
 

 بحران مديريت بخش در رهبری معظم مقام ابالغی کلی سياستهای

۱۳۸۴/۰۲/۰۳ 

 غيرمترقبه حوادث و طبيعی سوانح از ناشی خطرات كاهش و پيشگيری كلی های سياست

 )۱۳۸۴/۰۲/۰۳ مصوب - رهبری معظم مقام توسط ابالغی(

 

 سوانح از ناشی عوارض با رويارويی برای مردم و مسئوالن سازی آماده و ايمنی فرهنگ و آگاهی و آموزش گسترش و افزايش -۱
 .اقليمی و جوی های پديده و زلزله خطر ژهوي به غيرمترقبه حوادث و طبيعی

 حوادث گونه اين خطرات از كاستن و شناسايی منظور به موجود، مراكز از حمايت و پژوهشی و علمی مطالعات تقويت و گسترش -۲
 .زلزله خطر اولويت با

 .بحران دوره در فرماندهی و مؤثر اقدام و دائمی آمادگی برای جمهور رئيس تعيين با واحد مديريت ايجاد -۳

 منظور به مسئول، اجرائی های سازمان و پژوهشی -علمی مراكز اطالعاتی های شبكه كمك به اطالعات جامع مديريت نظام ايجاد -۳-۱
 .حادثه وقوع زمان در هنگام به و دقيق رسانی اطالع و موقع به هشدار

 موقت اسكان و امداد اوليه، ساعات در نجات و جو و جست عمليات مؤثر و سريع اجراء برای الزم امكانات و ها آمادگی تقويت -۳-۲
 .فوق های زمينه در خارجی و داخلی های كمك سازماندهی و رسانی اطالع و تبليغاتی های سياست تنظيم ديدگان، آسيب

 طول در مسلح نيروهای و غيردولتی عمومی نهادهای و دولتی از اعم نياز مورد های توانمندی و امكانات كلية گرفتن اختيار در -۳-۳
 .بحران زمان

 .ديده آسيب مناطق فنی و اصولی بازسازی و ديدگان آسيب اجتماعی و روانی بازتوانی منظور به علمی جامع های برنامه تدوين -۴

 .حمايتی های صندوق و ويژه تسهيالت تشويقی، و مالی های حمايت ها، بيمه انواع نظير خسارت جبران مؤثر نظامات گسترش -۵

 از جديد سازهای و ساخت در ايمنی ضريب افزايش و روستاها و شهرها در زلزله از ناشی خطرپذيری كاهش و پيشگيری -۶
 :طريق

 خطر بندی پهنه با متناسب مهم و حساس تأسيسات و روستايی و شهری جمعيتی مراكز در ها کاربری سازی مناسب و يابی مكان -۶-۱
 .كشور در زلزله نسبی

 تقويت و سطوح كلية در ماهر كار نيروی تربيت و متخصص نيروهای كارگيری به با ساز و ساخت بر نظارت و مديريت بهبود -۶-۲
 .خيز زلزله پيشرفتة كشورهای موفق های تجربه از استفاده و ای حرفه و فنی های تشکل و مهندسی نظام

 استانداردها كليه از استفاده و بيمه كردن الزامی و زلزله برابر در ناامن و غيرفنی سازهای و ساخت از جلوگيری و ممنوعيت -۶-۳
 .اجراء و طرح به مربوط مقررات و

 تشويق و ترويج و مقاوم و كيفيت با استاندارد، مصالح از استفاده كردن الزامی و ای سازه اصلی و پايه مصالح استانداردسازی -۶-۴
 .سبك های سازه ساخت و پايدار و نوين های فناوری

 



 .غيرفنی سازهای و ساخت شناختن تخلف و جرم برای الزم مقررات و قوانين تصويب و تهيه -۶-۵

 :طريق از ها انسان جان حفظ محوريت با زلزله برابر در كشور موجود وضعيت پذيری آسيب كاهش -۷

 .كشور مختلف مناطق در زلزله نسبی خطر بندی پهنه با متناسب روستايی و شهری عمران و توسعه های طرح اصالح و تدوين -۷-۱

 و بازسازی و زيربنايی تأسيسات و حياتی های شريان مهم، و عمومی دولتی، های ساختمان ای لرزه بهسازی و سازی ايمن -۷-۲
 .سال ده مدت تا حداكثر فرسوده های بافت بهسازی

 مسكونی، های ساختمان ای لرزه بهسازی و سازی ايمن منظور به) آن نظاير و بيمه( تشويقی های حمايت و ويژه تسهيالت ارائه -۷-۳
 .غيردولتی توليدی و خدماتی

 ملی اطلس تهية طريق از ها آن آسيب ميزان و تأثير ارزيابی و خطرات شدن پديدار نحوة و اقليمی و جوی های پديده شناسايی -۸
 های فناوری از استفاده با بلندمدت آگاهی پيش و سريع هشدار های نظام بهبود و پايش ملی، پيوسته هم به نظام ايجاد طبيعی، های پديده

 .پيشرفته

 نهادينه و مالحظه »اقليم با سازگاری« رويكرد سطوح، همة در آن های فعاليت همة در كه ای گونه به ملی توسعة های برنامه تنظيم -۹
 :گيرد انجام بايد ذيل اقدامات بنابراين. شود

-         }C}{C}{C}{C}{C}{C {سرزمين آمايش اساسی محورهای از يكی عنوان به آن نمودن لحاظ و اقليمی شرايط شناسايی. 

-         }C}{C}{C}{C}{C}{C {،اقليمی و جوی باليای مديريت جامع های نظام ساماندهی و تدوين تهيه. 

-         }C}{C}{C}{C}{C}{C {مناسب راهكارهای اتخاذ و سرزمين پهنة در آن پيامدهای و آثار و اقليم تغيير شناسايی. 


