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 بیانیه انجمن توسعه بهره وری ایران

 در ارتباط با زمین لرزه اخیر استان کرمانشاه              

 

 به نام خدا 

و  آبان ماه جاری و  74انجمن توسعه بهره وری ايران، ضمن ابراز تسليت به بازماندگان زمين لرزه مورخ 

سپاس از  ان خود را از دست دادند و همچنينعزيزانی که در اين حادثه مهيب جبرای آرزوی شادی روح 

وش و توان خود به ياری مردم فهيم و متعهد کشورمان که به حق نشان دادند در شرايط اضطراری با همه ت

 ميهنان گرفتار خود می شتابند، توجه مديران و مسئوالن محترم کشور را به نكات زير جلب می کنيم: هم

وقوع حوادث غير مترقبه طبيعی، مانند سيل، زلزله و آتش سوزی، حقيقتی انكارناپذير است و تا  -4

ی تواند جان و مالش را تهديد کند. زمانی که بشر بر روی اين کره لرزان خاکی زندگی می کند، م

يكی از معيارهای توسعه نظام مديريت و استفاده بهينه از منابع در دسترس هر کشور نحوه 

برخورد حاکميت با اين پديده طبيعی است. علی رغم نمايش يكپارچه گی ملت بزرگ ايران در 

د و گروه های مجزا ترافيك چند کيلومتری افرابحران، مساعدت آسيب ديدگان از منظر مديريت 

اين انجمن  و می کندمديريت بحران کشور را به ما گوشزد نظام ضعف  ،برای کمك در منطقه

 است.    در اين خصوصخواستار بررسی و بازنگری 

مهم ترين اصل در مقابله با بحران، آمادگی و آماده سازی در حوزه های مختلف نيروی انسانی،  -7

آوری اطالعات است. زمين لرزه اخير نشان داد که فيزيكی و فنمنابع مالی، تجهيزات و امكانات 

آماده سازی ، هنوز در حد ادبيات موضوع هم به چشم نمی خورد. آموزش نيروی انسانی در پايين 

ترين حد و معطوف به مانورهايی است که اکثرا جنبه نمايشی دارد و شبيه سازی واقعی حادثه، 

ی ذيربط برای مقابله با بحران ، اطالعات منسجم از مناطق چندان مطرح نيست. آمادگی نهادها

خطرناک و برآوردهای نزديك به واقع از گستردگی و عمق فاجعه، بسيار نازل است تا جايی که 

يكی از مسئوالن محترم حوادث غير مترقبه استان فرموده اند، در برابر اين حادثه غافلگير شديم !!. 

در اولين بيان گزارش تلويزيونی تعداد افراد فوت شده را دو نفر يا مسئول مديريت بحران کشور 
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    اعالم نمودند!!. بنابر اين شرط اساسی در پيشگيری از تكرار حوادث تلخ و فراگير در کشور، 

برنامه ريزی عملياتی برای آمادگی و آماده سازی در برابر بحران، در همه جنبه های آن است. به 

 نيازمند بازنگری کامل در تمامی سطوح مديريت بحران هستيم.  عنوان يك کشور حادثه خيز،

تجربيات ساير کشورهای جهان، و حتی پيشرفته ترين آنها نشان می دهد که با وجود داشتن  -7

ابزارها و زيرساخت های مطمئن در برابر حوادث طبيعی، نخستين کسانی که در شرايط اضطراری 

جات يافتگان محلی هستند. بنابر اين پيش بينی به ياری آسيب ديدگان می شتابند، خود ن

تمهيداتی از جمله آموزش کمك های اوليه، تدوين دستورالعمل های اجرايی، طراحی کيت های 

نجات و شيوه های امداد و نجات برای مناطق آسيب پذير، تاثير چشمگيری در کاهش خسارات و 

يد در قالب فيلم های مستند، کتب آسيب های جانی ناشی از حوادث بزرگ دارد. آموزش ها با

 آموزشی، مانورهای واقعی زندگی در شرايط سخت، به صورت منظم در کشور اجرا شود. 

