز در اطفا حریق فلزات به کار مي رود. اسید بوریك نیز 
در غلظت 17 – 9درصد موثر است اما خود این دو ترکیب ایجاد 

حریق ثانویه مي کنند که قابل کنترل با آب مي باشد. 
استفاده    Eو   D  ،C،  B  ،A آتش های کالس  برای  پودر 

می شود.
برچسب یا نوار آبی رنگی دارد

ذرات پودر تحت فشار می باشند
نشانگر فشار سنج دارد

فوم
برای آتش های کالس A  وB استفاده می شود 

برچسب یا نوار کرم رنگی دارد
سطح  روی  پتو  یك  همانند  که  می شود  استفاده  طوری 
جلوگیری  آن  شدن  ور  شعله  دوباره  از  و  می پوشاند  را  آتش 

می کند و خاصیت سردکنندگی نیز دارد .
پودرتر

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



61
شماره 36 

براي اطفاء برخي از انواع حریق روشي از به کارگیري پودر ابداع 
گردیده است که به پودر تر معروف شده است. پودر تر در واقع ترکیب 
پودر کربنات پتاسیم یا استات پتاسیم در آب است که مي تواند خاموش 

کنندگي آب را براي حریق مواد روغني اصالح نماید. 
برای آتش نوع F  استفاده نمایید   
دارای برچسب یا نوار زرد رنگ است

با روغن واکنش شیمیایی انجام  می دهد و از شعله ور شدن 
آن جلوگیری می کند.

CO2 گاز 
دي اکسیدکربن گازي است غیرقابل احتراق، بي بو، غیرسمي و 
سنگین تر از هوا که داراي چگالي 1/5 بوده و هادي الکتریسیته نیست. 
مکانیسم عمل آن هنگام حریق به سه صورت است: اول خفه کردن 
آتش با تشکیل یك الیه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا، دوم 
رقیق کردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن 
آتش. دي اکسیدکربن هنگام تبدیل فاز به ازاي یك کیلوگرم مایع، 
 CO2 به 0/5 مترمکعب گاز افزایش حجم پیدا مي کند )یك پوند
مي تواند 8 فوت مکعب گاز ایجاد کند(. این نسبت مایع به گاز حدود 
450 برابر است. تبدیل فاز از مایع به گاز نیز گرماي زیادي را جذب 
مي کند. این گاز در مواقعي که ماده سوختي قادر به تولید اکسیژن 

براي ادامه ی حریق است کاربرد موثري ندارد. 
برای آتش های کالس  E ،C ،B  استفاده نمایید

برچسب یا نوار مشکی دارد
نازل سخت و پالستیکی دارد

نشانگر فشار ندارد
از دیگر خصوصیات گاز CO2 این است که باعث خسارت به 
مواد موجود در محیط حریق نمي شود لذا در مواردي که مواد با 

ارزش دچار حریق شده اند مناسب تر از آب است.
CO2 براي حریق هاي الکتریکي و  الکترونیکي بسیار مناسب 

است زیرا بدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود مواد باقي مانده 
باعث اتصال یا خرابي در سیستم هاي حساس نمي گردد. 

متناسب  هوا  در   CO2 تراکم آتش،  نمودن  خاموش  براي 
تمام  براي  به طور عمومي  لیکن  است  اشتعال  در حال  باماده 
حریق ها بایستي حداقل 34درصد باشد لذا براي هر مترمکعب 
 CO2 0/68 مایع kg از فضاي محدوده حریق بایستي حداقل
در نظر گرفته شود. این نسبت براي انواع حریق و مشخصات 
 1/5 kg آن و همچنین اهمیت مواد در حال اشتعال مي تواند تا

افزایش یابد. 
ترکیباتهالوژنه)هالن(:

مي باشند   C2H6 یا   CH4 مشتقات  از  هالوژنه  مواد 
هالوژنه  عنصر  چند  یا  هیدروژن، یك  چند  یا  به جاي یك  که 
در  فلوئور  وجود  است.  شده  جایگزین   )I-CI-Br-F )شامل 
این ترکیبات بر پایداري و بي اثر بودن آن ها مي افزاید. هالن در 
هنگام اطفاء بدون به جاي گذاشتن اثرات تخریبي و باقیمانده بر 
روي مواد و دستگاه ها مي تواند به طور بسیار موثري ایفاي نقش 

نماید. 
برخي سیستم هاي اتوماتیك اطفاء نیز با استفاده از هالن طراحي 
گردیده است. مکانیسم اثر هالن تا حدودي مشابه CO2 بوده و 
چون سنگین تر از هوا هستند مي توانند به سرعت روي حریق را 
پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن گردند. که به عالوه پاشیدن این 
مواد بر روي حریق مي تواند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در 

اطراف حریق شده و آن را مهار نماید. 
با نسبت افزایش حجم حدود 1500 برابر هنگام   این مواد 
تغییر فاز، از حالت مایع به بخار بیش از 3 برابر افزایش حجم 
بیشتري نسبت به دي اکسیدکربن دارند. به همین دلیل قدرت 
خاموش کنندگي آنها 3-2 برابر CO2 و معادل پودر شیمیایي 

مانکس مي باشد.
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سازمانها
ونهادها

دهیاری ه��ا: اطالعات مربوط ب��ه خطرپذیری بالیا که 
موث��ق، قاب��ل دس��ترس، به موق��ع و به طور مناس��ب 
دسته بندی شده باشند، پیش شرط هر اقدامی است که در جهت 
کاهش خطرپذیری بالیا انجام می ش��ود. ایران از ظرفیت های 
قاب��ل مالحظ��ه ی علمی، فنی و س��اختاری در ارتب��اط با ابعاد 
مختل��ف مدیریت خطرپذی��ری بالی��ا برخوردار اس��ت. وجود 
داده های جمع آوری شده و نظام مند از وضعیت موجود و تهیه ی 
پیشینه ی مناس��بی از خطرپذیری کشور به دولت کمک خواهد 
ک��رد تا فعالیت های کاهش خطرپذی��ری را اولویت بندی نماید. 
این کار مس��تلزم مشارکت نهادهای مختلف در کشور است که 
درخص��وص ابعاد مختل��ف مدیریت خطرپذی��ری بالیا فعالیت 

می کنند.
با اس��تناد به قانون تشکیل س��ازمان مدیریت بحران کشور 
مصوب 86/10/25 س��ازمان مدیریت بحران کش��ور به منظور 
ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد 
هماهنگی و انس��جام در زمینه های اجرائی و پژوهش��ی، اطالع 
رس��انی متمرکز و نظارت بر مراح��ل مختلف مدیریت بحران و 
س��اماندهی و بازس��ازی مناطق آسیب دیده و اس��تفاده از همه 
امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های 
دولتی و عمومی، بانک ه��ا و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی 
و انتظامی، موسس��ات عمومی غیردولتی، ش��وراهای اسالمی، 
شهرداری ها، تش��کل های مردمی، موسساتی که شمول قانون 
بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاه های تحت امر مقام معظم 
رهبری و نیروهای مس��لح در صورت تفویض اختیار معظم له، 
جهت بهره مندی بهینه از توانمندی های ملی منطقه ای و محلی 
در مواجهه با حوادث طبیعی و س��وانح پیش بینی نشده تشکیل 

می گردد. 
جهت تحقق اهداف فوق، ارتباط فعال سازمان ها، موسسات، 
نهادهای مرتبط و همچنین مردم بسیار ضروری است. با استفاده 

از ابزاره��ای مدیری��ت دانش می توان نتای��ج بهترین تجارب و 
پروژه ه��ای موفق را به صورت مجتمع گردآوری نمود. همچنین 
ایده ی اساس��ی مدیریت دانش این است که اطالعات و دانش 
مورد نیاز در زمان و مکان صحیح در اختیار فرد مناسب قرار گیرد. 
در این س��ازمان تالش می شود با ایجاد یک پورتال مشترک با 
محوری��ت دانای��ی، همکاری بی��ن س��ازمان ها و کارگروه های 

تخصصی مختلف تسهیل گردد. 
این س��ازمان داراي چهارده کارگ��روه تخصصي و عملیاتي 
مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کش��ور به ش��رح زیر 

مي باشد:
کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات 

و فناوري اطالعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه بهداش��ت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه خشکسالي، س��رمازدگي و مخاطرات کشاورزي 
)زراعت، باغداري، دامداري، آبزیان و طیور( با مس��ئولیت وزارت 

جهاد کشاورزي و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه حمل و نقل، شریان هاي حیاتي، بالیاي جوي و 
طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابري و ریاست معاون مربوط 

در آن وزارت
کارگروه تشکل هاي مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور 
و ریاس��ت معاون امور اجتماعي، فرهنگي و ش��وراهاي وزارت 

کشور
کارگ��روه بیم��ه، بازس��ازي و بازتوان��ي، تامی��ن و توزیع 
ماشین آالت، آواربرداري ساختمان ها، آتش نشاني، مواد خطرناک 
و انتقال و تدفین متفویان با مس��ئولیت وزارت کش��ور و ریاست 
معاون امور عمراني و رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 

کشور
کارگروه امنیت و انتظامات با مس��ئولیت وزارت کش��ور و 

سازمان مدیریت بحران 
هماهنگکنندهوبرنامهریز
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ریاست معاون امنیتي و انتظامي وزارت کشور
کارگ��روه امور س��یل و مخاط��رات دریایي، ب��رق، آب و 
فاضالب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن 

وزارت
کارگروه تامین س��وخت و مواد نفتي با مس��ئولیت وزارت 

نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگ��روه مخاطرات زلزله، لغ��زش الیه هاي زمین، ابنیه، 
ساختمان و شهرسازي با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازي 

و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
کارگروه تامین مس��کن با مس��ئولیت وزارت مس��کن و 

شهرسازي )بنیاد مسکن انقالب اسالمي(
کارگروه مخاطرات زیس��ت محیطي با مسئولیت سازمان 

محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان
کارگروه آموزش و اطالع رس��اني با مس��ئولیت سازمان 
و س��یما جمهوري اسالمي ایران و ریاست معاون مربوط در  صدا 

آن سازمان
کارگ��روه امداد و نجات و آموزش همگاني با مس��ئولیت 
جمعیت هالل احمر جمهوري اس��المي ایران با ریاست رئیس 

سازمان امداد و نجات 
با توجه به گس��تردگی کار گروه ها این سازمان در سه معاونت 
عملیات��ی فعالیت های این چهارده کار گروه  را مدیریت و ارزیابی 
می نماید در ضمن گزارش های الزم را برای شورای عالی آماده 

می نماید.این معاونت ها به شرح ذیل می باشند:
معاونت پیش بینی و پیش گیری

معاونت آمادگی و مقابله
معاونت بازسازی و بازتوانی

یکی از وظایف س��ازمان مدیریت بح��ران آموزش همگانی 
مدیریت بالیای طبیعی به قش��رهای مختل��ف جامعه از جمله 
کودکان، زنان، آموزگاران و خانواده ها می باشد. در بخش آموزش 
خانواده مطالب آموزشی جهت آمادگی و واکنش در برابر بالیای 
طبیعی به والدین ارائه ش��ده اس��ت. در مورد زلزله توصیه های 
ایمنی قبل از زلزله و بعد از زلزله به آن ها یادآوری ش��ده اس��ت، 
همچنین نکاتی که در هنگام زلزله در داخل منزل، داخل حیاط، 
در خیابان و در جاده باید رعایت شود ذکر شده است. سالمندان، 
کودکان و زنان، آسیب پذیرترین گروه های جامعه هستند لذا در 
این سایت انواع روش های پیشگیری و یا کاهش آسیب برای این 
اقشار به طور جداگانه آموزش داده شده است. در بخش مدیریت 
بالیای طبیعی برای زنان انواع آس��یب پذیری زنان در س��وانح 
طبیعی، مانند آسیب پذیری مادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
فیزیکی، آموزشی و نگرشی بررسی شده و راه کارهای مناسب در 
هنگام مواجهه با بالیا ذکر ش��ده است. بخش آموزش مدیریت 
بالی��ای طبیعی برای ک��ودکان، به وس��یله ی تصاویر گرافیکی 
توصیه ه��ای ایمنی برای مقابله با زلزل��ه را به کودکان آموزش 
می دهد و آن ها یاد می گیرند که چگونه برای حوادث آینده آماده 
شوند و از خسارات و جراحات احتمالی جلوگیری کنند. این بخش 
هم مانند بخش های دیگر ح��اوی توصیه هایی در زمان قبل از 

