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همدان پيام: فاجعه زلزله سال 1382 در شهر كهن و 
زيباي «بم» آنچنان بزرگ و عميق بود كه سالگرد و 
يادآوري اين فاجعه غم بار نيز ملت ايران را در بهت 

و ناباوري فرو مي برد.
زلزله بم با قدرت 6/4 ريشتر دقيقاً هنگامي به وقوع 
ــت كه اكثريت قريب به يقين مردم در خواب  پيوس
ــي بودند كه فاجعه اتفاق افتاد و زمين  ناز صبحگاه

را با موجودات روي آن فرو برد.
ــمي، زلزله مهيب در ساعت  ــاس آمارهاي رس بر اس
ــال 82، 42 پنج و 26 دقيقه بامداد پنجم دي ماه س
هزار نفر قرباني گرفت، 50 هزار نفر هم در اين بالي 
طبيعي مجروح و مصدوم شدند و 100 هزار نفر نيز 
ــده و  ــانه آنان به طور كلي ويران ش كه خانه و كاش
عزيزاني را هم از دست داده بودند بي خانمان شدند. 
ــت  بي خانمان هايي كه برخي از آنهان به رغم گذش
ــر و سامان نگرفته و چشم  ــت سال هنوز هم س هش
به احياي دوباره هستي از دست رفته خويش دارند. 
ــالروز آن فاجعه عظيم با 90 درصد  پنجم دي ماه س
ــتان بم است، فاجعه اي كه  تخريب كامل در شهرس
ــان هاي  ــمان انس هرگز از يادها نخواهد رفت و چش
ــه حال خيس  ــا يادآوريش در هم ــدا را ب خوب خ

خواهد مي كند.
ــيماي ملي بخشي از  ــالروز زلزله بم، صدا و س در س

برنامه هاي خود را به اين رويداد حزن انگيز اختصاص 
داده و در جايي ديدم با يكي از بازماندگان زلزله بم 
ــد. مصاحبه شونده جوان كه به گفته  مصاحبه مي ش
مجري برنامه از هنرمندان موفق جرگه موسيقي هم 
ــفته به نظر مي آمد و  ــت، به شدت محزون و آش اس
ــديد به راحتي قادر با پاسخگويي  به خاطر بغض ش

سؤال هاي مجري نبود.
ــان تمام حرف ها و بغض تركيده اش اظهار   او در پاي
داشت: فقط از موضوعي بسيار دلگير و گاليه مندم و 
آن كم لطفي و اظهار همدردي برخي از افراد چه در 
ــئول و چه در كسوت مردم عادي است  كسوت مس
ــه و در اوج مصيبت و ناراحتي  كه هنگام وقوع زلزل
ــد اين يك بالي  ــدگان زلزله، اظهار مي كردن بازمان
ــت و اين سخن و  ــم الهي اس ناگهاني و نتيجه خش
ــنونده اي را به درد  ــه اظهار نظر قلب هر ش اين گون
ــه اي از كره  مي آورد كه چرا، آيا بال فقط براي گوش

زمين و مشتي مردم بي گناه است. 
ــر و مهربان جزاي  ــود خداي عادل و دادگ مگر مي ش

مردمان نادان روي زمين را فقط در يك شهر و از يك 
عده بگيرد. قطعاً كه اينچنين نيست. خداوند بيشتر از 
دانايي و علم ما قادر و تواناست و عادل تر از شناخت و 

تصور ما است و هرگز دچار خشم نمي شود.
زلزله هم فرآيندي از تغييرات زمين و حيات پنهان 
ــت و خداوند اين  عناصر به وجود آورنده طبيعت اس
بينش و علم را به انسان پويا و اشرف مخلوقات داده 
ــت تا علت همه معلول ها را بشناسد و حركات و  اس
ــد طبيعت را تقويت كرده و  اتفاق هاي خوب و مفي
از آن بهره مند شود و در مقابل نيز با چاره جويي، از 

اتفاق هاي بد و ناگوار جلوگيري كند.
 چرا در كشوري مانند ژاپن كه بر اساس نظريه هاي 
ــديد قرار  ــي و تحقيقي در كانون زلزله هاي ش علم

دارد، اتفاقي مانند بم نمي افتد. 
ــهر و  ــتري بم 90 درصد ش ــرا در زلزله 6/6 ريش چ
ــك زلزله 8 ــود، اما در ي ــران مي ش ــراف آن وي اط
ــم فقط  ــمان خراش هاي عظي ــن، آس ــتري ژاپ ريش

مي لرزند و هيچ اتفاق ديگري نمي افتد.

ــهر بم و سازه هاي  ــاله ش ــه هزار س  البته قدمت س
ــز جوابگوي  ــن هرگ ــن ديار كه ــي اي ــت و گل خش
زلزله هاي شديد نيست و از جهتي ساختار معماري 
ــكوني و شهري، كشوري مانند  و نوع سازه هاي مس
ژاپن با توجه به خصوصيات جغرافيايي آن، متفاوت 

از ساخت و سازهاي ايراني است. 
ــي و قوانين و  ــرفت علوم مهندس چيزي كه با پيش
مقررات جديد در صنعت ساختمان سازي كشورمان 
ــل هاي ما را به سمت و سويي مي برد كه در  نيز نس
ــد زلزله بويين زهرا در 50 آتيه هرگز واقعه اي مانن
ــال پيش و اين  ــال پيش، زلزله رودبار در 20 س س

آخري زلزله سال 1382 بم را شاهد نباشد. 
ــازي در ايران كه رعايت  صنعت جديد ساختمان س
بسياري از استانداردها را الزامي كرده است، مستلزم 
نظارت دقيق دستگاه هاي متولي و مهندسان متعهد 
ــت قانون،  ــفانه به رغم صراح ــت، چرا كه متأس اس
ــي در هزينه ها  ــادي براي صرفه جوي تخلف هاي زي
ــد و حتي  ــاق مي افت ــازي اتف ــگام ساختمان س هن
ــاختماني در  ــد از صدور پروانه س ــي نيز بع تغييرات
ــود كه از آن جمله حذف  انبوه سازي ها انجام مي ش

بادبند از اسكلت اصلي ساختمان است.
ــص مي توان،  ــدون نق ــه ب ــه با نقش ــي ك  در صورت
ــمتي برد كه بادبندهاي ضروري  طراحي ها را به س
ــمت هاي اصلي و زيباي بنا نباشد كه مجبور  در قس

به حذف آن شويم!!!