تبلور می يابد. نحوه  ملتو حاکميت تفاهم و اعتماد سرمايه انسانی هر جامعه، در رابطه متقابل  -1

بيانگر عملكرد ضعيف و بعضا همراه با  گان،نسبت به کمك به آسيب ديدمشارکت مجزا و شخصی 

لذا اعتماد و همسويی سرمايه انسانی جامعه نسبت است.  عدم شفافيت کافی مديريت بحران کشور

. دولت بايد اعتمادسازی را با به پايين ترين درجه خود نزول کرده است نظام مديريت بحرانبه 

برخورد قاطع با سوء استفاده گران، تدوين برنامه های شفاف برای مقابله با  شفاف کردن اقدامات،

خسارات بر اساس زمانبندی مشخص و حضور موثر و نزديك مسئوالن در ميان مردم آسيب ديده، 

 جبران نمايد.

با توجه به رشد چشمگير امكانات زيربنايی ديجيتال، داشتن پايگاه اطالعات آماری از ساکنين  -4

ترين روستاهای مرزی نيز امكان ( حتی در دوردستGISمناطق آسيب ديده، )استفاده از ابزار 

پذير است. در شرايط بحرانی داشتن آمار و اطالعات به روز شده از جمعيت، ترکيب جمعيت و 

 ولفه های اجتماعی آنان، برای تصميم گيری های بعدی اهميت حياتی دارد.ساير م

بازسازی و اصالح زيرساخت های مخابراتی، راه، تامين امنيت، آب، برق و روشنايی، آب آشاميدنی  -9

سالم و جان پناه مطمئن، از وظايف حاکميتی است و مردم قادر به تامين آنها نيستند. دستگاه 

يد به دور از هياهو و احساسات، در چنين شرايطی، هر يك به انجام وظايف های دولتی مرتبط با

تعيين شده خود خارج از روال سخت و سنگين جاری دولت و با ساختاری بهره ور و چابك 
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به طور مثال، از کارشناسان و  ،بپردازند. اين مهم نيازمند تقسيم وظايف بصورت تخصصی است

تظار می رود  آمار خسارات ساختمان را تهيه و در بازگشايی راه مسئوالن وزارت راه و شهرسازی ان

های ارتباطی فعاليت کنند و نبايد وارد حوزه نجات و امداد شوند که وظيفه نهادهای آموزش ديده 

و مجهز نظامی و انتظامی و هالل احمر است. مشارکت مردمی، چه به صورت حضوری برای کمك 

های مردمی، از موهبت های جامعه اسالمی است که بايد به به مصدومين و چه با ارسال کمك 

عنوان يك نقطه قوت از همه مزايای آن بهره گرفت. اما نجات جان مصدومين از زير آوار، کاری 

تخصصی است و تنها نهادهای آموزش ديده حق دارند به اين حوزه ورود کنند. حضور بی رويه و 

کار امداد رسانی را مختل می کند. چه بسا مصدومينی بدون کنترل مردم در منطقه آسيب ديده، 

که در زير آوار گير افتاده اند و به دليل کمك غير حرفه ای مردم، قطع نخاع شده اند. ساماندهی 

( حرفه ای سپرده شود که   NGO sمشارکت های مردمی ، بايد به سازمان های غيردولتی ) 

 ن بسيج مردمی برخوردارند. اعضاء آن آموزش های الزم را ديده و از توا

با توجه به شرايط خاص کشور ما در حوزه رسانه، رسانه های ملی نقش بسيار پراهميتی در انتقال   -2

صحيح اخبار حادثه و جلوگيری از انتشار شايعه پردازی، کمك به يافتن بستگان از هم دور افتاده، 

  ، به عهده دارند. رسانه ملی فراگير انتقال کاستی ها و هماهنگی های حين عمليات امداد و نجات

) صدا و سيما ( بايد به دور از هر گونه حاشيه پردازی و با صداقت کامل اخبار حادثه را در اختيار 

مردم بگذارند. در شرايط ناپايدار بحرانی، مردم آسيب ديده، دست اندرکاران و مسئوالن به روحيه 

 ی توانند انگيزه الزم را برای آنها فراهم کنند. و انگيزه نياز دارند که رسانه ها به خوبی م

همه تالش های عمومی برای ياری رسانی به آسيب ديدگان، نبايد معطوف به چند روز نخست  -8