زلزله، هنگام وقوع زلزله و بعد از زلزله می باشد. بخش آموزش به 
آموزگاران هم مانند بخش های دیگر راه کارهایی را ارائه می دهد 
با این تفاوت که آم��وزش در هنگام قرار گرفتن در محیط های 
متفاوت مدرس��ه را به آنان آموزش می ده��د. نحوه ی عملکرد 
دبیران در هنگام زلزله در داخل کالس، داخل سالن، آزمایشگاه، 
کارگاه و کتابخانه با زمانی که داخل حیاط هستند متفاوت است و 
کلیه ی راه کارهای عملی برای جلوگیری از خسارات توضیح داده 
شده است.)این مطالب برای استفاده دهیاران بر روی وب سایت 
این سازمان به نشانیwww.ndmo.org قابل بهره برداری 
می باش��د همچنین مطالب آموزش همگانی در قالب پوستر در 

شورای مدیریت بحران استان ها موجود می باشد.(
از دیگر وظایف سازمان به موارد زیر می توان اشاره نمود:

تهیه خط مشی ها و سیاست های اجرائی مربوط به مراحل 
چهارگان��ه مدیریت بح��ران و برنامه ریزی جهت ایجاد و امکان 
استفاده از کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی، 
غیردولتی و نیروهای مس��لح در ط��ول زمان عملیات آمادگی و 

مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیات وزیران.

ایجاد هماهنگی و انس��جام میان دس��تگاه های مختلف 
کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

بررس��ی، تدوین و پیشنهاد سیاست ها و برنامه های جامع 
فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطالع رسانی و تمرینی 

در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی.
تقویت زمینه همکار ی های منطقه ای و بین المللی، تبادل 
نظر و اس��تفاده از تجربیات و دانش فنی کش��ورها و موسسات 
خارجی و بین المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران 
و نمایندگی کشور در مجامع بین المللی با هماهنگی و همکاری 

دستگاه های ذی ربط.
مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آن ها.

برنام��ه ریزی و هماهنگی جهت س��ازماندهی و آموزش 
کلیه تشکل های مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی 

و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی.

هماهنگ��ی و نظ��ارت در زمین��ه ایج��اد و گس��ترش 
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سیس��تم های موثر پیشگیری، مقاوم س��ازی و بهسازی لرزه ای 
س��اختمان ها، زیرساخت ها و ابنیه و شریان های حیاتی و مهم و 
بازسازی و بهس��ازی بافت های فرس��وده، روش های اتکائی و 
جبران��ی خس��ارت نظیر ان��واع بیمه ه��ا، حمایت ه��ای مالی و 
سازوکارهای تشویقی، تسهیالت ویژه و صندوق های حمایتی با 

همکاری دستگاه های ذی ربط.
کمك به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره ای 
فعال و اس��تفاده از همکاری های آن ها به منظور استانداردسازی 
و بهب��ود کیفی��ت ارتق��اء و کنت��رل ایمنی کااله��ا و خدمات، 
س��اختمان ها و تاسیس��ات زیربنایی کش��ور و نظارت بر رعایت 

استانداردهای مصوب.
تدوین نظام تقس��یم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی 
برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه ها، س��ازمان ها، نهادها و 
موسس��ات مرتبط با ام��ر مدیریت بحران و ارائ��ه آن به هیات 

وزیران جهت تصویب.
تدوین ضوابط مربوط به تعیین س��طوح، حالت اضطرار و 

شیوه اعالم بحران های ناشی از حوادث غیرمترقبه.
 ابالغ دستورالعمل های نحوه انجام اقدامات اضطراری و 
احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به 

دستگاه های ذی ربط جهت اجراء.
انج��ام هماهنگی های الزم جه��ت دراختیار گرفتن کلیه 
امکانات و توانمندی های مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول 

زمان مقابله با بحران.
تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و 
تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دس��تگاه های ذی ربط و 
موسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه 
رهب��ری در اجراء  نهادها و دس��تگاه های تحت نظر مقام معظم 
دس��تورات و مصوبات ش��ورای عالی و س��ازمان در مواقع بروز 
بحران با همکاری قوه قضائیه و س��تاد کل نیروهای مس��لح و 

ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری اجرای آنها.
تدوین پیش��نهاد ضواب��ط و مقررات مربوط ب��ه اقدامات 
پیش��گیرانه و برخ��ورد با سوءاس��تفاده کنندگان، آش��وبگران و 

غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و س��تاد 
کل نیروهای مس��لح و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب، 

پیگیری و نظارت بر اجرای آنها.
تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به چگونگی 
ج��ذب، توزی��ع و اس��تفاده از کمك ه��ای مردم��ی، خارجی و 
بین المللی با همکاری دس��تگاه های ذی ربط و ارائه آن به هیات 

وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.
ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمك شبکه های 
اطالعات��ی مراکز علم��ی � تحقیقاتی ذی ربط و س��ازمان های 
اجرائی مس��وول و تش��کیل مرکز مدیریت اطالع��ات حوادث 
وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه 
احتمالی و اطالع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه 

به مسووالن و مردم.
نظارت عالی��ه و ارزیاب��ی اقدامات دس��تگاه های اجرائی 
ذی ربط درخصوص مراح��ل چهارگانه مدیریت بحران )به ویژه 

آمادگی و مقابله( و ارائه گزارش به شورای عالی.
ماده9� به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاه ها و نهادها در 
امر مدیریت جامع بح��ران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، 

تدابیر و اقدامات زیر الزم و ضروری است:
ال��ف ( واحد س��ازمانی مناس��ب در امر مدیری��ت بحران در 
وزارتخانه ها و دس��تگاه های ذی ربط بر حس��ب ض��رورت و با 

تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد.
ب ( ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاس��ت رئیس 
س��ازمان و با عضویت نمایندگان تام االختیار در سطح معاونت 
دستگاه ها و نهادهای ذی ربط به منظور هماهنگی فعالیت های 

مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می شود.
 ج ( شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان ها به ریاست 
اس��تاندار و در شهرستان ها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه 

دستگاه های ذی ربط تشکیل می شود.
 د ( با توجه به ش��رایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان 
پایتخت جمهوری اس��المی ایران ش��ورای هماهنگی مدیریت 

بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می گردد.
تبص��ره1� معاون امور عمرانی اس��تاندار و معاون فرماندار به 
ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت 
بحران اس��تان و شهرس��تان خواهند ب��ود و جملگی موظف به 

هماهنگی و پاسخ گویی به سازمان می باشند.

تشكیل گروه های 
ضربتی امداد 
در روستا امری 
ضروريست. 
اعضای اين گروه ها 
می بايست توانايی 
و مهارت انجام 
كارهای گوناگون 
نظیر فعالیت های 
پیشگیرانه ، حفظ 
آمادگی، كاهش 
صدمات و اقدامات 
ترمیمی و احیايی 
در خالل و قبل 
و بعد سانحه را 
داشته باشند.
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ترجمه و گردآوری:امیر تهرانی
tehrany@dehyariha.com

با نگاهی به پیشینه ی تاریخی پیدایش روستاها، متوجه 
این نکته خواهیم شد که اغلب روستاها در کنار یك یا 
چند عارضه ی طبیعی )کوه، دریا، رودخانه، جنگل و...( به وجود 
آم��ده و رش��د و پیش��رفت پیدا کرده ان��د. هر چن��د نزدیکی و 
بهره برداری از منابع طبیعی منافع زیادی برای روستاییان داشته، 
لیکن گاهی خش��م طبیعت گریبان گیرش��ان ش��ده و خسارات 

جبران ناپذیری را به آن ها وارد آورده است. 
حوادث طبیعی اغلب غیرقابل پیش بینی و کمابیش غیرقابل 
کنترل اند. لذا اتخاذ سیاس��ت های تهاجمی در قبال این س��وانح 
کاری بیهوده اس��ت. بنابراین تنها گزینه باقی مانده راهبردهای 

تدافعی و پیشگیرانه است.
با توجه به کمبود نس��بی تجهی��زات و امکانات و  همچنین 
نزدیکی روستاها به کانون حوادث و سوانح طبیعی، سازماندهی 
امکانات و تجهیزات و تعیین مس��وولیت ها امری اس��ت الزم و 
ضروری. در بس��یاری از روستاهای کشورهای دنیا این مهم بر 
عهده ی کمیته ی مدیریت بحران روستا نهاده شده است که در 
این مقاله س��عی خواهیم کرد در یك جمع بندی به بخش��ی از 

وظایف و مسوولیت های این کمیته بپردازیم.
 شرح وظایف کلی کمیته ی مدیریت بحران 

روستا
پیشازحادثه:

شناسایی و تحلیل مخاطرات و یافتن راه حل برای آن ها.
شناس��ایی، اولویت بندی و انتخاب موثرترین اقداماتی که 

منجر به کاهش اثرات حوادث می گردد. 
کاه��ش صدم��ات از طریق اجرای اقدامات پیش��گیرانه، 
برنامه های اطالع رسانی و افزایش آگاهی؛ مثل توزیع جزوه های 

آموزشی، کاشت درخت، کانال سازی برای رودخانه ها و غیره.
برگزاری مانورهای تمرینی.

درحینبروزحادثه:
عضویت و حضور در هر یك از گروه های عملیاتی

بعدازحادثه:
کمك به مقامات مسوول در تهیه آمار دقیق خسارات.

کسب تجربه از حوادث.
 ساختار گروه های مدیریت بحران روستایی:

در صورت بروز حادثه  و پیش از رسیدن گروه های نجات دولتی، 
اولی��ن گروه امداد و نجاتی که می تواند با امکانات موجودش به 

تجربه جهانی مدیریت بحران 
در روستا

تجربیات
 جهانی
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کمك آسیب دیدگان بشتابد، خود روستاییان هستند. لذا تشکیل 
گروه های ضربتی امداد در روستا امری ضروریست. اعضای این 
گروه ها می بایس��ت توانایی و مهارت انج��ام کارهای گوناگون 
نظیر فعالیت های پیش��گیرانه ، حفظ آمادگی، کاهش صدمات و 
اقدامات ترمیمی و احیایی در خالل، قبل و بعد از سانحه را داشته 
باش��ند. گروه های ضربت از میان روس��تاییان متهور و داوطلبی 
انتخاب می شوند که آمادگی خدمت رسانی به هم نوعان خود در 

صورت بروز حوادث غیرمترقبه  را داشته باشند.
 نقش و مسوولیت گروه ها

گروهاخطار:
قبلازحادثه:

ارتباط با مقامات مسوول و دولتی بخش
کنترل دایمی منابع خطرس��از طبیعی؛ مانند س��طح آب 
رودخانه ه��ا، پیش بینی ه��ای بلند م��دت آب و هوایی، وضعیت 

فعالیت آتشفشان و...
انتش��ار س��ریع اطالعات مربوط به منابع حادثه س��از در 
صورت رس��یدن به آس��تانه خطر )در صورت ام��کان 24 تا 36 

ساعت قبل از حادثه(.
انجام مانورهای دوره ای در جهت محك زدن سامانه های 

اخطار دهی.
درحینحادثه:

اطالع رس��انی به مقام های دولت��ی در اولین فرصت و به 
هر وسیله ممکن.

کمك رسانی به گروه کمك های اولیه در زمینه ی جستجو 
و امداد و نجات.
پسازحادثه:

حف��ظ ارتباط با مقامات مس��وول بخ��ش و تایید امنیت 
بازگشت روستاییان به خانه هایشان.

