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  چكيده
و  هاي مهم سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و جهان، در معرض مخاطراتترين شهرِ كشور، با ويژگيتهران، به عنوان مهمترين و پرجمعيت

ساخت واقع است. از اينرو توجه به مديريت بحران در سه حوزه پيش از بحران، حين و پس از بحران در اين متعدد طبيعي و انسانتهديدات 
. شهر از اهميت باالي برخودار است. سازمانهاي متعددي با محوريت سازمان مديريت بحران شهر تهران در اين زمينه به ايفاي نقش مي پردازند

گيري از بحران در پيشاين ميان نقش سازمان نظام مهندسي ساختمان بعنوان بازوي شهرداري در كنترل كيفيت ساخت و سازهاي شهري در 
شهر تهران، به بررسي جايگاه سازمان نظام مهندسي  بحرانمديريت با قوانين مرتبط مرور من اين تحقيق ضدر حائز اهميت مي باشد. 
  .عملكرد آن در اين زمينه مي پردازيم ساختمان از منظر قانون و

  

  كلمات كليدي: شهر تهران، مديريت بحران، سازمان نظام مهندسي ساختمان، ساخت و ساز شهري.

  

  مقدمه .1
ن شهر تهران امروزه با مشكالت متعددي از منظر مهندسي ساختمان مواجه است. قرارگرفتن در پهنه زلزله خيز با خطر نسبي بسيار زياد و امكا

 14000هاي فرسوده و هكتار بافت 4000سال از وقوع آن تاخير شده است، وجود حدود  30اي كه طبق آمار و احتماالت مهندسي حدود زمين لرزه
ه ها، از عمدخيزي و ضوابط پدافند غيرعامل در طراحيهاي ناپايدار شهري، بي كيفيت بودن عمومي ساختمانها و عدم رعايت ضوابط لرزههكتار بافت

آيند. اين مشكالت در كنار موارد ديگري از جمله مركزيت اداره كشور، تمركز باالي جمعيت، تاسيسات نامناسب و فرسوده اين موارد به حساب مي
شهري، حركت فشرده و با تاخير وسايل نقليه در مسيرها در اغلب ساعات روز و مشكالت متعدد زيست محيطي كه قرار گيرند، لزوم بكارگيري 

  هاي برنامه ريزي و مديريت شهري تعيين مي گردد. ساخت، از اقدامات مهم و اولويتاعد مقابله با بحران هاي طبيعي و انسانقو

گيري و آمادگي، حين بحران شامل مقابله و پس از آن  شامل بازتواني و بازسازي مديريت بحران را به سه دوره پيش از بحران شامل پيش
هاي مختلف مقابله با بحران قرار دارد. در اين ميان، سازمان هاي متعددي در كالن شهر تهران در دوره؛ حوزه كاري سازمانتقسيم بندي مي نمايند

نظام مهندسي ساختمان استان تهران طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با انتظام امور حرفه اي متخصصان هفت رشته عمران، معماري، 
قشه برداري، تاسيسات برقي و تاسيسات مكانيكي در ساخت و سازهاي شهري، نقش بسزايي در مديريت بحران اين كالن شهر شهرسازي، ترافيك، ن

  با مشكالت متعدد برشمرده، دارا مي باشد. 
  

  تهديدات و مخاطرات شهر تهران .2
هاي مردم، ساختمانها، تاسيسات، تجهيزات و گنجينهكند كه تاثيرات مخربي بر جان و مال خطرات متعددي فضاي كالبدي شهرها را تهديد مي

ساخت تقسيم مي نمايند. دانش و هنر موجود در شهرها وارد مي آورد. انواع اين مخاطرات را به دو دسته كلي حوادث طبيعي و حوادث انسان
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صنعتي مانند نشت شيميايي كارخانجات و  ساخت شامل تهديدات نظامي و تهديداتحوادث طبيعي از قبيل زلزله، سيل، طوفان و حوادث انسان
هاي اخير به باشد. از ميان انواع اين تهديدات، زمين لرزه و حمالت نظامي بيشترين خسارات مالي و تلفات انساني را در سدهي ميانفجارهاي هسته

 بار آورده اند.