ــوانح  ــاي طبيعي و س ــوادث و بالي ــام: ح همدان پي
غيرطبيعي همواره در كشور ما وجود داشته و سالي 
ــوادث جامعه را دچار  ــت كه حجم باالي اين ح نيس

آسيب ها و چالش هاي گوناگون نكند.
ــمي و اطالعات ارائه شده از  ــاس آمارهاي رس  براس
سوي مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و بين المللي، 
ــورهاي حادثه خيز جهان بوده و از اين  ايران جز كش

جهت رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.
ــوادث غيرمترقبه  ــترين آمار ح ــن ميان بيش  در اي
ــت كه بالطبع خسارات  ــيل و زلزله اس مربوط به س
ــاير  ــرر و زيان مالي و جاني آنها نيز بيش از س و ض

حوادث مي باشد. 
ــاهد قرباني  ــوارد ش ــه در برخي از م ــوري ك ــه ط ب
ــدن آسيب جدي در  ــدن ده ها هزار نفر و وارد ش ش

بخش هاي اقتصادي به جامعه بوده ايم.
 آخرين نمونه از اين حوادث هولناك، زلزله دلخراش 
ــال 1382 به وقوع  ــه در پنجم دي ماه س ــم بود ك ب
ــته و ده ها  ــش از 40 هزار كش ــت و در آن بي پيوس
ــهر بم در  ــدند و ش ــزار نفر ديگر زخمي و آواره ش ه
سطح وسيعي ويران شد. هر چند پس از اين حادثه 
ــري نيز در  ــاي متعدد ديگ ــاهد زلزله ه غم انگيز ش
ــطح زلزله  ــور بوده ايم اما هيچكدام از آنها در س كش

بم خسارت جاني و مالي نداشته اند.
ــدان نيز همچون  ــتان هم حوادث غيرمترقبه در اس
ــابقه اي طوالني دارد و در اين  ــاير نقاط كشور س س
استان هم باليا و سوانح مختلف طبيعي و غيرطبيعي 
ــيب هاي خاص  ــاق افتاده كه هر كدام از آنها آس اتف

خود را به دنبال داشته اند.
ــوادث هولناكي مانند  ــتان همدان ح ــه در اس  گرچ
زلزله بم رخ نداده و ساير بالياي طبيعي نيز در سطح 
ــترده اي ديده نشده است، اما با اين حال همواره  گس
ــت چه طبيعي  ــاهد اتفاقات و حوادثي از اين دس ش
ــتان بوده ايم كه همين امر  ــه غيرطبيعي در اس و چ
ايجاب مي كند برنامه ريزان و دست اندركاران امور در 

بخش حوادث و سوانح غيرمترقبه به ويژه دستگاه ها 
ــوادث غيرمترقبه  ــتاد ح ــئول مانند س ــاد مس و نه
ــتان براي پيشگيري از وقوع برخي از اين حوادث  اس
ــي از بالياي  ــارات و زيان هاي ناش ــتن از خس و كاس

طبيعي اقدامات اثربخشي را داشته باشند.
سيل، زلزله، توفان، گرد و غبار، آلودگي، نشست زمين، 
ــا مهم ترين حوادث  ــديد و امثال آنه برف و كوالك ش
طبيعي هستند كه در استان همدان در سال هاي اخير 
به صورت متناوب مشاهده شده و بعضاً خساراتي را نيز 

متوجه بخش هاي مختلف كرده است.
ــوانح  ــالوه بر اين ها موارد متعددي از حوادث و س ع
ــي از ناكافي بودن  ــي كه برخي از آنها ناش غيرطبيع
ــازي استان بوده، رخ  ــئوالن در ايمن س اقدامات مس
ــفانه خسارات جاني و مالي فراواني  داده اند كه متأس

را نيز به دنبال داشته اند.
ــوادث (طبيعي و  ــن ح ــدام از اي ــر ك ــوع ه ــا وق ب
ــاهد بسيج نيروها و امكانات استان و  غيرطبيعي) ش
ــدن بخش امداد و نجات براي جلوگيري از  فعال ش
افزايش خسارات و زيان هاي حادثه بوده ايم كه البته 

در جاي خود الزم و داراي اهميت است.
ــگيري از  ــت كه براي پيش ــا نكته مهم تر اين اس ام

بسياري از اين حوادث يا كاستن از آسيب هاي ناشي 
ــوادث طبيعي برنامه ريزي صورت  از آن ها به ويژه ح
ــود، نه  ــيده ش ــرد و تمهيدات الزم از قبل انديش گي
ــيم و آنگاه  ــوع چنين حوادثي باش ــه منتظر وق اينك
ــات و توانايي هاي خود را در جهت مقابله با آن  امكان