کمك به بازگشت روستاییان به منازل شان.
کمك رسانی به ارزیابی خسارت ها.

 گروه امداد و فوریت های پزشكی:
قبلازحادثه:

آموزش اعضای گروه  کمك های اولیه.
تهیه و به روزرس��انی فهرس��ت اف��راد در معرض خطر در 

فواصل زمانی منظم.
تهیه بس��ته های کمك های اولیه حاوی اقالم و داروهای 
مورد نی��از جهت درمان مواردی نظیر اس��هال، تب، خونریزی، 

بریدگی، سوختگی، شکستگی، رگ به رگ شدگی و غیره.
کنترل و جایگزینی مرتب داروها و ملزومات فسادپذیر.

درحینحادثه:
حضور ی��ك مرد و یك زن آموزش دی��ده در هر یك از 

پناهگاه ها )اردوگاه های امدادی(.
همراهی حداقل یکی از امدادرسانان به گروه های امداد و 

جستجو.
تقسیم قرص های تصفیه آب.
ارایه خدمات کمك های اولیه

همیاری و کمك رس��انی به پزش��کان پس از رس��یدن و 
حضور آنها در پناهگاه ها.

پسازحادثه:
ادامه ارایه خدمات تحت نظارت و کنترل پزشکان.

بررسی، تهیه  و ذخیره مجدد ملزومات و داروهای مورد نیاز.

گروههاردیف
زمان

بعدازحادثهدرخاللحادثهقبلازحادثه

√√√اخطار1

√√√پناهگاه2

√√-تخلیه3

√√-امداد و فوریت های پزشکی4

√√-آب رسانی و بهداشت5

√--جمع آوری اجساد6

√√√مشاوره تروما )آسیبی(7

√--ارزیابی خسارات8

√--امداد و هماهنگی9

√--گشت زنی10
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 گروه تخلیه، جستجو و نجات:
قبلازحادثه:

وظیف��ه اصلی ای��ن گروه نظارت بر مکان های حس��اس 
روستا و همچنین شناسایی افراد در معرض خطر می باشد: زنان 

باردار و شیرده، کودکان و افراد کهنسال.
آم��وزش و برگزاری مانور به صورت منظ��م و هر 6 ماه 

یکبار.
درحینحادثه:

با صدور اولین هش��دار توس��ط گروه اخط��ار، این گروه 
می بایس��ت به خانواده ها در جمع آوری  و انتقال اقالم مورد نیاز 
مانند پول، دارو، غذای نوزادان، غذای خش��ك، آب و سایر اشیا 

با ارزش کمك نماید.
کمك به اشخاص آسیب پذیر شناسایی شده )زنان باردار 
و شیرده، کودکان و سالمندان( و انتقال آنها به پناهگاه های امن 

از قبل تعیین شده.
نج��ات مصدومان و افرادی که در موقعیت ها خطرناك و 

یا مکان های آسیب پذیر  زمین گیر شده اند.
پسازحادثه:

آماده سازی فهرست افرادی که از خانواده خود جدا افتاده 
و در پناهگاه های مختلف جا داده شده اند.

رهگیری آمار روستا و جستجو برای یافتن مفقودین.
شناسایی و دفن اجساد.

همکاری در بازسازی روستا و کمك رسانی به مسوولین 
بخش.

کم��ك به انتقال و بازگش��ت روس��تاییان و اموال و اثاث 
آن ها به منازل شان.

 گروه امداد، پناه دهی و هماهنگی
قبلازحادثه:

شناس��ایی مکانی امن برای پناه  س��اکنین و احش��ام در 
ص��ورت ب��روز حادث��ه. ای��ن مکان ه��ا باید ب��ا پرچ��م قرمز 
عالمت گذاری ش��ود تا به راحتی قابل شناس��ایی و تش��خیص 

باشند.
اعضای این گروه می بایست در محل تمامی پناهگاه های 

از پیش تعیین شده حضور داشته باشند.
در این پناهگاه ها اقالمی نظیر آب، مواد غذایی خش��ك، 
س��وخت، کبریت، بیل، جارو، س��بد، اره، طن��اب و ...  همچنین 
س��ایر اقالم مورد نیاز برای دفن اجس��اد قربانیان ذخیره و انبار 

 شود.
درحینحادثه:

در زم��ان ب��روز حادثه، این گ��روه وظیف��ه ی تامین آب 
آش��امیدنی س��الم و تس��هیالت بهداش��تی مورد نیاز ساکنین 
پناهگاه ها را  برعهده دارد. همچنین وظیفه برپایی سرویس های 
بهداش��تی جداگانه )برای زنان و مردان( در زمین های مرتفع از 

دیگر مسوولیت های این گروه به شمار می آید.
وظیف��ه ی توزیع اقالم ام��دادی و جیره بندی ش��ده بین 
آس��یب دیدگان س��اکن پناهگاه ه��ا از دیگر وظای��ف این گروه 
محس��وب می گردد. انبار و محافظت از تمامی اقالم امدادی که 
توسط دولت یا س��ازمان های مردم نهاد )سمن( تامین شده اند، 
بایست تحت نظارت مستقیم این گروه باشد. همچنین آمار این 

کمك ها نیز باید به دقت نگهداری شود.
حفظ بهداشت روس��تا، چاه ها و تانکرهای آب و تاالب ها 
)و در صورت دسترسی ضدعفونی آن ها بوسیله مواد ضدعفونی 

کننده نظیر کلر و... ( نیز بر عهده این گروه است. 
پسازحادثه:

ب��ه  احش��ام   و  روس��تاییان  بازگش��ت  در  مس��اعدت 
خانه هایشان.

کنترل مرتب کیفیت بهداشت روستا و چاه ها و تانکرهای 
آب و...

همکاری با مقامات مسوول بخش در بازسازی روستا.
 گروه ارزیاب خسارات

پسازحادثه:
اعضای این گروه با مالقات مس��تقیم با روستاییان میزان 
خس��ارات جانی و مالی وارده به هر خان��واده را ثبت کرده و به 

مقامات گزارش می دهند.
 مشاوران
پسازحادثه:

ارایه خدمات مش��اوره به روس��تاییان و باال بردن س��طح 
آگاهی آنان پیرامون خدمات و حمایت های دولتی.

مشاوره دادن به خانواده های سوگوار و آسیب دیده ساکن 
در پناهگاه ها.

طبق پژوهش های انجام گرفته، میزان آمادگی روستاییان 

سازماندهی  
نیروهای داوطلب 

و تعیین مسوولیت 
آنها در سه برهه ی 

قبل، در خالل و 
پس از حادثه از 

هرج و مرج و 
تداخل وظايف 

كاسته و همچنین 
به برقراری آرامش 

و امنیت روانی 
آسیب ديدگان كمك 

شايانی می نمايد.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

67
شماره 36 



در براب��ر بالیای طبیعی و س��وانح به می��زان زیادی در کاهش 
خس��ارات جانی و مال��ی تاثیر دارد. همان ط��ور که به تفصیل 
توضی��ح داده ش��د، س��ازماندهی  نیروه��ای داوطل��ب و تعیین 
مس��وولیت آنها در سه برهه ی قبل، در خالل و پس از حادثه از 
ه��رج و مرج و تداخل وظایف کاس��ته و همچنی��ن به برقراری 

آرامش و امنیت روانی آسیب دیدگان کمك شایانی می نماید. 
عالوه بر س��ازماندهی نیروها، جمع آوری آمارهای گوناگون 
در موضوعات و زمینه های مختلف می تواند در خدمات رس��انی 
ب��ه موقع و موث��ر مفید واقع ش��ود. در ذیل ب��ه برخی نکات و 
زمینه هایی که می بایست پیرامون آنها اطالعات الزم گردآوری 

شود می پردازیم:
1-جزییاتمکانی،دسترسیوژئوگرافی:

1-1- آمار نفوس:
تعداد مردان
تعداد زنان

تعداد افراد بزرگسال
تعدا افراد باالی 60 سال
تعداد کودکان زیر 5 سال
تعداد بزرگساالن معلول

تعداد کودکان معلول
1-2 - آمار خانوارها:

تعداد کل خانوارها
تعداد اعضای هر خانواده

تعداد خانواده های مستمند )زیر خط فقر(
تعداد خانواده های زن سرپرست

2-جزییاتتوپوگرافی:
2-1 - وضعیت ژئوگرافی:

وس��عت زمین های تحت کشت بر حس��ب هکتار )به 
تفکیك مرتفع، متوسط و پست(

وسعت چراگاه ها بر حسب هکتار
وسعت مناطق جنگلی بر حسب هکتار

وسعت سایر مناطق بر حسب هکتار
2-2 - الگوی زمین داری:

تعداد خانواده های صاحب مزارع بزرگ
تعداد خانواده های صاحب مزارع متوسط
تعداد خانواده های صاحب مزارع کوچك

تعداد خانواده های فاقد زمین
2-3-  الگوی کشت:

فهرست محصوالت کشت شده
وسعت مناطق تحت کشت

وسعت مناطق تحت کشت که بیمه شده اند.
2-4- منابع آب آشامیدنی:

 آمار چاه ها
آمار  رودخانه ها

آمار کانال های آب
2-5 - وضعیت معیشتی:

تعداد خانواده ها/افراد شاغل در زمینه کشاورزی
تعداد خانواده ها/افراد مشغول در شغل های خدماتی

تعداد خانواده ها/افراد بیکار
2-6 - وضعیت زیرساخت ها:

وضعیت و مشخصات مراکز اداری/مدیریتی روستا
وضعیت دسترسی به آب/برق/تلفن/اینترنت/تلویزیون و 

رادیو
تعداد/وضعیت مدارس
وضعیت دفاتر پستی

وضعیت خانه های بهداشت
وضعیت پاسگاه های پلیس

وضعیت جاده های مواصالتی
تعداد/وضعیت سالن های اجتماع

تعداد/وضعیت خودروهای سنگین
وضعیت پناهگاه های موقت

3-تحلیلآسیبپذیری:
3-1- تاریخچه حوادث )20 سال اخیر(:

نوع حادثه )سیل، آتشفشان، زلزله، گردباد، صاعقه و...(
زمان وقوع

فواصل تکرار )ساالنه، هر دوسال و...(
ن��وع خس��ارات وارده )انس��انی، احش��ام، محصوالت 

کشاورزی، زیرساخت ها، منازل(
3-2 - فصلی بودن حادثه:

تعیین وقوع حوادث در ماه های خاصی از سال
3-3 - ساختار ساختمان ها:

تعداد و ساختار ساختمان ها )بتونی، فلزی، چوبی، کاه گل و...(
نوع کاربری ساختمان ها )مدرسه، اداره، مسکونی، تجاری(

قدمت ساختمان ها 
3-4 - فاصله روستا از نقاط حادثه خیز:

فاصله روستا از دریا، کوه، جنگل، رودخانه، گسل های 
فعال، شن زار و...