گسل از شمال و  12از زلزله خيزترين مناطق ايران، با تهران، يكي و  ]1[آيدايران ششمين كشور دنيا از نظر لرزه خيزي به شمار مي
، احاطه شده است. در تاريخچه محدوده ]2[ريشتر را محتمل مي سازد 8تا  7اي به بزرگاي جنوب و شرق و غرب، كه هر يك وقوع زمين لرزه

 1830و  1384، 855 و قبل از ميالد 330هاي سالدر هاي متعدد و مهيبي از ديرباز به ثبت رسيده، كه مهمترين آنها شهري تهران و ري زلزله
شمسي، زلزله مهم و فاجعه باري در تهران رخ نداده  1209ليكن از زلزله شديد دماوند و شميرانات (گسل مشاء) در  ]3[.ميالدي اتفاق افتاده است

سال ارزيابي مي كنند. بر اين اساس  158را هر  است و اين در حالي است كه آمار و احتماالت مهندسي دوره بازگشت زلزله هاي سنگين تهران
ريشتر در تهران تاخير شده است، كه اين تاخير، بزرگي و آثار تخريبي زلزله احتمالي را تقويت  7اي به بزرگاي سال از وقوع زمين لرزه 25حدود 

  مي كند.

هاي درگير تالش براي ي از اهداف غايي طرفهاي نظامي، يكاز ديگر مخاطرات مهم فضاهاي شهري، تهديدات نظامي است. در جنگ
آيد چرا ها به حساب ميهاي تاثيرگذار در سرنوشت جنگكشاندن وسعت و دامنه ميدان جنگ به مناطق و مراكز شهري است. اين اقدام از استراتژي

بار رواني بسيار وحشتناكي بر نظاميان و گردد و كه گسترش ميدان جنگ به مناطق مسكوني منجر به تخريبات وسيع و تلفات انساني باال مي
سياستگذاران و نتيجه بخشي تحميل شكستها دارد. در اين زمينه، با پيشرفتهاي صورت گرفته در سطح تسحيالت و تجهيزات نظامي، بزرگترين 

  ]4[است. فجايع و تلفات انساني مربوط به جنگهاي جهاني اول و دوم با كشته شدن بيش از سي ميليون نفر غير نظامي

اي و جهاني و توجه به تهديدات مداوم استكبار، به جهت براي تهران بعنوان پايتخت ايران اسالمي، با موقعيت بسيار حساس منطقه
ايدئولوژي و آرمانخواهي ملي در دفاع از مظلومان جهان، مخاطرات نظامي بالقوه اي وجود دارد كه مي بايست در طرحهاي مديريت شهري و 

  روشهاي مقابله با بحران مد نظر قرار گيرد. بكارگيري

گردد، بعالوه موارد ذكر شده در خصوص زلزله و حمالت نظامي، آنچه كه موجب تشديد خسارات مالي و تلفات جاني اين  حوادث مي
آبك در شمال شميران تا  را از تپه ]5[هكتار مساحت بخش مسكوني 26000هكتار محالت فرسوده ناپايدار است كه حدود نيمي از  14000وجود 

ميليون نفر برآورد مي  8بيش از  1390گيرد و همچنين تمركز جمعيت در اين شهر كه طبق سرشماري سال نفرآباد در جنوب ري در بر مي
اي، عبور لوله هاي . ثروت و عوامل سياسي در اين بخش از كشور، سازه هاي ناپايدار، باالبودن سطح آبهاي زير زميني، رسوبات مخروط افكنه]6[شود

هاي پر پيچ و خم، وسايط نقليه بيش از ظرفيت خيابانها و شريانهاي تخليه كننده و لغزندگي و آبگونگي آب و بويژه گاز از خيابانهاي باريك و كوچه
  از موارد ديگر تقويت كننده بحران در شهر تهران عنوان مي گردد. ]7[رسوبات