وقوع حادثه باشد. بعد از فروکش کردن احساسات عمومی، مردم آسيب ديده بيشتر به کمك و 

از دست داده اند، به حمايت شرکت های حمايت نياز دارند. کسانی که وسيله کسب و کار خود را 

بيمه و کمك های دولتی نيازمندند. کسانی که سرپرست خانواده را از دست داده اند، برای تامين 

معاش خود دچار مشكل خواهند شد، سردی و گرمی هوا مسائل خاص خود را به همراه دارد. لذا 

ی آن چندان هم دشوار نيست، در توزيع زمان بندی شده خدمات و طبق برنامه ای که پيش بين

اين شرايط، بسيار برای آسيب ديدگان ضروری است. وجود کيت های نجات و دستورالعمل های 
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، فرمانداری و استانداری و سازمان استاندارد مقابله با بحران برای دولت های محلی ) شهرداری

 های محلی مرتبط(، به اين امر کمك شايانی می کند. 

له با بحران امری چند وجهی و چند تخصصی است. آوار برداری اصولی، توجه به خواسته های مقاب -9

اجتماعی و روانی آسيب ديدگان در کنار خواسته های پايه فيزيولوژيكی، توجه ويژه به خواست 

های کودکان و سالمندان، همدردی درست با بازماندگان حادثه، توجه به دام های آسيب ديده به 

تنها منبع کسب درآمد بخش زيادی از عشاير کشور، تسهيل در دسترسی به نقدينگی مورد عنوان 

نياز ، توجه به کرامت انسان، بازيابی و اصالح مدارک حقوقی که در زير آوار مدفون شده اند و 

مسايلی از اين قبيل، همكاری طيف گسترده ای از مهندسين، مديران، جامعه شاسان، روانشناسان، 

 بسيج امكانات تخصصیبرای ، دامپزشكان و حقوق دانان را طلب می کند. الزم است دولت پزشكان

اميد است در اين خصوص برای تدوين راهكارها ، معينی تدوين نمايد. تی برنامه عملياردمی و م

آيين نامه ها و دستورالعمل های مقابله با حوادث غيرمترقبه ضمن استفاده از تجارب ساير 

 کار گيرند. ه بنيز اسی داخل کشور را کشورها، توان کارشن

در خاتمه اين انجمن، از همه کسانی که برای نجات جان همنوعان خود، همكاری کردند ، روزها و شبهای 

سيب ديده سپری کردند و حتی از بذل جان خود نيز دريغ نداشتند، آسرد پاييزی را در کنار خانواده های 

بر  .امل ارتقای بهره وری هر کشور سرمايه انسانی استمهمترين ع کهکند  صميمانه قدردانی و اعالم می

    مديريت اقتصادی کشور را با توجه به نمايش همدلی ملت به اين مهم معطوف نظام توجه اين اساس، 

داريم که با اصالح فرآيندهای مديريت بحران از هدر رفت منابع و سلب اعتماد مردم و همراهی ملت در  می

 استفاده بهينه از منابع کشور بهره گيرند. 

هی است اين انجمن در راستای ارتقای بهره وری که همانا ارتقای رفاه جامعه را در بر خواهد داشت. بدي

 دارد. آمادگی خود را برای هر نوع همكاری در جهت بهينه سازی فرآيندهای مديريت بحران کشور اعالم می

         

 انجمن توسعه بهره وری ایران   

 6931آبان ماه          

           

http://www.irpda.ir/
mailto:irpda93@gmail.com


     سمه تعالياب    

  419/99 :شماره               
 72/08/99   تاريخ :  

 ندارد   : پيوست                                                                                                              

 
 

لت اجتماعي ››   (‹‹بهره ور ی ، محور  توسعه و عدا
 

   89287894نمابر:   - 77779100: نتلف 49، واحد  2، ط  14پ  خ شاه نظری، ميدان مادر، ميرداماد، تهران،نشانی: 

  gmail.comirpda@پست الكترونيكwww.irpda.irوب سايت  74474-7142صندوق پستی

 

  

http://www.irpda.ir/
mailto:irpda93@gmail.com