3-5 - فاصله روستا از پناهگاه :
فاصله روستا  از پناهگاه

مشخصات و تلفن مسوول پناهگاه
4-تجزیهوتحلیلمخاطرات:

 4-1-گروه های در معرض خطر:
تعداد زنان باردار و شیرده
تعداد  زنان خودسرپرست

تعداد ماهی گیران
تع��داد معلولی��ن )ک��روالل، نابینا، معلولی��ن ذهنی و 

معلولین حرکتی(
تعداد بیماران

تعداد زنان مطلقه
تعداد خانه های کاه گلی

تعداد خانه های نزدیك دریا، جنگل، کوه، رودخانه و...
تعداد مسافران
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گزارش 
خبري

و  ش��هری  مدیری��ت  جام��ع  نمایش��گاه  دومی��ن 
دس��تاوردهای ش��هرداری های سراس��ر كشور طی 
روزه��ای 21 تا 24 آبان ماه س��ال جاری ب��ا حضور بیش از 
300 شهرداری و  200 شركت و موسسه ی بخش خصوصی 
فع��ال در ح��وزه ی مدیری��ت ش��هری از س��وی س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای كش��ور  در مص��ای ام��ام 

خمینی)ره( تهران برگزار شد. 
اما یکی از تفاوت های مهم نمایش��گاه امس��ال نسبت به 
س��ال گذشته ، حضور بخشی از فعالین حوزه روستایی كشور 
به همت برگزار كنندگان این نمایشگاه بود كه می تواند نقطه 
عطفی در عرصه معرفی دس��تاوردهای دهیاری های كش��ور 

باشد. 
مهندس منوچهر فراقی ، معاون امور دهیاری های سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های كش��ور، پیرامون برپایی دومین 
نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری ها 
گفت:»ب��ا برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه یك ن��وع رقابت بین 
شهرداری ها ایجاد خواهد شد و رقابت می تواند در بخش های 
مختلف از جمله فضای س��بز، زیباسازی و حمل ونقل موجب 

ارائه ی خدمات بهتر از سوی شهرداری ها شود.« 
فراق��ی در خصوص تفاوت این نمایش��گاه با نمایش��گاه 
دوره ی قبل افزود: »نسبت شركت هایی كه در این نمایشگاه 
كارهای خدماتی و تولیدی را به نمایش گذاش��تند، چند برابر 
سال گذشته بوده اس��ت. حتی میزان حضور شهرداری ها نیز 
نسبت به دوره ی گذشته افزایش یافته و با توجه به نیازی كه 
در جهت باال بردن بازده كاری احساس شده ؛ برگزاری چنین 

گزارش اجمالی 
از دومین 
نمایشگاه 
مدیریت شهری 
و دستاوردهای 
شهرداری ها
تهران- مصالی امام خمینی)ره(
آبان 90
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نمایش��گاه هایی ضروری بوده و قطعا نمایش��گاه امسال قابل 
مقایسه با دوره ی گذشته نبوده است.« 

ایشان در ادامه با اشاره به این که حدود 30 درصد جمعیت 
کش��ور در روس��تاها زندگی می کنند گفت: »بخش زیادی از 
تولیدات کشور را این قشر انجام می دهند و از این رو تشکیل 
تعاونی دهیاری ها در روس��تاها گام مهم��ی برای ارائه ی این 

تولیدات به نقاط مختلف کشور است.«
فراقی با بیان این که رس��الت اصلی ما در این نمایشگاه در 
رابطه با ایجاد تعاونی ها و به خودکفایی رساندن روستاها است 
اف��زود: »در بحث تعاونی های دهیاری ها برای خودکفایی هر 
چه بیش��تر روستاییان در این نمایش��گاه، برنامه ریزی صورت 
گرفته تا استان های مختلف کش��ور بتوانند از طریق سیستم 
مج��ازی ک��ه ارائه می دهی��م محصوالت خ��ود را به صورت 
مجازی به فروش برس��انند و ضمن گسترش کار معامالتی، 

تعامل خوبی نیز با یکدیگر برقرار کنند«
در این نمایش��گاه چهار مجموعه از  ش��رکت های تعاونی 
دهیاری منتخب کشور و نیز پایگاه اطالعات و اخبار روستایی 
کش��ور در کنار غرف��ه ی معاونت دهیاری های س��ازمان ، به 
عنوان نمایندگان حوزه روستایی کشور ، حضور یافته بودند . 
در غرف��ه معاونت دهیاری ها آخرین دس��تاوردها و گزارش 
عملکرد این معاونت و نیز برنامه ها و رویکردهای این معاونت 
در حوزه روستایی کش��ور در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 

گرفته بود.  
 شرکت های تعاونی دهیاری های استان 

اصفهان:
غرفه ی ش��رکت تعاونی دهیاری های اس��تان اصفهان به 
حضور س��ه ش��رکت تعاونی از بخش های مختلف این استان 
اختص��اص پیدا کرده بود. یکی از ش��رکت های حاضر در این 
غرفه، ش��رکت تعاونی بخش مرکزی شهرستان اصفهان بود 
که در س��ال 1384 تاسیس شده و در حوزه ی  پسماند دارای 
سابقه ی درخشانی است. در همین غرفه شرکت تعاونی بخش 
تیران و کرون که از باسابقه ترین شرکت های تعاونی در سطح 

کشور است، با کارنامه ای از اقداماتی که تا به امروز انجام داده 
است حضور داشت. سومین عضو این مجموعه، شرکت تعاونی 
بخش مرکزی شهرستان فریدون شهر بود که در سال 1385 
ب��ا عضویت 23 دهیاری آغاز ب��ه کار کرده و پروژه های قابل 
توجه��ی را با توجه به وضعیت آب و هوایی و محدودیت های 

آن منطقه به اتمام رسانده است.
 شرکت های تعاونی دهیاری های استان گیالن:

اتحادیه ی ش��رکت های تعاونی دهیاری های غرب گیالن 
از دیگر غرفه های نمایش��گاه امس��ال بود. ای��ن اتحادیه بالغ 
بر ی��ازده عضو دارد ک��ه از جمله می توان به بخش پره س��ر 
شهرس��تان رضوانش��هر، بخش حویق تالش، بخش اسالم و 
هش��ت عضو دیگر اش��اره نمود. ایجاد فضای سبز روستایی 
از جمله فعالیت های مهمی اس��ت که در حال حاضر توس��ط 
اتحادیه در حال انجام اس��ت و در این راستا اتحادیه اقدام به 
ایجاد کارگاه جهت تولید ملزومات بوس��تان روستایی نموده و 
وسایل مورد نیاز برای ساخت و تجهیز بوستان های روستایی 
در سراس��ر استان گیالن را تولید و اجرا می نماید. اتحادیه در 
س��ال 1390 با هدف ایجاد هم افزایی در میان ش��رکت های 
تعاون��ی بخش های غرب گیالن و اج��رای پروژه هایی فراتر 
از بخش تش��کیل ش��د و تا امروز در حال آماده سازی بیست 

بوستان روستایی در سطح استان است.
 شرکت های تعاونی دهیاری های استان 

خراسان رضوی:
اتحادیه ی شرکت های تعاونی دهیاری های استان خراسان 
رضوی در یکی دیگر از غرفه های دومین نمایش��گاه مدیریت 
شهری و دستاوردهای شهرداری ها حضور داشت. این اتحادیه 
مش��تمل بر 78 ش��رکت تعاونی از بخش های مختلف استان 
خراس��ان رضوی اس��ت. یکی از ش��رکت های تعاونی که به 
نمایندگ��ی در غرفه حاضر ش��ده بود، ش��رکت تعاونی بخش 
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فیروزه )تخت جلگه( از شهرس��تان نیشابور بود. به دلیل وجود 
معادن س��نگ فیروزه در آن، این بخ��ش دارای ظرفیت های 
قابل توجهی برای ایجاد اش��تغال در ح��وزه ی صنایع تزیینی 
می باش��د و در همین راس��تا ش��رکت تعاونی فیروزه اقدام به 
احداث کارگاهی جهت س��اخت و تولید انگشتر و دیگر صنایع 
تزیین��ی نم��وده و برخ��ی از تولیدات خ��ود را در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار داده بود.
 شرکت تعاونی بخش مرکزی شهرستان نكا:

یک��ی دیگر از ش��رکت های تعاونی حاضر در نمایش��گاه، 
ش��رکت تعاون��ی بخ��ش مرکزی شهرس��تان نکا از اس��تان 
مازندران بود. این ش��رکت تعاونی دهیاری ها، با 50 عضو، از 
سال 1387 عمال فعالیت خود را آغاز نموده و در حوزه ی دفن 
پسماند اقدامات ویژه ای را انجام داده است. با توجه به این که 
مس��ئله ی دفن پسماند در اس��تان مازندران از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت این ش��رکت در این حوزه وارد عمل ش��ده و 
در ارائ��ه ی خدم��ات تنها به بخش اکتفا نکرده و شهرس��تان 
ن��کا و دیگر شهرس��تان ها را نیز تحت پوش��ش خدمات خود 
قرار داده اس��ت. از دیگر فعالیت هایی که توس��ط این شرکت 
ص��ورت گرفته می توان به تجمیع و اج��رای متمرکز نظارت 
فنی دهیاری ها بر صدور پروانه س��اخت و س��از، بهره برداری 
از معادن ش��ن و ایجاد و  ساماندهی صنایع پیوست در سطح 

روستاها اشاره کرد. 
 »روستا نیوز« ؛پایگاه اطالعات و اخبار 

روستایی کشور 
از دیگر غرفه های مرتبط با حوزه روس��تایی کش��ور غرفه 
پایگاه اطالعات و اخبار روس��تایی کش��ور یا همان روستانیوز 
ب��ود . این پایگاه اطالع رس��انی که در بس��تر اینترنت فعالیت 

می نماید و به پوش��ش اخبار روس��تاهای کش��ور می پردازد و 
روزانه اهم اخبار حوزه روس��تایی کش��ور را رص��د و بر روی 
خروجی خود قرار می دهد . بانك اطالعاتی روس��تاهای کل 
کش��ور ، بانك بیش از 2500 مقاله مرتبط با حوزه روس��تایی 
کش��ور ، اطالعات وبالگ های روس��تایی ایران و نیز سیستم 
جس��تجوگر کتب مرتب��ط با این حوزه از دیگ��ر امکانات این 

پایگاه اطالع رسانی می باشد .
شایان ذکر است س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در ح��ال برنامه ری��زی جهت برپایی نمایش��گاه های تخصصی 
دس��تاوردهای دهیاری ه��ا و ش��رکت های تعاون��ی دهیاری ها 
به صورت استانی، منطقه ای و ملی می باشد که امید است برپایی 
این نمایش��گاه ها گامی بلند در راس��تای خودکفایی و موفقیت 

روزافزون این تعاونی ها در سطح روستاهای کشور باشد. 
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تابش فر: تعداد دهیاری های كشور 
تا پایان امسال به 25 هزار می رسد

و دهیاری های كشور گفت:  قائم مقام سازمان شهرداری ها 
تعداد دهیاری های كشور تا پایان امسال به 25 هزار می رسد.

گفت و گوی  در  فوق  مطلب  بیان  با  تابش فر  غالمحسین 
اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسالمی در شهركرد افزود:  
اكنون 24هزار و 700 دهیاری در كشور فعال است و تا پایان 

سال، 300 دهیاری جدید راه اندازی خواهد شد. 
 30 داشت:  اظهار  كشور  وزارت  عمرانی  معاون  جانشین 
درصد بودجه ی سال جاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
به تاسیس دهیاری های جدید اختصاص یافته است. تابش فر، 
همچنین با اشاره به برگزاری همایش دهیاران زن كشور گفت: 
همایش مذكور با هدف ارتقاء شاخص های مدیریت روستا در 
سطح كشور، آذرماه برگزار می شود. وی گفت: اكنون 880 دهیار 
زن نیز روستاهای كشور را مدیریت می كنند. تابش فر یادآور شد: 
پنج هزار دهیار از ابتدای امسال تاكنون آموزش دیده اند و این 

تعداد تا پایان سال به 10 هزار نفر می رسد. 