 

  بحران و مديريت بحران .3

اختاللي جدي است كه در كاركرد يك جامعه ايجاد مي شود و خسارات فراواني به جان و مال افراد، اقتصاد و محيط زيست وارد مي آورد، به بحران 
 جامعه، گونه اي كه جامعه بحران زده به تنهايي نمي تواند از عهده جبران خسارت وارد شده برآيد. با توجه به تاثيرات منفي و نامطلوب بحران بر

و مديريت بحران، دانشي سيستماتيك و فرآيندي است  ]8[ها قرار داشته است.اقتصاد و محيط زيست، همواره مديريت بحران در دستور كار دولت
وكش كردن ز فركه سعي مي كند اوال از وقوع حوادث پيشگيري كند و ثانيا در صورت وقوع به مقابله با آنها برود و از تاثيرات آنها بكاهد و ثالثا پس ا

بيني، تجهيز، هماهنگي، اجرا، تجزيه و تحليل، مستندسازي، ريزي، پيشدر واقع، مجموعه فرآيند برنامه ]9[بحران براي بازسازي آن تالش كند.
 ]10[توان بخش مهمي از مديريت بحران در شهرها دانست.اسكان موقت و سپس بازسازي  را مي

توان انواع بحرانها را مديريت كرد و آثار سوء ناشي بحران، پيش از بحران، حين و پس از آن، مي گيري درست و به موقع مديريتبا به كار
بيني و آمادگي در برابر بحران است كه مهمترين مرحله مديريت بحران از آنها را به حداقل رساند. اقدامات پيش از بحران شامل شناخت، پيش

گي برابر بحران، اين حادثه خواهد بود كه در هنگامه وقوع چون توفان ما را به هر سو خواهد قلمداد مي شود، چرا كه بدون شناخت و آماد
اقدامات حين بحران شامل مراحل پاسخگويي (واكنش)، امدادرساني و خدمات اضطراري مانند اعالم خطر، تخليه منطقه خطر و  ]11[كشاند.

باشد. اقدامات پس از بحران در ور تالش براي كاهش تلفات جاني و خسارات مالي مياقدامات اضطراري جهت قطع شبكه هاي انتقال گاز، به منظ
 مخاطرات فضاهاي شهري، شامل آواربرداري و انتقال آنها، مداواي مصدومان، جمع آوري و تدفين اجساد، گشودن مسيرهاي دسترسي، اطفاء حريق،

  ريزي و اقدام جهت بازسازي ويرانه ها و بهبود شرايط است.نامهترميم و تعمير خطوط انتقال آب و برق و گاز و مخابرات و بر

شود، وضعيت زيرساختها، تاسيسات و ساختمانها مي باشد. در از عوامل مهمي كه موجب كاهش يا گسترش خسارات سوانح شهري مي
اين آسيب پذيري كالبدي  ]12[ي ابنيه است.واقع مهمترين عاملي كه در هنگام بروز حوادث منجر به تشديد بحران مي شود، آسيب پذيري كالبد
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ريشتري آسيب پذير  5,5درصد شهرهاي كشور در برابر يك زلزله  90در همه شهرهاي ايران وجود دارد، تا جايي كه آمارها نشان مي دهند، 
  و احداث ساختمانها هستند. كه علل اين مسئله، زلزله خيزي فالت ايران و عدم به كارگيري دانش و مهارت در ايجاد شهرها ]13[هستند،

  

  مديريت بحران شهر تهران .4
تجربيات و مطالعات نشان مي دهد كه بهترين و موفق ترين سطح برخورد با بحران در شهرها، سطح مديريت شهري و شهر است. مديريت شهري از 