به كار بگيريم.
ــت و آگاهي بخشي به  ــازي درس از طرفي فرهنگ س
ــگيري يا مقابله با  ــردم در خصوص چگونگي پيش م
ــطح آمادگي آن ها در  ــده و ارتقاي س حوادث ياد ش
اين زمينه از مهم ترين الزامات و ضرورت هاي استان 
ــدن  ــت كه در صورت عملي ش در اين خصوص اس
ــتان در جهت دور ماندن از  آن كمك فراواني به اس

آسيب هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه خواهد شد.
ــودن حوادث  ــدد ب ــر و متع ــال هاي اخي ــه س تجرب
ــتان نشان مي دهد كه برنامه ريزي  غيرمترقبه در اس
ــردن  ــم ك ــوص و فراه ــن خص ــده در اي ــراي آين ب
ــرايط  ــتان از ش زمينه هاي الزم براي برخورداري اس
مناسب و تضمين هاي الزم در خصوص جلوگيري از 
فراگير شدن آسيب هاي بالياي طبيعي و غيرطبيعي 

از اهميت فراوان و بااليي برخوردار است.
ــطح آمادگي استان  ــرايطي است كه س در چنين ش
براي پيشگيري از اتفاقات و حوادث و نيز كاستن از 

خسارات آنها باال مي رود.
ــو و  ــتان از يك س ــه هر حال جايگاه و موقعيت اس ب
ــوادث غيرمترقبه در ابعاد  ــت باالي موضوع ح اهمي
ــوي ديگر ايجاب مي كند كه زمينه هاي  مختلف از س
پيشگيري و اقدامات قبل از هر نوع حادثه اي فراهم 
شود تا در صورت وقوع چنين حوادثي آمادگي كامل 
ــا آن و جلوگيري  ــه براي مقابله جدي ب و همه جانب
ــارات احتمالي وجود  ــيب ديدن استان از خس از آس

داشته باشد.
ــت  ــتان بر آن اس  از اين رو انتظار افكار عمومي اس
ــئوالن امر در خصوص چنين موضوع مهمي  كه مس
ــتمر گزارش  اقدامات الزم را انجام دهند و به طور مس
دقيق و مبسوطي از ميزان آمادگي بخش هاي مختلف 

استان براي مقابله با حوادث احتمالي ارائه دهند.

همدان پيـام: در ايـن زيسـت كـره خاكـي 
همـواره باليا و فجايع طبيعـي و غيرطبيعي 
بسـياري بوده كه زندگـي انسـان را با رنج 
و تيـره بختي تـوأم كرده اسـت و اغلب هم 
انسـان ها در مقابل آنهـا درمانـده بوده اند. 
همه ما در طول زندگي خويش و يا با مطالعه 
تاريـخ مطالبـي در مـورد جنگ هـا، آتـش 
سـوزي ها، قتل عام هاي عمومي، بيماري هاي 
همه گيـر مثل طاعـون و وبا، زلزله، سـيل، 
آتش فشـان، و ... به ياد داريم و مي دانيم كه 
چگونه سرنوشـت بشر بازيچه و اسير دست 
آنهـا بوده اسـت. ولي آيا همـه آنها اجتناب 
ناپذير بوده اند؟ و آيا توانسـتيم از رخ دادن 
بعضي از آنها جلوگيري كنيم و يا پيامدهاي 
فاجعه بـار آنها را كاهش دهيم؟ مسـئوليت 
انسـاني و اخالقـي همه مـا در بوجود آمدن 

آنها يا برخورد با آنها چقدر بوده است؟
البته روشـن است كه نقش انسان در بوجود 
آمدن يك امر طبيعي مثـل زلزله با يك امر 
غيرطبيعي و بشري مثل جنگ تفاوت دارد.

وقتي زلزلـه رخ مي دهد گويـي همه چيزها 
تغيير كرده انـد. نقش و كاركـرد آنها عوض 
شـده و آن اشـيا چهره ديگري نمايانده اند. 
ديوارهايـي كه مـن به آنها تكيـه مي كردم، 
درختي كه زير سـايه آن مي نشستم و بارها 
با ديدن آن اندك شادي در دلم پيدا مي شد، 
ميزي كه پشـت آن مطالعه مي كردم، سقف 
خانه اي كه مـرا از گرما و سـرما مي رهانيد، 
مدرسـه اي كه مـن در آن درس مي خواندم 
و بيمارسـتاني كه اميد مداوا به آن داشـتم 
االن زيـر آوارهايـش گيـر كـرده ام، همـه 
چيزهاي خوبي كه با آنها انس و الفت داشته 
و خاطـرات كودكي ام را شـكل داده بودند و 
بر هر چيزي كـه رنگ خاطره من بر آن بود، 
انـگار اكنون در حال نابودي انـد و مرا متهم 
مي كنند و به نابودي ام برخاسـته اند، گويي 
همه خصم من شـده اند، چشم برهم زده و با 

تلخي چهره دهشتناكي به خود گرفته اند.
در گذشـته كه يك نـگاه الهياتي بر معرفت 

شناسـي بشـر حاكم بـود، وقـوع فجايع و 
بالياي طبيعي مثل زلزله، سيل، آتش فشان 
و ... را نشـانه قهـر خدا از بنـدگان نافرمان 
مي دانستند و مردم به خود رجوع مي كردند 
و خويشتن را متهم مي ساختند و بر اين باور 
بودنـد كه ما با كردار و گفتار و پندار خويش 
باعث رنجـش خداوند شـده ايم، كفر نعمت 
كرده ايم و ناسزا كرده ايم و اين حادثه نتيجه 
قهر و غضـب خدا از گناهان ما بوده اسـت. 
پـس بايد به خود آييم و عبادت پروردگار را 