تقدیر و تشكر معاون عمرانی وزیر 
كشور از دست اندركاران اجرای 

هدفمندسازی یارانه ها در حوزه های 
مدیریت شهری و روستایی

مهندس ارشاد منش معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر كشور 
و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور گفت: تقدیر 
رییس جمهوری از من در زمینه ی اجرای قانون هدفمندسازی 
یارانه ها در حقیقت تقدیر از تمامی مدیران و دست اندركاران زیر 
مجموعه ی وزارت كشور و مدیریت شهری و روستایی كشور در 

استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری هاست.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

كشور، مهندس ارشادمنش ضمن اشاره به تقدیری كه از سوی 
دكتر احمدی نژاد رییس جمهوری محترم در جشنواره ی شهید 
مدیران  و  كاركنان  مجموعه ی  و  آمد  به عمل  وی  از  رجایی 
موفق  یارانه ها  هدفمندسازی  اجرای  به دلیل  كشور  وزارت 
شدند،  اجرایی  دستگاه های  میان  در  برتر  رتبه ی  كسب  به 
محترم  جمهوری  رییس  تقدیر  حقیقت  در  تقدیر  این  گفت: 
مدیریت  مجموعه ی  دست اندركاران  تالش های  و  زحمات  از 
شهری و روستایی كشور شامل:  استانداران، معاونان عمرانی 
امور  امور شهری و شوراها و  استانداری ها، مدیران كل دفاتر 
روستایی استانداری ها، اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
سازمان های  و  شهرداری ها  كاركنان  و  مدیران  و  شهرداران 
موفق  اجرای  زمینه ی  در  كشور  سراسر  دهیاران  و  وابسته 

مرحله ی نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها است.
وی ابراز امیدواری نمود كه این تالش ها در صورت اجرای 
سایر مراحل قانون هدفمندی یارانه ها همچنان یار و یاور دولت 
باشد و مجموعه ی دست اندركاران مدیریت شهری و روستایی 

كشور از آن مراحل نیز سربلند بیرون بیایند.
متن لوح تقدیر رییس جمهور كه در جشنواره ی شهید رجایی 
به مهندس ارشادمنش معاون عمرانی وزیر كشور اعطا شد به 

این شرح است:
خدمت گزاری افتخار بزرگی است كه پروردگار متعال آن را بر 
عهده ی كسانی قرار داده است كه با عمل خالصانه ی خویش در 

مسیر گره گشایی از امور مردم گام بر می دارند.
در نظام مقدس جمهوری اسالمی كیفیت خدمات ارائه شده 
توسط دستگاه های دولتی به عنوان یكی از شاخصه های اصلی 
سنجش كارآمدی، رشد و توسعه ی نظام تلقی و موجب افزایش 
نظام  اهداف  اعتالی  و  اجتماعی  سرمایه ی  عمومی،  اعتماد 
می گردد. اینك از زحمات مجموعه ی كاركنان و مدیران وزارت 
هدفمندسازی  اجرای  محور  در  برتر  رتبه ی  كسب  در  كشور 
 1389 سال  در  اجرایی  دستگاه های  عملكرد  ارزیابی  یارانه ها 
كه به فرموده ی مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای 
)مدظله العالی( مزین به نام »همت مضاعف كار مضاعف« شده 
بود، تقدیر نموده و استمرار توفیقات آن دستگاه را در راستای 
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منان  خداوند  از  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمت 
مسئلت می نمایم.

رونمایی از سیستم صدور پروانه ی 
ساختمانی دهیاری ها در دومین 

نمایشگاه جامع مدیریت شهری و 
دستاوردهای شهرداری ها 

مدیریت  جامع  نمایشگاه  دومین  كار  به  آغاز  با  هم زمان 
پروانه ی  صدور  سیستم  شهرداری ها،  دستاوردهای  و  شهری 
ساختمانی دهیاری ها كه در مرحله ی نخست به صورت پایلوت 
راه اندازی شده،  و مركزی  استان های گیالن  دهیاری های  در 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
كشور، این سیستم در پی تهیه و ابالغ فرم های 16گانه ی صدور 
پروانه ی ساختمان روستایی و شناسنامه ی پروانه ی ساختمانی 
روستاها توسط معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های كشور، از سوی دفتر آمار و فناوری اطالعات این 

سازمان تهیه شده است.
هدف از راه اندازی این سیستم، انجام فرآیند صدور پروانه ی 
ساختمانی روستایی توسط دهیاری ها به صورت متمركز در سراسر 
كشور از طریق سامانه های الكترونیكی و با دقت و سرعت بیشتر 
است. با راه اندازی كامل این سامانه، اطالعات مربوط به صدور 
سراسر  در  دهیاری ها  توسط  روستایی  ساختمانی  پروانه های 
كشور در این بانك اطالعاتی قرار می گیرد. ارتقای سطح فرآیند 
صدور پروانه های ساختمانی روستایی و اعمال نظارت مناسب 
بر این فرآیند و  امكان گزارش گیری های موضوعی و فراهم 
آمدن اطالعات الزم برای برنامه ریزی های آتی در این حوزه 
ساختمانی  پروانه ی  صدور  سیستم  راه اندازی  اهداف  دیگر  از 

دهیاری هاست.

ارائه ی گزارش عملكرد سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های كشور 

در دومین نمایشگاه جامع مدیریت 
شهری و دستاوردهای شهرداری ها 

سازمان  مختلف  بخش های  برنامه های  و  اقدامات  آخرین 
شهرداری ها و دهیاری های كشور در حوزه های مدیریت شهری 
و روستایی در غرفه ی این سازمان در دومین نمایشگاه جامع 
دید  معرض  در  شهرداری ها  دستاوردهای  و  شهری  مدیریت 

بازدیدكنندگان قرار گرفت.
عمومی  حمل و نقل  ناوگان  وضعیت  آخرین  غرفه  این  در 

گذشته،  سال های  به  نسبت  آن  رشد  مقایسه ی  و  شهری 
عملكرد این سازمان در حوزه های آتش نشانی، توسعه ی فضای 
سبز، شهرداری الكترونیك، عمران و توسعه ی شهری ارائه شده 
است. آخرین وضعیت فروش اوراق مشاركت توسط شهرداری ها، 
وابسته،  سازمان های  و  شهرداری ها  سازمانی  ساختار  اصالح 
برنامه ریزی برای تحقق بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها، 
و  دهیاری ها  و  شهرداری ها  نیاز  مورد  ماشین آالت  توزیع 
از  و دهیاری ها  روستایی  در حوزه ی مدیریت  آخرین عملكرد 
دیگر موضوعاتی است كه در غرفه ی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های كشور ارائه شد.آخرین وضعیت طرح های پژوهشی 
آموزش  روستایی،  و  شهری  مدیریت  حوزه های  مطالعاتی  و 
كاركنان شهرداری ها و دهیاری ها از دیگر بخش هایی بود كه 

در معرض دید بازدیدكنندگان قرار گرفت.

نشست مدیران كل دفاتر روستایی 
استانداری های كشور در یزد برگزار 

شد
روستایی  امور  دفاتر  كل  مدیران  نشست  چهاردهمین 
امور  معاون  یزد،  حضور استاندار  با  كشور  استانداری های 
دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور و تنی 
برگزار  یزد  استانداری  به میزبانی  این سازمان  از مدیران  چند 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
كشور، در آغاز این نشست، امامی مدیركل دفتر امور روستایی 
استانداری یزد ضمن خیرمقدم به مدعوین این نشست، اهداف 
و پیشینه ی برگزاری این نشست ها را تشریح و توضیحاتی در 
بیان  آن  ویژگی های  و  یزد  استان  روستایی  مناطق  خصوص 
نمود. در ادامه استاندار یزد با اشاره به توانمندی های این استان 
سوق الجیشی،  نظر  از  یزد  استان  كردن  ارزیابی  مهم  ضمن 
حجم  افزایش  و  سرمایه گذاری  رشد  مایه ی  را  موقعیت  این 
حمل و نقل در این خطه ی كویری دانست. محمدرضا فالح زاده 
با اشاره به قرار داشتن این استان در جایگاه پنجم كشوری در 
حوزه ی صنعت، نقش بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم 
در این حوزه را مهم خواند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود، خواستار بهبود نحوه ی آبیاری كشاورزان كشور در راستای 
مصرف بهینه ی این سرمایه ی ملی شد و افزود: یزد با پشت 
40درصد  از  بیش  خشكی  و  خشكسالی  15سال  سرگذاشتن 
باغات استان، دچار محدودیت شدید آبی است. وی همچنین 
در بخش دیگری از سخنان خود، هدف خداوند متعال از خلقت 
انسان را آبادانی دانست و خاطرنشان كرد: روستاییان ولی نعمتان 
این انقالبند كه كانون تامین نیروی 8 سال جنگ تحمیلی از 

این مناطق محروم بود. 
خوب  محیط  یك  وجود  ملزومات  همچنین  یزد  استاندار 
تالش  و  كار  رونق  و  آسایش  آموزش،  امنیت،  را  روستایی 
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برشمرد و خواستار ایجاد اشتغال پایدار، دیانت در مردم، تغییر 
و تحوالت در سطح توقعات، نواحی صنعتی در روستا، تجمیع 
سرمایه با تشكیل تعاونی و باز شناسی صنعت دستی در روستاها 
نیز  یزد  استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی  ادامه  در  شد. 
از  را  بودن  خودكفا  و  صفا، صمیمیت  صداقت،  سخنانی  طی 
استان  برشمرد و تصریح كرد: در  بارز روستاییان  خصوصیات 
یزد تمامی روستاهای باالی 20خانوار از نعمت برق، 77درصد 
روستاها از نعمت آب و تمامی روستاهای باالی 50خانوار دارای 

راه روستایی هستند. 
بر  بالغ  را  استان  روستایی  جمعیت  میزان  نوروزی  حیدر 
با  استان ها  تجربیات  تبادل  خواستار  و  كرد  اعالم  20درصد 

یكدیگر شد. 
ایجاد مناطق گردشگری، حل مشكل حمل و نقل روستایی، 
اشتغال روستایی و بررسی طرح های هادی روستایی از دیگر 

نكات مورد درخواست این مقام مسئول در این نشست بود. 
دهیاری های  امور  معاون  فراقی  منوچهر  مهندس  سپس 
و  برنامه ها  آخرین  دهیاری های كشور  و  سازمان شهرداری ها 
تصمیمات اتخاذ شده در حوزه ی مدیریت روستایی را بیان كرد 
و از برگزاری همایش دهیاران زن كشور در آینده ی نزدیك 
خبر داد و افزود: 888 نفر از زنان به عنوان دهیار در اقصی 

نقاط میهن اسالمی مشغول خدمت هستند. 
وی شكل گیری 724 شركت تعاونی دهیاری ها در كشور 
پایدار  درآمدزایی  و  خودكفایی  راستای  در  موثری  گام  را 
برای دهیاری ها دانست و تاكید كرد: استان یزد با دارا بودن 
19تعاونی روستایی در این زمینه دارای تجربیات ارزشمندی 

است.
راستای  در  تفاهم نامه هایی  كرد:  اظهار  ادامه  در  فراقی 
امضا شده كه  با دستگاه های مربوطه  خودكفایی دهیاری ها 

در آینده اثرات مثبت آن مشخص خواهد شد. 
و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
در  مالی  انضباط  برقراری  به  ادامه  در  كشور  دهیاری های 
دهیاری ها،  عملكرد  بر  نظارت  و  حسابرسی  دهیاری ها، 
برنامه ریزی  دهیاری ها،  تخلفات  از  و جلوگیری  قانون گرایی 
برای بازاریابی محصوالت و تولیدات روستایی با هدف رونق 
اقتصادی مناطق روستایی تاكید كرد و خواستار توجه بیشتر 
مدیران كل دفاتر امور روستایی استانداری ها به این مباحث 
و  عمران  دفاتر  عملكرد  گزارش  بیان  از  پس  ادامه  در  شد. 
توسعه ی روستایی و مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان 
به  سازمان  این  مدیران  كشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها 

پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
ارزیابی متن پیشنهادی الیحه ی قانون جامع دهیاری های 
كشور كه پیش از این در كمیته های تخصصی این نشست 
بررسی شده بود، دیگر برنامه ی این نشست بود و حاضران 

دیدگاه های خود را در این زمینه بیان كردند.
معاون  رجب صالحی  حسین  نشست،  این  ادامه ی  در 
سازمان  روستایی  و  مدیریت شهری  پژوهشكده ی  آموزشی 

عملكرد  تشریح  ضمن  كشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
سازمان در حوزه ی آموزش دهیاری ها، آخرین اقدامات انجام 
شده در زمینه ی انجام سومین آزمون مكاتبه ای دهیاران را 
كه امسال برگزار می شود، و موضوعات مربوط به نظام جامع 

آموزش دهیاران را تشریح نمود.
مهارت های  آموزشی  كارگاه  نشست،  این  ادامه ی  در 
مشاركت و ارتباطات در مدیریت روستایی با حضور مدیران 
كل دفاتر امور روستایی استانداری ها تشكیل شد و حاضران از 

شركت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد بازدید كردند.