قانون به شهرداريها داده شده است كه به خدمات دو طريق مي تواند در مقوله مديريت بحران دخالت كند. طريقه اول اختياري است كه بر طبق 
ها مي توانند بر ساخت و رساني به شهروندان براي مقابله با سوانح در شهرها بپردازد؛ و طريقه دوم نظارت و كنترل قانوني است كه شهرداري

اتخاذ تدابير موثر و اقدام "استناد داد. در اين بند آمده است: قانون شهرداريها  55ماده  14سازهاي شهري داشته باشند. مورد اول را مي توان به بند 
مي الزم براي حفظ شهر از سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمو

در خصوص نظارت و كنترل بر ساخت و  "در معابر و نظايرآنها.و داالن هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع 
   ]14[چنين چيزي را به صراحت بيان كرده اند. 100و ماده  99، ماده 55ماده  24سازهاي شهري، برخي از موارد قانون شهرداريها مانند بند 

هاي مال مردم، تاسيسات، منابع مختلف و ثروتبه منظور حفاظت از جان و  "سازمان دفاع غيرنظامي"پيش از پيروزي انقالب اسالمي 
به منظور ايجاد  1354پرداخت. پس از چند سال براساس مصوبه مجلس در ملي در برابر حوادث طبيعي، با مديريت وزارت كشور به فعاليت مي

- پيروزي انقالب اسالمي وظايف سازمان زير نظر نخست وزير تشكيل شد و با "سازمان آمادگي ملي و بسيج غيرنظامي"آمادگي بين مردم و دولت، 

دفتر مطالعات و "و زير نظر رياست جمهوري قرار گرفت و دفتري با نام  "ستاد حوادث غيرمترقبه"هاي اشاره شده به عهده ستادي تحت عنوان 
رودبار منجر به تقديم اليحه  69وقوع حوادث مختلف از جمله زلزله سال  ]9[در وزارت كشور تشكيل گرديد.  "هماهنگي امور ايمني و بازسازي

 1379گرديد. پس از آن در  70از سوي وزارت كشور و تصويب مجلس شوراي اسالمي در سال  كاهش اثرات بالياي طبيعيتشكيل كميته ملي 
كيل مي گردد. در پذيري زلزله به مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت وزارت كشور با مصوبه هيئت وزيران تششوراي كاهش خطر

طرح جامعه امداد و نجات كشور به تصويب هيئت وزيران رسيده و ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي به رياست معاون  1382سال 
ده و به تصويب شوراي نگهبان رسي 1387تشكيل مي شود. و در نهايت تشكيل سازمان مديريت بحران كشور در سال  1383اول رئيس جمهور در 

  ]15[به وزارت كشور ابالغ مي گردد.

گردد شهرداري تهران با مساعدت معاونت عمراني در ششمين اجالس كميته ملي كاهش اثرات و بالياي طبيعي مقرر مي 1378در سال 
-در هشتمين اجالسش مي تهيه و به تصويب اين كميته 1380وزارت كشور طرح جامعه مديريت بحران شهر تهران را تهيه نمايد. اين طرح تا سال 

گردد و در نهايت و با ارتقاء مركز پيشگيري و مديريت رسد. بر اساس اين طرح، شهرداري تهران ملزم به تشكيل ستاد مديريت بحران شهر تهران مي
به عنوان بازوي اجرايي ، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 1384بحران شهر تهران به سازمان با تصويب شوراي شهر تهران در سال 
  ]16[ستاد مديريت بحران، در ساختار شهرداري تهران تشكيل مي گردد.