فراموش نكنيم.
بـا بوجـود آمـدن تغييراتـي در عرصه هاي 
مختلـف زندگي بشـر مثل صنعتي شـدن، 
شهرنشـيني، انقـالب سياسـي فرانسـه و 
انگلستان ، رشـد فزاينده جمعيت، مهاجرت 
گسـترده، اصـالح دينـي، رشـد تكنولوژي 
و سـيطره علم، عقـل باوري و امانيسـم و... 
هسـتي اجتماعي جديدي پديدار گشت كه 

از آن با نام مدرنيته ياد مي كنند.
علم بـاوري، عقل باوري و امانيسـم ديدگاه 
الهياتـي به جهان را به حاشـيه راند و  نگاه 
معرفت شـناختي مبتني بر انسان مداري را 
مسلط ساخت و به تبع برخورد با همه قضايا 

و نوع نگاه به امور دچار تغيير شد.
انسان دوران مدرن كه تكنولوژي هاي عظيم 
و پيچيده اي بوجود آورده  و به پيشرفت هاي 
فزآينده اي در همه علوم دست يافته است و 
عقل باوري آن هم عقل ابزاري و تكنولوژيك 
فلسفه مسـلط عصر او شده است، احساس 
گناه از زندگي او رخت بر بسته است و ديگر 
با رخ دادن حوادث فاجعه بار طبيعي به خود 
رجوع نمي كند و به آسـمان نـگاه نمي كند، 
بلكه به آزمايشـگاه مي رود و بـا ابزار علم و 
مشاهده علمي به تبيين و چرايي و چگونگي 
آن مي انديشد و سعي مي كند حتي اقدامات 
پيشـگيرانه و امنيتي انجـام دهد، زمان رخ 
دادن آنهـا را بيابـد و در فكر تهيه و تدارك 
كمك هـا و ملزومات باشـد و تلفـات آنها را 
تا حـد ممكن كاهش دهد و اين گونه اسـت 

كه وقتي در ژاپن يا كشـورهاي از نظر علمي 
پيشـرفته زلزله هايي با 7 و8 درجه ريشـتر 
(بيشـتر از بم) رخ مي دهد تلفات انساني كم 
و ويراني ناچيزي رخ مي دهد. با وجود اين كه 
تعدادي از فالسـفه و جامعه شناسان معاصر 
مثل هايدگر و ماركوزه ديد منفي نسـبت به 
تكنولوژي داشته اند و خيلي ها هم مثل وبر، 
بودريار رويكردي انتقادي بـه آن دارند، اما 
ويژگي ها و پيچيدگي هاي زندگي بشر امروز 
او را از به كارگيـري دانش و نتيجه آن يعني 
تكنولوژي ناگزيـر كرده اسـت. به كارگيري 
ايـن دو عنصـر يعنـي علـم و تكنولـوژي 
پيامدها و نشانه هاي سـعادت بخش خود را 
نيز بـراي مردمان مغرب زميـن هويدا كرده 
اسـت. سـطح باالي رفاه اقتصادي، خدمات 
بهداشـتي بهتر و بيشـتر، درآمد سرانه باال، 
محيط زيستي سـالم تر و شكوفاتر و كنترل 
باليـاي طبيعـي و بـه حداقل رسـاندن آثار 

منفي آنها از نمونه هاي آن مي باشد.

حال سـوالي كه مطرح مي شود اين است كه 
جايگاه علم و بكارگيري تكنولوژي در جامعه 
ما در چه سطحي اسـت؟ چقدر توانسته ايم 
از ايـن دو عنصر براي بهروزي خويش كمك 
بگيريم؟ و شـايد پيامدهـاي منفي آنها مثل 
آلودگـي آب و هـوا و تلفات جاني ناشـي از 
تصادفات جاده اي در جامعه ما خود را بيشتر 

از جاهاي ديگر نمايانده است.
در سـال هاي اوليه پس از انقالب و حتي هم 
اكنون نيـز تعهد و اهميـت آن از بحث هاي 
مهم و رايج اسـت و اين ناشي از نگاهي بود 
كه نمي دانست بشر زميني امروز زندگي اش 
پيچيده تر و مشـكالتش گسـترده تر شـده 
است و نمي توان با شيوه گذشته با آن روبرو 
شـد و بـراي زندگي كردن در اين گوشـه از 
زمين نيازمند و ناگزير از استفاده جدي تري 
از علـم، تكنولـوژي و تخصص هسـتيم. آيا 
رعايت شايسـته سـاالري و سـپردن كار به 
كاردان و متخصـص خـود باالتريـن تعهـد 

نيسـت؟ فاجعه بـم جدا از اين كـه قربانيان 
زيادي از ما گرفت و هزينه هاي سـنگيني بر 
ما متحمل كرد از يك جنبه ديگر هم اهميت 
بسيار دارد و آن اين است كه فاجعه اي كه در 
بم رخ داد به نظر ناشي از جدي نگرفتن اين 
مسـأله بود كه باعث شـود ما تأمل بيشتري 
بكنيم و در سـاختارهاي معرفتـي، علمي و 
اجتماعـي خويـش تحوالت بنياديـن ايجاد 
نماييم. چرا كه اين واقعه به همه ساختارهاي 
ذهنـي، فكـري، علمي، فنـي و اجتماعي ما 
مربوط اسـت و همان قدر كه جاي بحث هاي 
جغرافيايـي، زلزلـه نگاري، زمين شـناختي 
و اقتصـادي دارد جـاي بحث هـاي جامعـه 
شناختي و معرفت شناختي نيز دارد. درست 
است كه اين واقعه يك موقعيت استثنايي و 
بحراني است اما پيامدهاي آن ناشي از افكار، 
اقدامات و توسـعه فني، علمي و اجتماعي ما 