تحقق ماده ی 194 قانون برنامه ی 
پنجم در زمینه  ی گسترش خدمات 
نوین در روستاها در اولویت كاری 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
كشور

سازمان  روستایی  توسعه ی  و  عمران  دفتر  مدیركل 
موضوع  اساس  بر  گفت:  كشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
بند الف ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی كشور و با 
هدف اجرای طرح های عمرانی و خدماتی توسط دهیاری ها، 
بسته ی خدمات نوین روستایی در بخش های مختلف خدماتی 
و عمرانی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور 
به استانداری ها ابالغ شده و تحقق آن در اولویت كاری این 

سازمان قرار گرفته است. 
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
با بیان مطلب فوق در  دهیاری های كشور، مجید عبداللهی 
جریان بازدید از پروژه های عمران روستایی میبد و عملكرد 
شركت تعاونی های دهیاری های این منطقه با اشاره به ماده ی 
از  یكی  گفت:  كشور  توسعه ی  برنامه ی  پنجم  قانون   194
بندهای مهم كه در ماده ی 194 به آن پرداخته شده است بند 
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الف است كه بر ارتقای شاخص های توسعه ی پایدار، ارائه ی 
ارائه ی  از  گذركردن  و  روستایی  جامعه ی  به  نوین  خدمات 

خدماتی كه در گذشته داده شده است تاكید دارد.
و  ایمنی  خدمات  ارائه ی  كرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
آتش نشانی، مدیریت پسماند و جمع آوری زباله های روستایی 
و دفع و بازیافت آن ها مهم ترین بخشی است كه به حوزه ی 
الف  بند  در  كه  برمی گردد  دهیاری ها  و  روستایی   مدیریت 
ماده ی 194 قانون پنجم برنامه ی توسعه به آن پرداخته شده 

است. 
الف  بند  عبداللهی گفت: وزارت كشور در راستای تحقق 
ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی كشور، برنامه هایی 
را با همكاری معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور 
ماده ی  از  غیر  به  كرد:  خاطرنشان  وی  دارد.  كار  دستور  در 
بر  كشور  توسعه ی  پنجم  برنامه ی  قانون   232 بند   194
ساماندهی حمل ونقل روستایی كه یكی از مهم ترین مولفه ها 
در توسعه ی روستایی است تاكید دارد و تقویت و ساماندهی، 
نوسازی ناوگان و حمایت از این بخش عالوه بر تسهیل در 
رفت وآمد روستاییان به كاهش حجم مهاجرت روستاییان به 
مناطق شهری منجر می شود.عبداللهی افزود: پیش بینی دیگر، 
بند ج ماده ی 194، تعیین الگوی مدیریت در روستاهای فاقد 
شورای اسالمی است كه با تغییر نوع مدیریت، آخرین حلقه ی 
زنجیره ی مدیریت در نظام آمایش سرزمین در كشور تكمیل 
خواهد شد و درواقع دهیاری ها، روستاهای باالی 20 خانوار را 
تحت پوشش قرار خواهند داد و تغییر این الگو توسط دولت و 
تعیین مجلس شورای اسالمی آخرین حلقه ی این مدیریت در 

كشور رقم خواهد خورد.
وی با بیان این كه تاكنون 724 شركت تعاونی در كشور 
ایجاد شده است،با اشاره به اهمیت تاسیس تعاونی در روستاهای 
كشور افزود: براساس مفاهیم و آیات قرآن و مولفه های دینی 
نتیجه رسیدیم كه در  این  به  امور  انجام  تعاون در  بر  مبنی 
حوزه ی روستایی و دهیاری ها به دلیل گستردگی فعالیت در آن 
ها، تجهیز دهیاری ها به ماشین آالت عمرانی و خدماتی برای 
دولت میسر نیست و بار مالی فراوانی را به دنبال دارد. بنابراین 
به  خدمات  ارائه ی  مدیریت  نظام  كه  است  شده  پیش بینی 
جامعه ی روستایی در قالب شركت تعاونی دهیاری ها تعریف 
یزد  استان  كرد: خوشبختانه  اظهار  ادامه  در  عبداللهی  شود. 
شركت های  تشكیل  حوزه ی  در  پیشرو  استان های  از  یكی 
تعاونی است و به لحاظ مراحل ساختاری، كارهای خوبی در 
حوزه ی تعاون در استان یزد اتفاق افتاده است و نظام ارائه ی 
خدمات فنی مهندسی، مالی، پشتیبانی از دهیاری ها و اجرای 
طرح های عمرانی و خدماتی در حال حاضر توسط شركت های 

تعاونی در این استان انجام می شود.
سازمان  طریق  از  كه  عمرانی  ماشین آالت  افزود:  وی 
شهرداری ها و دهیاری های كشور به بدنه ی دهیاری ها تزریق 
شده است برای انجام فعالیت های عمرانی و ارائه ی خدمات 
بهینه به جامعه ی روستایی در كشور است و به ارائه ی خدمات 

مطلوب تر به جامعه ی روستایی كمك می كند. 
حاكم  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  داد:  ادامه  عبداللهی 
از آن  بر استان یزد و روحیه ی تعاونی كه مردم استان یزد 
ظرفیت های  از  نمادی  و  توجه  قابل  روحیه ای  برخوردارند؛ 
توسعه است و بازدیدی كه از بخش های مختلف در شهرستان 

میبد انجام شد این مسئله را تایید می كرد. 
 

آغاز دوره ی آموزشی دهیار همیار 
با موضوع حفظ كاربری اراضی در 

استان گیالن 
سال  در  همیار«  »دهیار  طرح  آموزشی  دوره ی  پنجمین 
از  نفر   40 حضور  با  اراضی  كاربری  حفظ  عنوان  با   1390
سوم  گیالن،  قزوین،  البرز،  استان های  منتخب  دهیاران 
مدیریت  پژوهشكده ی  آموزشی  معاونت  سوی  از  آبان ماه 
شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور 
رشت  در  گیالن  استانداری  روستایی  امور  دفتر  میزبانی  به 

آغاز شد.
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  روز  به مدت 3  آموزشی  دوره ی  این  دهیاری های كشور، 

24 ساعت آموزشی برگزار گردید.
طرح دهیار همیار در راستای آموزش دهیاران كشور توسط 
دهیاران صاحب تجربه و تحصیل كرده استان های كشور و 
به سایر دهیاران، و  انتقال تجارب دهیاری ها  برای سهولت 

همچنین كاهش هزینه های آموزشی برگزار گردید.
با  بیشتر  آموزشی  دوره ی  این  در  كننده  شركت  دهیاران 

موضوعات ذیل آشنا شدند:
هادی  طرح های  تصویب  و  تهیه  فرایند  با  1-  آشنایی 

روستایی 
2-  آشنایی با كاربری اراضی روستایی و همچنین مقدمات 

فرایند تعیین كاربری و برنامه ریزی روستایی
3-  آشنایی با مجموعه قوانین مرتبط با تملك اراضی توسط 

دهیاری و نحوه ی واگذاری اراضی دولتی به دهیاری ها
و   1386 سال  بودجه ی  قانون   6 تبصره ی  با  آشنایی   -4

آیین نامه ها و دستورالعمل ها
5- آشنایی با قوانین مربوط به اراضی كشاورزی و باغی

و  اسناد  ثبت  مقررات  و  قوانین  مجموعه  با  آشنایی   -6
امالك

7-  آشنایی با اصول مدیریت اراضی )تغییر كاربری، تفكیك، 
آماده سازی، بهره برداری و غیره(

8-  آشنایی با مجموعه نظامات اداری مقررات ملی ساختمان 
و ضوابط ساخت و ساز در طرح هادی و نحوه ی تعیین بر و كف 

و ضوابط تفكیك اراضی
صدور  كار  گردش  و  ابالغی  فرم های  با  آشنایی      -9

ساختمان توسط دهیاری و شناسنامه ی ساختمان
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پایگاه
 اطالع رسانی

از  یکی  ایران  اسالمی  جمهوری  هالل احمر  جمعیت 
سازمان هایی است که وظیفه ی کمك رسانی به افراد آسیب 
دیده از حوادث طبیعی و ساخته ی دست بشر را بر عهده داشته 
و در عرصه های داخلی و بین المللی فعالیت های چشمگیری در 
جهت یاری رساندن به حادثه دیدگان داشته است. به عنوان یکی 
از اولین اقدامات در راستای یاری رساندن به آسیب دیدگان 
می توان به آموزش روش های کمك رسانی به عموم مردم نام 
اطالع رسانی همگانی  راستای  در  که  اقداماتی  جمله  از  برد. 
امدادگران  اینترنتی  پایگاه  راه اندازی  است،  گرفته  صورت 
  WWW.emdadgar.com اینترنتی  آدرس  به  ایران 
می باشد. این سایت دارای قسمت های متفاوتی است که در 

زیر به شرح مهم ترین آن ها می پردازیم:
 اخبار:

پایگاه  یك  ایران  امدادگران  سایت  آن جایی که  از 
آن،  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  لذا  می باشد،  اطالع رسانی 
بخش اخبار سایت می باشد که این اخبار موضوعات مرتبط 
با امداد و نجات را پوشش می دهد. اخبار سایت در گروه های 
مختلفی تقسیم بندی شده اند شامل گروه خبری امدادگر، اخبار 
اولیه، نجات در سوانح،  امداد و کمك های  پزشك سالمت، 

فوریت های پزشکی و ...
الزم به ذکر است که اخبار و مطالب این بخش به دو زبان 
از این رو برای قشر وسیعی از  انگلیسی هستند و  فارسی و 

کاربران قابل استفاده می باشد.
 آموزش امداد و نجات:

یکی از بخش های پرکاربرد و مهم این پایگاه، بخش آموزش 
الکترونیکی کمك های اولیه است. در این قسمت روش های 
امدادی در صورت وقوع حوادث مختلف، به همراه تصاویر مورد 
نیاز توضیح داده شده است. این بخش روش های امدادی را 
در مواجهه با حوادثی از قبیل حمله ی قلبی، سوختگی، گزش، 

انواع  و  خونریزی  غرق شدگی،  خفگی،  مسمومیت،  غش، 
قسمت های  از  یکی  است.  داده  ارائه  بدن  به  وارده  صدمات 
آموزشی سایت، بخش اطالعات موردنیاز امدادگران در سوانح 
می باشد. این بخش شامل آموزش هایی از قبیل اصول جستجو 
و نجات، مباحث قانونی ای که یك امدادگر باید بداند، مباحث 
شناختی  روان  تکنیك های  مانند  شناختی  روان  و  اجتماعی 
برخورد  نحوه ی  سوانح،  در  روانی  فشارهای  با  مقابله  برای 
آوار،  جاده ای،  مانند حوادث  رخداد سوانح مختلف  در هنگام 
بالیای طبیعی و بسیاری مطالب دیگر است. همچنین مقاالت 
آموزشی مرتبط مانند روش جهت یابی و نقشه خوانی، نحوه ی 
)تریاژ(، بهداشت آب و منابع آن در  اولویت بندی مجروحین 
طبیعت، بیماری های شایع در جهان و .... در این صفحه وجود 

دارند.
 بانک فیلم و صوت:

در این صفحه می توان فیلم های مرتبط با امداد و نجات را 
که در گروه های مجزا و تفکیك شده قرار دارند مالحظه نمود. 
در قسمت پایین صفحه تعدادی از آخرین فیلم های اضافه شده 
به سایت قابل مشاهده هستند. فیلم های آرشیو شده در چند 
گروه تقسیم بندی شده اند. گروه هایی از قبیل فیلم های حوادث، 

بهداشت و سالمت، امداد و نجات و .... 
متد  جدیدترین  تصاویر  تصادفات،  تصاویر  حاضر  حال  در 
احیای قلبی ریوی و تصاویر نحوه ی عملکرد در هنگام عبور 
آمبوالنس جزء جدیدترین فیلم های روی سایت می باشند. با 
کلیك روی هر یك از فیلم ها، غیر از مشاهده ی فیلم موردنظر، 
می توان توضیحاتی را نیز در رابطه با فیلم موردنظر مطالعه 
فراهم  کاربر  برای  را  امکان  این  این بخش همچنین  نمود. 
می کند که نظر خود را در ارتباط با فیلم مشاهده شده به مدیر 
سایت ارسال کرده و نیز از نظرات سایر کاربران سایت مطلع 

شود.