ريزي و نظارت عاليه بر امر مديريت بحران شهر تهران به تركيب ستاد مديريت بحران شهر تهران با مسئوليت سياستگذاري كلي، برنامه
ان، رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران، دبير شوراي عالي مديريت بحران رياست شهردار تهران و عضويت رئيس شوراي اسالمي شهر تهر

سازمان مسئول فعاليت هاي تخصصي مديريت بحران شهر تهران، مديركل آموزش و پرورش  86كشور، نماينده تام االختيار استاندار تهران و رؤساي 
  است. ستاد شامل چهار مرحله: پيشگيري، آمادگي، مقابله، اسكان و بازسازيوظايف اصلي اين  باشد.شهر تهران و رئيس سازمان صدا و سيما مي

هاي تخصصي در ستاد مديريت بحران عبارتند از: اداره كل مديريت بحران استان تهران، سازمان سازمان مسئول فعاليت 86برخي از 
تري، بنياد مسكن انقالب اسالمي، وزارت نيرو، نيروهاي مسلح، مديريت پسماند، سازمان بهشت زهرا (س)، سازمان بهزيستي كشور، اداره كل دادگس

سازمان آتش نشاني، شركت آب و فاضالب، شركت گاز، شركت برق، شركت مخابرات، جمعيت هالل احمر، سازمان صدا و سيما، سازمان دامپزشكي 
  و مركز اورژانس تهران.  

روز از محدثات و انجام اد مديريت بحران شهر تهران به ايجاد بانك اطالعاتي بههاي سازمان مديريت بحران شهر تهران بعنوان ستاز فعاليت
اي محدثات شهري اشاره مي شود؛ همچنين در بيان اهداف سازمان، افزايش سطح ايمني و كاهش سازي و بهسازي لرزههاي مقاوميا سفارش پروژه

انداز و گردد. در ارائه چشمو مديريت بر بازسازي بعد از بحران عنوان مي خطر پذيري شهر تهران قبل از وقوع به منظور پيشگيري و نظارت
سازي ساختمانهاي پذيري شهر تهران به اجراي طرحهاي ترويج مقاومراهبردهاي سازمان بر اساس نتايج مطالعات طرح جامع كاهش آسيب

اي اشاره مي شود، و در شرح وده با ديدگاه كاهش خطرپذيري لرزههاي فرسخصوصي، ارتقاء و استانداردسازي كيفيت ساخت و ساز و نوسازي بافت
  ]16[وظايف معاونت پيشگيري سازمان، برنامه هاي حذف يا كاهش خطر ذكر شده است.
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  شهري اهميت پيشگيري در مديريت بحران .5
رصد تلفات، صدمات و خسارات ناشي از خيزي كه اصول پيشگيري و ايمني در آنها رعايت مي شود، ثابت گرديده است كه ددر كشورهاي لرزه

كنند و يا به طور كلي به امر پيشگيري حوادث غير مرتقبه به خصوص زلزله هاي مخرب به مراتب كمتر از جوامعي است كه به اين اصول عمل نمي
  ]9[رساني انجام شود.هد و آن گاه كمكاعتقاد ندارند و در اذهان خود همواره مي پرورانند كه زلزله طبيعي است و بايستي انتظار كشيد تا رخ د

هاي زمين ساختي، وضعيت جمعيتي، به منظور پيشگيري از آثار سوء ناشي از زلزله بايستي نكاتي همچون فرهنگ عمومي جامعه، ويژگي
د. در امر پيشگيري دولت و مردم هاي مسكوني و تجاري، وضعيت زيرساخت ها، آثار فرهنگي و تاريخي و نظاير اينها مدنظر قرار گيرنوع و بافت سازه

توانند نقش بسيار مفيدي داشته باشند و عموماً در جوامع در حال توسعه هر كدام به تنهايي موفقيت چنداني نخواهند داشت. در امر مشتركاً مي
گيري هاي دولت و مردم بايستي كاهش تاثيرات باليا با آموزش رفتار در برابر زلزله و افزايش ايمني باشد. پيشگيري عموماً قبل و پيشگيري جهت

ده، جامعه بعد از بحران موثر است، زيرا قبل از بحران با توجه به بحران هاي گذشته و بالفاصله بعد از جريان به واسطه تاثيرات منفي زلزله رخ دا
  ادگي الزم را براي اين موضوع دارد و در واقع بستر كار مهياست. در پيشگيري از بحران چند اصل مهم وجود دارند كه عبارتند از: آم

- . بانك اطالعات زمين ساختي منطقه و تفكيك مناطق از نظر ميزان خطر1بانك اطالعات مي تواند به دو گونه باشد:  بانك اطالعات: .1- 4

. بانك اطالعات وضعيت ساختمانهاي مسكوني و امدادي، تاسيسات 2اطالعات و استفاده از آنها در امور اجرايي مناطق جمعيتي پذيري و پردازش 
 زيربنايي، بافتهاي شهري، وضعيت معابر، فضاهاي باز و جز اينها.