در طول دوراني طوالني است. 
يكي از مسـائل مهم در برخـورد با زلزله بم 
واكنش احساساتي و شورانگيز با اين مسأله 
اسـت. نوع برخوردي كه يك نوع فراموشي 

است.
همانگونـه كه ما زلزله هاي طبـس، قزوين و 
رودبـار را فراموش كرديـم و قربانيان آن را 
فرامـوش كرديم و فرامـوش كرديم كه براي 
جلوگيري از تكرار تأسف بار آنها بايد دولت 
و مـردم جدي تر و فعال تـر كار كنند. صدا و 
سيما و حتي مطبوعات با اخبار و گزارش هاي 
مختلـف سـعي در ايجـاد واكنـش مهيج و 
احساسـاتي در مردم دارنـد و مردم هم اين 
گونـه عمل مي كنند. ولي اين نـه تنها كافي 
نيسـت، بلكه به نظـر من ايـن كار با تخليه 
رواني مـردم و اينكه مردم فكـر مي كنند با 
كمك هاي مـادي و غيرمادي و ابراز همدردي 
مسـئوليت از دوش آنها برداشـته مي شود و 
احساس نوعي گناه نمي كنند، نوعي فراموشي 
مسأله است و باعث مي شود كه اقدام بنيادين 
و همه جانبه در برخـورد با اين قضايا را از ياد 
ببريم. كما اينكه تكرار اين حوادث اين مسأله 
را اثبات كرده اسـت و اين گونه مي شود كه 
مردم نمي دانند چگونه كمك كنند و چگونه 
مشاركت كنند و چه زماني بايد به فكر كمك 

كردن و مشاركت كردن باشند.
محمد حقمرادي

جامعه شناسي براي جامعه سالم
خشم زمين و گناه بشر

يادآوري زلزله بم هم 
دردناك است

حوادث غيرمترقبه در 
استان و لزوم برنامه ريزي 

براي پيشگيري

 محمد سهرابى

 مهدى ناصرنژاد

جايگاه و موقعيت استان از يك سو 
و اهميت باالي موضوع حوادث 

غيرمترقبه در ابعاد مختلف از 
سوي ديگر ايجاب مي كند كه 

زمينه هاي پيشگيري و اقدامات قبل 
از هر نوع حادثه اي فراهم شود تا 

در صورت وقوع چنين حوادثي 
آمادگي كامل و همه جانبه براي 

مقابله جدي با آن و جلوگيري از 
آسيب ديدن استان از خسارات 

احتمالي وجود داشته باشد
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ــى پژوهشگاه و مهندسى  همدان پيام: معاون پژوهش
ــان اينكه طبق آمارها در ايران در هر دهه  زلزله با بي
ــتر رخ مى دهد، گفت: از  ــك زلزله به بزرگى 7 ريش ي
آخرين زلزله به بزرگى 7 ريشتر در كشور 14 سال و 
هفت ماه مى گذرد، لذا بايد مراقب زلزله اى به بزرگى 

7 ريشتر باشيم.
ــزود: همه زلزله هايى  ــزارش مهر، مهدى زارع اف به گ
ــورهاى در حال توسعه مانند تركيه، ايران،  كه در كش
الجزاير، مراكش، پاكستان، هند و افغانستان رخ داده 
ــت از نظر رعايت نكردن ضوابط ايمنى و مقررات،  اس
ــراى رعايت نكات  ــب ب ــتانداردهاى مناس كمبود اس
ــريع با يكديگر مشابه  ــازه ها و توسعه س ايمنى در س

هستند.
ــا تأكيد بر اينكه اين زلزله ها ربطى به زلزله هاى  وي ب
ــت: به دليل رعايت  ــور ندارند، اظهار داش داخل كش
ــته  ــترين كش ــردن نكات ايمنى، اين مناطق بيش نك
ــه از آن جمله مى توان  ــگام وقوع زلزله دارند ك را هن
ــتان، 1382 بم  ــه 1378 ازمير، 1384 پاكس به زلزل

و1383 الجزاير اشاره كرد.
وى با بيان اينكه در صورتى كه گسل هاى كشورهاى 
ــل ايران تالقى پيدا كند، منجر به فعال  منطقه با گس
ــود، خاطرنشان كرد: از  ــدن گسل هاى ايران مى ش ش
ــر تركيه در ايران ادامه  ــل هاى زلزله اخي آنجا كه گس
ــدن  ــا منجر به فعال ش ــد؛ اين زلزله ه ــدا نمى كن پي

گسل هاى ايران نمي شود.
ــتان هاى  ــه نزديكى اس ــاره ب ــا اش ــن ب زارع همچني
ــه توضيح داد:   ــه تركي ــرقى و غربى ب ــان ش آذربايج
ــتان به خودى خود  ــل هاى موجود در اين دو اس گس
ــاى مهيبى در  ــه گونه اى كه زلزله ه ــتند؛ ب فعال هس
ــلماس و چالدران در مرز ايران و  ــتان هاى س شهرس

تركيه رخ داد. 
ــهر تبريز اين  ــن در زلزله هاى تاريخى ش عالوه بر اي

شهر 12 بار به طور كامل تخريب شد.
■ رخداد زلزله به بزرگى 7 ريشتر در هر دهه

ــى پژوهشگاه زلزله و مهندسى زلزله با  معاون پژوهش
ــه به بزرگى 7 ــه در هر دهه يك زلزل ــد بر اينك تأكي

ــور رخ مى دهد، يادآور شد: از آخرين  ــتر در كش ريش
ــتر در كشور، 14 سال و هفت  زلزله به بزرگى 7 ريش

ماه مى  گذرد از اين رو بايد مراقب باشيم. 
ــتگاه هاى لرزه نگارى  وى تأكيد كرد:  در حال حاضر ايس
ــده اند كه  ــور ايجاد ش زيادى براى رصد زلزله هاى كش
پراكندگى آنها بيش از 300 تا 400 كيلومتر است. اين 
در حالى است كه براى رصد كامل زلزله هاى كشور بايد 

پراكندگى اين ايستگاه ها 30 تا 50 كيلومتر باشد.