امدادگران ایرانامدادگران ایران
معرفی پایگاه اینترنتی

76
شماره 36 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



WWW.emdadgar.com
WWW.emdadgar.com

WWW.emdadgar.com
WWW.emdadgar.com

WWW.emdadgar.com

WWW.emdadgar.com

WWW.emdadgar.com

WW
W.

em
da

dg
ar

.co
m

WW
W.e

md
ad

ga
r.co

m

پایگاه
 اطالع رسانی

 بانک مقاالت امداد و نجات:
در این بخش از سایت به جهت دسترسی آسان به مقاله ی 
موردنظر، مقاالت در شاخه های مختلف تقسیم بندی شده و در 
اختیار کاربر قرار داده شده اند. در منوی سمت راست صفحه 
و  امداد  پزشك سالمت،  مانند  مختلفی  موضوعات  می توان 
کمك های اولیه، نجات در سوانح، فوریت های پزشکی، اخبار و 
بخش آن چه یك امدادگر باید بداند را مالحظه نمود. با انتخاب 
هر یك از موضوعات می توان به کلیه ی مقاالت مربوط به 
آن بخش دسترسی داشت. زمانی که کاربر مقاله ی موردنظر 
خود را مطالعه می کند، می تواند از قسمت پایین همان مقاله 
کلیه ی مقاالت مرتبط با همان موضوع، که در بانك مقاالت 
این سایت وجود دارند را نیز مشاهده نماید. در قسمت انتهایی 
لغات کلیدی  از  با استفاده  صفحه امکان جستجوی مقاالت 
موجود در مقاله به کاربر داده شده است. مدیران سایت به جهت 
عنوان  با  را  بخشی  آموزشی سایت  و  علمی  مطالب  ارزیابی 
نظرسنجی در این صفحه قرار داده اند و هر یك از کاربران 
می تواند نظر خود را در مورد کلیه ی مطالب علمی و آموزشی 

موجود در سایت با دادن امتیاز ثبت کند.
 تاالر گفتمان:

اطالع رسانی،  پایگاه  این  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
بخش تاالر گفتمان آن می باشد. کاربران سایت می توانند با 
نام کاربری و کلمه ی عبور خود در قسمت های  وارد کردن 
شرکت  شده  مطرح  مباحث  در  و  شده  وارد  شده  مشخص 
نمایند. بحث های مطرح شده در تاالر در گروه های مجزایی 
مانند قوانین و مقررات، امداد، نجات، بهداشت و درمان، آنچه 
در  شده اند.  مطرح  متفرقه  بخش  و  بداند  باید  امدادگر  یك 
صفحه ی داخلی هر کدام از این گروه ها، مباحث در دو بخش 
می شوند.  مطرح  معمولی  موضوع های  و  مهم  موضوع های 
کاربرانی که به تازگی وارد سایت شده اند می توانند با استفاده 
از دکمه ی ثبت نام –موجود در منوی افقی باالی سایت- ابتدا 
توافقنامه ی تاالر را خوانده و تایید کنند و سپس با وارد کردن 
اطالعات در فرم ثبت نام، اقدام به عضویت در سایت بکنند. 
اعضای تاالر با استفاده از نام کاربری و کلمه ی عبور که در 
وارد شوند. در قسمت  هنگام ثبت نام وارد کرده اند می توانند 
تاالر گفتگو فقط کاربرانی که عضو سایت شده اند می توانند 
مبحث جدید ایجاد کنند. در بخش تاالر گفتمان نیز مانند سایر 
قسمت های سایت امکان جستجوی موضوعی فراهم می باشد. 
در قسمت پایین صفحه ی تاالر گفتگو بخش آمار انجمن وجود 
دارد که شامل تعداد افراد آنالین در انجمن، افراد وارد شده 
به انجمن طی یك ساعت گذشته، تعداد کل پست هایی که 
هر یك از کاربران به موضوعات تاالر ارسال کرده اند، تعداد 
فرد عضو شده،  نام جدیدترین  تاالر،  در  اعضای عضو شده 
میزان حضور هریك از کاربران در سایت و آمارهای دیگری 
می باشد که هر یك از این آمارها گویای میزان عالقه مندی 
کاربران را برای مدیران سایت مشخص کرده و به آن ها در 
هر چه پربارتر شدن مطالب تاالر گفتمان کمك می کند. یکی 

از امکانات تاالر، جدول لیست اعضای تاالر است که  دیگر 
در این جدول نام کاربری اعضا، تاریخ عضویت آن ها، تاریخ 
آن ها  توسط  ارسالی  تعداد مطالب  و  بازدید  آخرین  و ساعت 

مشخص شده است. 
 گالری تصاویر:

در بخش گالری تصاویر سایت هم دقیقا مانند بخش فیلم ها، 
تقسیم بندی موضوعی صورت گرفته است. همچنین کاربر با 
مالحظه ی هر تصویر می تواند نظر خود را در رابطه با تصویر 
موردنظر ثبت نماید. در زیر هر یك از تصاویر توضیح مربوط 
به آن درج شده است و کاربر می تواند با زدن دکمه های تصویر 
بعدی و تصویر قبلی در باالی عکس، عکس های موجود در 
امکان  قبیل  از  امکاناتی  نماید.  مالحظه  به ترتیب  را  آرشیو 
جستجوی موضوعی تصویر و همچنین امکان دانلود تصاویر از 

امکانات موجود در بخش گالری تصاویر هستند.
 بیشتر بدانیم:

در این صفحه اطالعاتی در مورد بیماری های گوناگون در 
اختیار خانواده ها قرار داده شده است با این امید که هر یك 
از افراد خانواده با کسب آگاهی های الزم و آموزش به سایر 
نزدیکان خود بتواند نقش مهمی در جلوگیری از انتشار این 
ایفا کند. این بخش شامل آموزش های  بیماری ها در جامعه 
خانگی، بیماری های واگیردار و شایع در جامعه مانند سارس، 
ایدز، هپاتیت و ... می باشد. در این صفحه توضیحاتی در مورد 
انواع بیماری های شایع در جامعه، بیماری های شایع در مناطق 
آسیب دیده و درمان های خانگی در مقابل برخی از بیماری ها 

مانند مسمومیت ها و ... توضیح داده شده است.
پایگاه اینترنتی امدادگران و سایر پایگاه های اطالع رسانی 
با آگاه سازی  امداد و نجات فعالیت می کنند،  که در زمینه ی 
مخاطبین و آموزش نحوه ی مواجهه با سوانح، گامی هر چند 
کوچك در راستای مقابله با حوادث پیش بینی شده و پیش بینی 
لزوم  می پردازند.  حیاتی  و  مهم  امر  این  به  و  برداشته  نشده 
جهت  در  که  می کند  ایجاب  حیاتی  اطالعات  این  داشتن 

شناساندان این پایگاه ها به افراد جامعه بکوشیم.
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نمایه
 نشر

طیف  به  بحران  مدیریت  علم  عملکردی  حوزه ی  امروزه 
علوم جّوی،  که  ارتباط می یابد  و تخصص ها  علوم  از  گسترده ای 
نجات،  و  امداد  جستجو،  زلزله،  و  سازه  مهندسی  زمین شناسی، 
پزشکی و روان شناسی، ارتباطات، امور حقوقی و قضایی، شهرسازی 
این کتاب  را تشکیل می دهد.  آن  از  تنها بخش هایی  و مدیریت 
به اختصار  به زبان فارسی می باشد،  اولین کتاب در نوع خود  که 
به جنبه های زیربنایی و در عین حال عملی و مهم مدیریت بحران 

پرداخته است.
در فصل اول که به مبانی مدیریت بحران اختصاص دارد، بعد 
از ارائه ی تعاریف پایه و طبقه بندی انواع حوادث و توصیف حوادث 
عمده، مدیریت بحران و مراحل آن به اختصار مورد بررسی قرار گرفته  
و در پایان این فصل، سامانه ی  فرماندهی حادثه و اصول آن معرفی 
شده و وظایف بخش های مختلف آن تبیین گردیده است. یکی از 
مهم ترین بخش های مدیریت بحران، فعالیت های مربوط به کاهش 
اثرات بحران می باشد که در کشورهای مختلف جهان متناسب با 
متفاوت  فنی  و  علمی  فرهنگی،  اقتصادی،  یافتگی  توسعه  میزان 
است. آشنایی با اقدامات کاهش بحران در کشورهای مختلف به ویژه 
کشورهای دارای توفیق نسبی در این زمینه برای دست اندرکاران 
مدیریت بحران کشور واجد اهمیت زیادی است، از این رو در فصل 
دوم، جنبه های مختلف مدیریت بحران در کشورهای ژاپن و کانادا 
به عنوان نمونه های کشورهای توسعه یافته و کشور پاکستان به عنوان 

نمونه ی کشورهای در حال توسعه ارائه گردیده  است.
فصل سوم در بخشی به بررسی مدیریت بحران در ایران پرداخته، 
تاریخچه، ساختار و قوانین و مقررات وضع شده در این خصوص را 

بررسی کرده است.
در فصل چهارم سازمان دهی و تجهیز گروه های داوطلب مردمی 
در محله ها و نقش آن ها در مدیریت بحران و نیز اهداف، راه کارها و 
اقدامات گروه های مدیریت بحران اماکن محلی ارائه گردیده است 
و در نهایت وظایف تك تك اعضای ستاد مدیریت بحران اماکن 

بررسی شده است.
بحران  در  نجات  و  جستجو  عملیات  به  ابتدا  پنجم  فصل  در 
پرداخته شده و در قسمت دوم این فصل عملیات امدادی در بحران 
شامل روش های تشخیص و تعیین تعداد آسیب دیدگان، گردآوری 
اطالعات و نیز تغذیه ی افراد در زمان بحران مورد بحث قرار گرفته 

است.
در فصل ششم به موضوع مخاطرات زمین که از جمله مهم ترین 
منابع ایجاد بحران در کشور هستند پرداخته شده و بعد از ارائه ی 
به  مربوط  ثانوی  پیامدهای  و  زلزله  پدیده های  آن ها،  از  فهرستی 
آن، زمین لغزش، گسلش سطحی زمین و ریزش قنوات به عنوان 

نمونه  هایی از این گونه مخاطرات مورد بررسی قرار گرفته  است.
در فصل هفتم ضوابط و مقررات شهرسازی از دیدگاه مدیریت 
ایستگاه های  اضطراری،  نقل  و  حمل  شبکه ی  شامل  بحران 
و  امداد  مراکز  هالل احمر،  و  اورژانس  پایگاه های  آتش نشانی، 
بررسی  اضطراری  آذوقه ی  و  آب  تأمین  و  پزشکی  فوریت های 

گردیده است.
قرار  بررسی  مورد  بحران  در  موقت  اسکان  هشتم  فصل  در 
امر، مراحل  این  بیان اهمیت و ضرورت توجه به  گرفته و ضمن 
و روش های اسکان موقت، انواع فضاها و سرپناه های مورد استفاده 

بیان می گردد. 
در فصل نهم ایمنی ساختمان ها در مقابل حوادث به ویژه زلزله 
مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش روند ساختمان سازی جدید در 
افزایش یا کاهش مخاطرات تأکید گردیده است. در فصل دهم به 
موضوع مانورهای مدیریت بحران پرداخته شده و مواردی همچون 
نحوه ی  و  مانورها  برگزاری  از  ویژه  و  کلی  اهداف  مانورها،  انواع 

شبیه سازی حوادث و اقدامات مورد بحث قرار گرفته  است.