مني تاسيسات زيربنايي، اصالح بافت مقاوم سازي بناهاي موجود (مسكوني و تجاري و بناهاي مهم مثل پلها) افزايش اي مقاوم سازي: .2- 4
هاي شهري نامناسب و نظاير اينها. در افزايش ايمني تاسيسات زيربنايي چنانچه اطالعات كاملي از وضعيت اين تاسيسات و نقشه ها و وضعيت 

ردن آنها اقدام كرد تا در مواقع موجود آنها در سطح مناطق جمعيتي موجود باشد، با استفاده از راهكارهاي جديد علمي مي توان در جهت ايمن ك
 بحراني حداقل خسارت و تلفات رخ دهد.

هاي رفتاري و مقابله با پديده زمين لرزه به طور فردي، خانوادگي و همگاني مهمترين موضوع در آموزش آموزش رفتار در برابر زلزله: .3- 4
ه خصوص مقاوم سازي و افزايش ايمني، همچنين ضروري هاي عمومي بكاهش تلفات، صدمات و خسارات است. شناخت خطر در افزايش آگاهي

  ]9[ترين اقدامات رفتاري قبل از حادثه، به هنگام تكانهاي شديد ناشي از زلزله و نيز در عملكرد پس از وقوع زلزله بسيار مفيد است. 

اكثر كشورها قرار گرفته، پيشگيري از طبق نظر متخصصان بهترين گزينه براي مقابله با سوانح، كه هم اكنون نيز در جهان مورد اقبال 
هاست ولي در دراز مدت بر و در عين حال طوالني مدت براي مقابله با بحرانسوانح و برنامه ريزي براي مقابله با آنهاست. پيشگيري مقوله اي هزينه

  ]14[صرفه اقتصادي آن بيشتر از برنامه ريزي براي آمادگي براي مقابله با بحران است.
  

  سازمان نظام مهندسي ساختمان در مديريت بحران جايگاه .6
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان مسئول تحقق اهداف اين قانون مي باشد. در بيان اهداف اين  3طبق ماده 

به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات به ترويج اصول معماري و شهرسازي و باالبردن كيفيت خدمات مهندسي و الزام  2قانون در ماده 
قانون شهرداريها، مهندسان ناظر به عنوان  100و  99هاي دولتي و شهرداريها اشاره شده است.  همچنين طبق ماده شهرسازي از سوي تمام دستگاه

  بازوي كنترلي شهرداري مسئول نظارت بر كيفيت ساخت و ساز شهري مي باشند. 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالي طبيعي از وظائف  15ماده  12بر اساس بند 
، جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به 21هئيت مديره سازمان استان بر شمرده شده و همچنين بر اساس  بند (ي) ماده 

و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه از وظايف شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان عنوان گرديده دستگاه هاي مسئول در امر امداد 
  است.