■ لزوم توسعه ايستگاه هاى لرزه نگارى در كشور
ــور را 24 ــتگاه هاى لرزه نگارى در كش زارع تعداد ايس
ــتگاه ذكر كرد و ادامه داد: با وجود اينكه وسعت  ايس
ــيارى كشورهاى منطقه بيشتر است، ولى  ايران از بس
ــتگاه لرزه نگارى،  ــور هايي مانند تركيه 120 ايس كش
ــتگاه  ــتان 30 ايس ــتگاه و پاكس ــتان 28 ايس عربس
ــتگاه هاى  ــعه ايس ــگارى دارند كه نيازمند توس لرزه ن

لرزه نگارى در كشور هستيم.
ــگارى ايجاد  ــتگاه  هاى لرزه ن ــه ايس ــاره ب وى با اش
ــتاب نگارى  ــوى مؤسسه ژئوفيزيك و ش شده از س
ــتگاه هاى مربوط به شبكه  ــور يادآور شد: ايس كش
ــتگاه  ــزار و 100 ايس ــامل ه ــتاب نگارى كه ش ش
ــت  ــود كوتاه زلزله هاس ــد پري ــود براى رص مى ش
ــى به كار  ــراى مأموريت هاى مهندس ــتر ب كه بيش

مى روند.
توسـعه  بـراى  زلزلـه  پژوهشـگاه  تـالش   ■

سامانه هاى لرزه نگارى
زارع از تالش اين پژوهشگاه براى توسعه سامانه هاى 
ــعه  ــه منظور توس ــزود: ب ــر داد و اف ــگارى خب لرزه ن
ــال جارى در رشته هاى  ــامانه هاى لرزه نگارى از س س

مرتبط دانشجو پذيرش كرديم.
ــامانه هاى لرزه نگارى؛  وي در اين باره توضيح داد: س
ــردازش و تحليل اطالعت  ــتم هايى براى ثبت پ سيس

لرزه نگارى هستند. 
ــعه اين  ــجو در صدد توس ــن رو با پذيرش دانش از اي

سامانه ها در كشور هستيم.
ــه زارع، در حال حاضر ايران به عنوان يكى از  به گفت
ــتگاه هاى لرزه نگارى است و از اين  واردكنندگان  دس
ــامانه ها  ــگر و ثبت كننده (خدمات) اين س رو پردازش
از خارج كشور تأمين مى شوند كه با پذيرش دانشجو 
در اين رشته پروژه  هايى در اين زمينه تعريف خواهد 

شد.

ــود كه مردم بم روز 5  ــالى مى ش همدان پيام: 8 س
ــوند تا با رفتگان  ــت زهرا حاضر مى ش دى در بهش

خود در زلزله بم همدردى كنند.
ــى كه بر  ــه هنوز زخم هاي ــت ك ــن در حالى اس اي
ــده  ــردم بازمانده از زلزله بم وارد ش روح و روان م
ــان، خانه و  التيام نيافته و آن ها عالوه بر نزديكانش
كاشانه شان را هم از دست داده اند و پس از آن هم 

اتفاق مثبتى براى آن ها نيفتاده است.
انگار شهر بم را هنوز به طور كامل از زير آوار بيرون 
نكشيده اند. پويايى و نشاط كامًال به شهر بازنگشته 
ــا و آوارهاى باقى مانده از زلزله 5 دى ماه  و نخاله ه
ــيارى از مناطق شهر روى هم تلنبار  1382 در بس

مانده اند. 
ــهرى كه قرار بود آباد تر و زيبا تر از قبل براى  در ش
مردمانش ساخته شود، هنوز مى توان بوى آوارهاى 

زلزله را به خوبى استشمام كرد.
ــهر قدم مى زنم، مى بينم كه همه چيز  وقتى در ش
نو شده و ساختمان هاى مسكونى، ادارى و تجارى 
ــده اند، اما در چهره مردم نارضايتى موج  مقاوم ش
ــد. آن ها قبًال در خانه  باغ هاى بزرگى زندگى  مى زن

مى كردند كه امروز ديگر اثرى از آن ها نيست.
ــاى 14 ميليون تومانى كه دولت به آنها داده  وام ه
ــوده و برخى خانه خود را  ــازى كافى نب براى بازس
نيمه كاره رها كرده و ترجيح داده اند تا به شهرهاى 

اطراف نقل مكان كنند. 
هنوز هم كوچه هاى خاكى و نخاله هاى ساختمانى 
ــا جزيى از منظر  ــم كه گويا عابران آن ه را مى بين
ــان عبور  ــد و بى اعتنا از كنارش ــهرى پذيرفته ان ش
ــاك را در هوا  ــين ها رد گردو خ ــد و ماش مى كنن
ــهر ريخته اند  مى گذارند. گويى گرد مرده بر اين ش

ــت ندارد روزهاى پيش از زلزله را به  و كسى دوس
ياد بياورد.