مديريت بحران
مؤلفان:مازیارحسینیوهمکاران

ناشر:موسسهنشرشهر
نوبتچاپ:چاپاول
تاریخچاپ:1387

شمارگان:3000نسخه
قیمت:40000ریال

نسخهیرایگانکتابجهتدانلود:
www.tdmmo.tehran.ir
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با مخاطبین

مسابقات نشریه ش��ماره 36 نیز مانند شماره هاي قبل در سه بخش 
طراحی شده اس��ت که دهیاران گرامی حداکثر تا 20 بهمن ماه فرصت 

دارند پاسخ های خود را برای ما ارسال نمایند  :
بخش اول : مسابقه ی پیامکی 

در این بخش 5 س��ئوال چهارگزینه ای مطرح می گردد که کافیست 
پاسخ های صحیح خود را به صورت زیر  برای ما ارسال نمایید :اگر پاسخ 

سوال مثال به صورت ذیل باشد:  

ش��ما می باید پاس��خ خود را به ص��ورت پیامك )sms(  به ش��ماره 
30006271 و به شکل زیر ارسال فرمایید :

M36*41123*:روشارسالپاسخ
یعنی بعد از زدن کلید س��تاره و نوش��تن  حرف M  ، شماره ماهنامه 
یعن��ی ع��دد 36 را وارد می کنید و پ��س از آن دوباره یك س��تاره وارد 
می کنید و پس از این س��تاره پاس��خ ها را به ترتی��ب وارد می نمایید. اما 

سوال های  این شماره :
1-چ�همی�زانازبارندگ�یس�االنهکش�وردربخ�ش

کشاورزیمصرفمیگردد؟
1- 78/3 متر مکعب 
2- 10/6 متر مکعب
3- 4/4 متر مکعب

4- 93/36 متر مکعب

2-کدامیکجزومهمتریندالیلتشدیدخساراتسیل
نیست؟

1- دخل و تصرف غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه
2- تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی

3- عدم توجه به مقاوم سازی منازل
4- برداشت بی رویه  و غیر اصولی مصالح رودخانه ای و شن و ماسه 

از بستر رودخانه ها
3-کدامی�کج�زواج�زاسیس�تممدیری�تبح�ران

میباشد؟
1- آمادگی و پیشگیری

2- کاهش اثرات
3- مقابله و بازسازی

4- همه موارد
4-چنددرصدروس�تاهایواجدشرایط،تحتپوشش

خدماتآتشنشانیهستند؟
1- 8/2 درصد
2- 8/6 درصد
3- 7/2 درصد
4- 7/6 درصد

5-کدامیکجزوویژگیهایمکانپایگاهآتشنشانی
نیست؟

1- وضعیت فیزیکی زمین پایگاه
2- استفاده از مصالح بومی
3- دسترسی به منابع آب

4- نحوه مجاورت باشبکه دسترسی

مثال: جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال سوال دومسوال اول
سوم

سوال 
سوال پنجمچهارم

34112پاسخ صحیح

مسابقات نشریه 

 بخش دوم : مسابقه ی کتبی
در بخش مسابقه کتبی کلیه ی مخاطبین محترم نشریه می توانند مطالب خود 
نیز تجربیات دهیاری ها و شوراهای  اسالمی در این موارد را در قالب مقاله  و 

،عکس ،  اخبار  برای نشریه ارسال نمایند .
موضوعات :

مدیریت پسماند روستایي 
اجراي طرح هادي روستایي

حمل و نقل روستایی
کلیه آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد و جوایزی به آن ها 
تعلق خواهد گرفت هم چنین مطالبی که از نظر کمیته کارشناسی قابل استفاده 
از  یکی  به  را  آثار خود  منتشر خواهند شد . شما  آتی نشریه  در شماره های  باشد 

روش های زیر می توانید برای ما ارسال فرمائید :
ارسال از طریق پست  به آدرس تهران – صندوق پستی 169- 14565 

ارسال از طریق نمابر ) فاکس ( به شماره تلفن021-44056848 
ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس:  

info@dehyariha.com 
 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !

جهت ارزیابی محتوای نشریه توسط مخاطبین محترم ، نظرسنجی ویژه ای 

برای هر مطلب در نظر گرفته شده است . کافی است شما بهترین مطلب این شماره 
که از آن بیش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده ،  کد ویژه پیامك آن را برای 
ما ارسال نمایید . این کد ویژه در کنار برخی از مطالب نشریه دیده می شود . کافیست 
تا شماره همراه   شما  نیز  فرمایید  ارسال  به شماره 30006271  را  آن کد  شما 
اگر کد ویژه مطلب مورد نظر  در قرعه کشی شرکت داده شود . به عنوان مثال 
شما،   N36*10*باشد شما می بایست عین این کد را به شماره اعالم شده ارسال 

فرمایید. به منتخبین این نظر سنجی نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .
 نتایج مسابقه شماره 34

محترم شماره  مالکان   . مي باشند  زیر  به شرح  مسابقه 34  برگزیده  نفرات 
تلفن هاي مذکور منحصرا با همان شماره خط با دفتر نشریه تماس بگیرند تا 

هماهنگي هاي الزم جهت ارسال هدایا صورت پذیرد: 

هدیهشمارهخطردیف

کمکهزینهسفربهعتباتعالیات3319....10916

یکعددگوشيتلفنهمراه6839....20938

کارتهدیهبانکي50هزارتوماني8559....30913

کارتهدیهبانکي40هزارتوماني4177....40917

کارتهدیهبانکي30هزارتوماني9452....50913
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پای صحبت شما 
پای صحبت شما 

پای صحبت شما 
پای صحبت شما 

پای صحبت شما 

دهیاریها: پای صحبت شما ، فرصتی است برای طرح 
دیدگاه های دهیاران گرامی و بیان سواالت و مشکالت آنان در 
حوزه مدیریت روستایی . نشریه دهیاری ها تالش خواهد نمود 
تا منعکس کننده ی نظرات شما عزیزان باشد. شما مي توانید 
پیام هاي خود را از طریق شماره پیام کوتاه 30006271 براي 
ما ارسال فرمایید و یا دیدگاه ها و نظرات خود را از طریق سایر 
راه کارهاي ارتباط با نشریه براي ما ارسال نمایید. اما قبل از 

طرح پیامك هاي جدید الزم است به چند نکته اشاره نماییم :
 ، عزیزان  شما  پیامك هاي  باالي  بسیار  حجم  به  باتوجه 
امکان چاپ تمامي پیام ها وجود ندارد و ما تنها نمونه هایي از 

پیامك ها که محتواي  مشترك دارند را منتشر مي نماییم .
پاسخگویي به تمامي سئواالت عزیزان براي ما مقدور نیست 
اما تالش مي کنیم پاسخ مسئولین به پیام هاي شما را دریافت و 

در نشریه منتشر نماییم.
درج پیامك ها لزوما به معناي تایید تمامي محتواهاي آن 
نمي باشد و نشریه آمادگي دارد تا پاسخ هاي مسئولین مربوطه 

را در نشریه درج نماید

دهیار  شهبازي  محمود  بنده  سالم  با   :914...3898
شهرستان  تخت سلیمان  بخش  توابع  از  نبي کندي  روستاي 
تکاب هستم در روستاي ما یك خیابان وجود دارد که انتهاي 
آن به مدرسه ابتدایي مي رسد این خیابان در فصل بارش مملو 
از گل می شود و متاسفانه هر روز عده زیادي از دانش  آموزان 
داخل گل مي افتند بدین وسیله از مسئولین محترم براي حل 

این مشکل درخواست همکاري دارم. با تشکر

لردگان،  توابع  از  7964...913: باسالم روستاي شیرمرد 
این مفهوم  به  رنج می برند.  بی آبی  از  است مردم  چند سالی 
که آب شرب فراوان است ولي سیستم لوله کشي بایدعوض 
شود، چون روستا توسعه یافته، قبال لوله کشي براي 70خانوار 
بوده اما در حال حاضر به 180 خانوار افزایش یافته است. شاید 
کسي  متأسفانه  ولي  زنم  می  پیامك  که  باشد  بار  چهارمین 
درماهنامه 36  را  روستا  دارم مشکل  نیست خواهش  فکر  به 

دهیاري ها چاپ بفرمایید. 

روستاي  دهیار  انوري  محمد  سید  سالم،   :915...3317
یکسال  مدت  هستم  آشار-زابلي-بلوچستان  ازبخش  کهناب 
است که برایم ماهنامه دهیاري ها ارسال نشده است. اشکال 

از کجاست؟

دهیاریها:این سئوال از سئواالتی است که ما معموال در 

کلیه ی شماره ها به آن پرداخته ایم. مجموعه در تالش است تا 
ماهنامه به دست کلیه دهیاران عزیز  در سراسر کشور برسد. 
اما با توجه به تیراژ 16000 نسخه ای مجله امکان ارسال آن 
برای تمامی دهیاری ها میسر نمی باشد. تالش دست اندرکاران 
تعداد  به  را  مجله  تیراژ  نزدیك  آینده  در  که  است  آن  مجله 

دهیاری های کشور افزایش دهند.

3554...914: باسالم دهیار روستاي جبدره از توابع بخش 
مرکزي شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی هستم روستاي 
مابالغ بر700 نفرجمعیت دارد بدون آب شرب زندگي مي کنیم 

که آب شرب از طریق تانکر به این روستا حمل می شود.

ماهنامه  اندرکاران  دست  خدمت  باسالم   :916...8012
ازتوابع  رازان  روستاي  دهیار  هستم،  پیامني  دهیاري ها،علي 
بخش زاغه استان لرستان،مدت هشت سال است به مردم این 
روستاخدمت می کنم ،روستاي ما بزرگ ترین روستاي منطقه 
است ولی متاسفانه هیچ گونه مکان ورزشي ندارد،لطفابه گوش 

مسووالن برسانید.

براي  خواهشمندیم  دولت  از  باسالم   :917...4528
دهیاران کارت شناسایي صادر کند دربرخي از ادارات بامشکل 
روبرو مي شویم وحقوق چنداني نداریم. برخی ادارات دهیار را 
به رسمیت نمی شناسند. دهیار روستاي فنجان بخش مرکزي 

استان فارس شهرستان بوانات

دهیار  دامني  اهلل  برکت  اینجانب  سالم   :915...8230
روستاي آزمناباد از بخش مرکزي شهرستان ایرانشهر استان 
سیستان و بلوچستان هستم مشکالتي که در روستا داریم با 
پیگیری هایي که ازمسئولین انجام گرفت حل نشد. افت ولتاژ 
برق، فرسودگي لوله کشي آب شرب، که عمر آن بیش از30سال 
مي باشد، نقشه برداری برای سند دار کردن منازل روستایی؛ از 

جمله مشکالتی است که داریم. متشکر،لطفا منعکس کنید.
 

0269....911: باسالم هادي صباغ هستم دهیار روستاي 
باالمحله قاسم آباد علیا از بخش چابکسر استان گیالن که از 
جنوب به جنگل هاي سرسبز و از شمال به دریاي خزر منتهی 
که  جذاب  و  وگردشگري  توریستي  روستاي  یك  می شود. 
پذیرای مسافرهاي زیادي بوده است. ولي متاسفانه طرح هادي 
اجرا نشده و داراي جاده کم عرض وپرپیچ خمي مي باشد که 
باعث تصادفات شدیدی مي شود. تقاضاي اجراي طرح هادي 

را داریم.

پای صحبت شما 
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خواننده گرامی، 
نشریه دهیاری ها آمادگی دارد

 تا مقاالت ، اخبار ، گزارش ها و تصاویر شما از روستاهای کشور را در 
نشریه منعکس نماید . شما می توانید مطالب خود در زمینه های زیر را برای 

نشریه ارسال نمایید. شایان ذکر است موضوعات زیر محورهای اصلی 
شماره های آتی نشریه می باشد : 

حمل و نقل روستایی

پروژه های عمرانی 
تعاونی  دهیاری ها

ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی 

بهره وری در مدیریت روستایی
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