چنانچه مطرح گرديد در قانون شهرداريها و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كنترل كيفيت ساخت و سازهاي شهري به سازمان 
هاي مرتبط با مديريت بحران شهر تهران ذكري از نقش اين سازمان در مراحل مختلف ن در قانوننظام مهندسي ساختمان واگذار شده است، ليك

اين مقاله به اهميت مسئله پيشگيري در مديريت بحران فضاهاي شهري پرداخته شد، ليكن اهداف و شرح  5مديريت بحران نمي رود. در بخش 
آن معطوف به فاز مقابله و بازسازي و بازتواني بحران مي باشد و متاسفانه سازمان  كميته تخصصي 20وظايف ستاد مديريت بحران شهر تهران و 

هاي پس از بحران واقع شود، در نظام مهندسي ساختمان كه نقش اصلي را در كاهش خطر پذيري كالبدي شهر دارد و مي تواند محور بازسازي
  هيچيك از كميته ها حضور ندارد.
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آمده است: شهرداري تهران موظف است به منظور تامين و رعايت  1397تا  1393وم شهرداري تهران از سال برنامه عملياتي د 42در ماده 
ريزي الزم براي بازبيني و اصالح فرايند صدور ضوابط و مقررات ايمني در برابر آتش سوزي، حوادث طبيعي و پدافند غيرعامل تمهيدات و برنامه

ها و اي انجام دهد كه مقررات ملي ساختمان در اين زمينه به صورت كامل اجرا و سيستمسات شهري را به گونهپروانه ساختمان، ايجاد بناها و تاسي
اين برنامه ذكر  60نشاني هشدار دهنده و اطفاء كننده به كار گرفته شود. همچنين در ماده هاي ايمني و آتشهاي نوين از جمله سيستمفناوري

ها، ساختمانها، اي پلسازي و بهسازي لرزههاي موثر پيشگيري، مقاوماست به منظور ايجاد و گسترش سيستمشده است: شهرداري تهران موظف 
 ها و ابنيه مهم و شريانهاي حياتي، تهيه شناسنامه ابنيه فني، برنامه اولويت بندي مداخله و كاهش خطر و اعمال قاطعانه ضوابط و مقرراتزيرساخت

هاي ملي تا پايان سال دوم برنامه تدوين و اجرايي ها و دستگاهي زلزله خيز و پر خطر را با همكاري سازمانخاص ساخت و ساز در پهنه ها
  با مشاركت و نقش آفريني سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران ميسر خواهد بود. به تحقق برنامه فوقكه  ]17[نمايد.

  
  نتيجه گيري .7

هاي شهرداري معطوف به پيشگيري از بحران ريزيشيوه سنتي مقابله با بحران بوده و مي بايست برنامهاقدامات ستاد مديريت بحران شهر تهران 
سازي ساخت و سازها كه محل اسكان و انجام فعاليت روزانه جمعيت كثير مردم مي باشد مضاف بر اينكه سازي و  مقاومباشد. تالش جهت ايمن

هاي طبيعي است كه با سهل باشد موجب امنيت رواني و كاهش نگراني شهروندان در برابر پديدهميموجب كاهش تلفات و خسارات در وقوع بحران 
- ها در ساخت و سازهاي شهري پايين آيد، قدرت مديريت در حين و پس از بحران افزايش ميشوند. هر چه قدر آسيبانگاري تبديل به مخاطره مي

هزار نفر  50شوند ولي در زلزله بم بيش از نفر زخمي مي 3ريشتري در ژاپن فقط  6,8ر زلزله يابد. به دليل رعايت كردن همين اصول است كه د
  هاي زيربط موجب تحقق اين امر خواهد بود. هاي علمي و تجربي سازمانشوند. استفاده از تمام ظرفيتمجروح و كشته مي

زه طراحي، اجرا و نظارت، با به كارگيري ضوابط ويژه طراحي سازمان نظام مهندسي ساختمان با تقويت ارائه خدمات مهندسي در سه حو
 33ماده در برابر زلزله و پدافند غيرعامل و افزايش كنترل مضاعف و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي اعضاء، و شهرداري با الزام تمامي موارد 

واهي پايانكار براي مالكان و سازندگان، و ستاد مديريت بحران با هاي تخريب و نوسازي و گقانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي پروانه
هاي موثري در جهت كاهش خطرپذيري شهر تهران بر سازي و بهسازي با مشاركت سازمان نظام مهندسي ساختمان، گامهاي مقاومتدوين طرح

  خواهند داشت.
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