مردم از نبود بهداشت در محله ها، حصار نكشيدن 
ــكارى و اعتياد گاليه دارند. عالوه بر  دور باغ ها، بي
اين ها، بعد از زلزله دو سينمايى كه تخريب شده اند 
ديگر مرمت نشدند و اثرى از شهر بازى كه كلنگ 
احداث آن زده شده بود نيست و براى همين مردم 
ــت كه  ــايد براى همين اس هيچ تفريحى ندارند. ش
اعتياد به شيشه و كراك در بين جوان ها زياد شده 
و مردم مى گويند كه سوغات زلزله براى جوانان ما 

اعتياد و بيكارى بوده است.
■ بدهـكارى 120 ميليـارد تومانـى مـردم به 

بانك ها
ــايق فرماندار  ــين ش ــكالت مردم حس درباره مش
ــهر مى گويد: مردم بم ديگر نمى توانند وضعيت  ش
ــفبار كوچه ها و معابر اين شهر را تحمل كنند.  اس
آن ها قبل از زلزله براى ساختن خانه، 42 ميليارد 
ــان از بانك ها وام گرفته بودند كه بعد از زلزله  توم
نتوانستند آن را پرداخت كنند و االن با سودى كه 
ــه 120 ميليارد تومان  ــه آن تعلق گرفته حدود ب ب
ــت آن از عهده مردم خارج  افزايش يافته و پرداخ

شده است.
ــدادى از وام گيرندگان در  ــه تع ــان اين  ك ــا بي او ب
ــوت كرده و هم اكنون ضامنان آن ها درگير  زلزله ف

مشكل هستند، مى گويد: بانك ها به اين افراد هيچ 
ــد، آخرين كارى كه  ــهيالتى پرداخت نمى كنن تس
ــكل انجام داد، مصوبه اى  دولت براى رفع اين مش
است كه براساس آن وام ها مورد بخشودگى قرار 
ــاس  ــت اين مبلغ براس ــد، البته قرار اس مى گيرن

ــط سازمان  ماده 224 قانون برنامه پنجم توس
ــور اختصاص يابد،  مديريت بحران كش

اما متأسفانه هنوز مبلغى به اين امر 
اختصاص نيافته است.

ــت كه براى ايجاد  شايق معتقد اس
ــهروندان بمى  امنيت روانى براى ش
ــى ايجاد  ــدا امنيت فيزيك ــد ابت باي
ــهر به طور  ــى كه ش ــا زمان كرد: ت
ــازى نشود و حدود آن  كامل بازس
مشخص نشود، اين امنيت حاصل 
ــود. همچنين عالوه بر آن  نمى ش
ــغل و  ــهروندان، ش بايد براى ش
ــا كارهاى  ــود ت درآمد ايجاد ش

خالف كاهش يابد.
ــازى  ماه هاى اول كه بحث بازس
ــهر بم مطرح بود كسى گمان  ش
ــازى و  ــه كار بازس ــرد ك نمى ك
پويا سازى شهر بم با چالش هايى 
روبرو شود كه منتقدان بسيارى 
و  ــان  كارشناس ــان  مي از  را 
ــار نظرهاى  ــهروندان به اظه ش
ــم كارى ها  ــف در مورد ك مختل
ــازى وادار  ــدى روند بازس و كن
ــكل  ــا در اين ميان مش كند، ام
بزرگ ترى ريشه دوانده است كه 

ــت؛  ــادگى براى دولتى ها ممكن نيس رفع آن به س
آن ها غمگين و افسرده اند.

شهر بم را بايد به طور كامل از زير آوار زلزله دى ماه 
82 بيرون آورد. 

احتمال وقوع زلزله 7 ريشترى در كشور

لزوم توسعه ايستگاه هاى لرزه نگارى

اعتياد، بيكارى و افسردگى
سوغات زلزله براى جوانان بمى

مردم بم
120 ميليارد تومان 

بدهكارند

ــهري  ــام: يكي از ويژگي هاي زندگي ش همدان پي
ــرض مخاطرات قرار  ــه آدمي در مع ــت ك اين اس
دارد، چه مخاطرات طبيعي چه مخاطرات حاصل 
ــي  ــر، لذا مقابله با بحران ها بايد بخش ــت بش دس
ــد. در جامعه مدرن  ــهري باش ــزي ش از برنامه ري
امروزي، به موازات افزايش تراكم جمعيت، تلفات 
ــاني زلزله نيز افزايش يافته است. به  عبارتي  انس
ــه  ــي از جمله زلزله هميش ــوادث و بحران هاي ح
ــته، حتي قبل از تاريخ. ضرب المثلي  وجود داش
است كه مي گويد: همان طور كه باران از آسمان 
ــي وزد، زمين نيز تكان مي خورد.  مي بارد و باد م
پس زلزله يك امر طبيعي است، منتها با افزايش 
شهر نشيني پتانسيل تخريبي زمين لرزه افزايش 

يافته است.
ــر اثرات  ــا عالوه ب ــوادث و بحران ه ــي از ح برخ
مستقيم نظير مرگ و مير و سقوط ساختمان ها، 
ــتقيم هم است و اين همان  داراي اثرات غير مس
ــقوط  ــت يعني س اثرات اجتماعي و اقتصادي اس

شبكه هاي اجتماعي.
براي مطالعه حوادث و بحران هايي مانند زلزله به 
ــاي مختلفي نياز داريم مثل: متخصص  تخصص ه
ــناس،  ــاددان، جامعه ش ــت، اقتص ــط زيس محي
ــت جامعه، انسان شناس، روان  متخصص بهداش
ــك، متخصص تعليم و تربيت و  شناس، روانپزش

البته برنامه ريزي شهري و شهر سازي. 
ــي و جامعه شناسي در  اغلب مطالعات روانشناس
ــده است  مورد زلزله به اين نتيجه گيري ختم ش
ــي زلزله را مي توان  ــارات جاني و مال كه الف:خس
ــوزش مردم  ــتي به آم ــرد و ب: بايس ــرل ك كنت
ــا را افزايش داد. بايد توده  ــت و آگاهي آنه پرداخ

مردم را از وجود تهديد آگاه كرد.
■ روانشناسـان در مواقـع بحراني به تعادل 

رواني افراد كمك مي كنند
يك روانشناس در گفتگو با همدان پيام بحران را 
پاسخ به وقايع خطرآفرين دانست و گفت: بحران 
ــت چند ساعته هفتگي يا طوالني مدت  ممكن اس

باشد. احمد يادگاري، طالق، مرگ و مير والدين، 
سوانح طبيعي مانند سيل و زلزله را از جمله انواع 

مختلف بحران بيان كرد.
ــاز و كار حل  ــش، س ــراب و تن ــزود: اضط وي اف
ــيدن به تعادل رواني دو واكنش در  مشكل و رس
ــوند، در اين زمينه  ــوب مي ش ــر بحران محس براب
ــراد براي  ــد با كمك به اف ــان مي توانن روانشناس

رسيدن به تعادل رواني موثر باشند.
ــور ما از  ــه به اينكه كش ــادگاري گفت: با توج ي
كشورهاي حادثه خيز در خاورميانه محسوب 
ــه در  ــت ك ــن الزم اس ــود، بنابراي مي ش
ــه سطح  برابر حوادث و بحران ها س
پيشگيري صورت بگيرد. پيشگيري 
ــاز بناها و  ــاخت و س ــوع اول س ن
ــود  ــامل مي ش آموزش مهارت را ش
ــوم مشاوره و  ــگيري نوع دوم و س و پيش
ــتند كه مي توانند تعادل  روانشناسان هس
رواني از بين رفته را به جامعه بازگردانند.

وي بر استفاده از مشاوره در مواقع بحراني تأكيد 
ــاوره در بحران با هدف  كرد و گفت: مداخله مش
ــيب به بازماندگان  كاهش واكنش هاي پس از آس
ــت كه مي تواند در حوزه برنامه ريزي به  حادثه اس
سالمت افراد، ارتقاي توانمندي و كنار آمدن آنها 

با مشكالت كمك كند.
ــناس، رخ دادن هر حادثه،  ــه اعتقاد اين روانش ب
ــاد مي كند به  ــي و اجتماعي ايج ــرايط فرع ش
ــرد از لحاظ  ــان زلزله ف ــه بعد از پاي ــوري ك ط
ــود و به شكل انبوه  اجتماعي دچار بحران مي ش
در كل سيستم اجتماعي و اقتصادي يك كشور 

تأثير مي گذارد.
يادگاري معتقد است: امنيت رواني فرد وابسته به 
امنيت رواني جامعه است در غير اين صورت افراد 

مختلف به اين تنش ها دامن خواهند زد. 
ــري افراد به اين  ــال در زلزله بم يك س براي مث
شهر مهاجرت كردند و آسيب هايي به بازماندگان 

حادثه بم وارد شد.
ــي  ــوادث، ناامن ــي ح ــروز برخ ــه داد: ب وي ادام
اجتماعي را به دنبال دارد و جلوي برخي خدمات 

را مي گيرد.
يادگاري با بيان اينكه در مواقع بحراني يك 
روانشناس امنيت رواني را از 
ــاوره  مش طريق 

ــد، گفت: افزايش درك واكنش هاي  فراهم مي كن
طبيعي به تنش ها، احترام به بازماندگان، توسعه 
ــي آسيب ديدگان، با  مهارت هاي ارتباطي و سازش
افزايش توانايي در اداره مشكالت شروطي هستند 
كه براي ايجاد امنيت رواني در جامعه الزم است.
ــران با دو مقوله  ــان اينكه در مواقع بح ــا بي وي ب
ــتيم در اين باره  ــدردي و همدلي مواجه هس هم
ــاور بايد خودش  توضيح داد: در همدلي فرد مش
ــيب ديده بگذارد، در حالي كه در  را جاي فرد آس

حس ترحم به افراد آسيب ديده، احترام نيست.
ــا زلزله و  ــرد: مهارت مقابله ب ــادگاري تأكيد ك ي
ــارت زندگي  ــد در قالب مه ــوادث طبيعي باي ح
ــوزش به موقع  ــود، چرا كه با آم آموزش داده ش
در هنگام بروز حوادث مشكالت كمتري خواهيم 

داشت.
■ جامعه شناسـان مى  گويند: انتشـار اخبار 
حـوادث موجـب افزايش امنيـت در جامعه 

مى شود
ــز در  ــناس ني ــى جامعه ش ــود حريرچ اميرمحم
ــه تنظيم اخبار  ــا بيان اينك ــنا ب گفتگويي با ايس
حوادث از سوى رسانه ها ظرافت هاى خاص خود 
ــار اخبار حوادث  را دارد، عنوان كرده بود كه انتش
ــانى، داراى  ــار اطالع رس ــه در كن ــى ك در صورت
ــگيرانه نيز باشد، در  ــى و پيش جنبه آگاهى بخش

افزايش امنيت در جامعه موثر است.

ــكالت  ــن كه در هر جامعه اى مش ــا بيان اي وى ب
ــش و ميزان  ــاره نق ــود دارد، درب ــايلى وج و مس
ــار اخبار اين مشكالت در رسانه ها  اثرگذارى انتش
ــار اخبار  ــار انتش ــرد: بايد در كن ــان ك خاطرنش
حوادث، تحليل و تفسير آن نيز در رسانه ها انجام 
ــى به مردم، ميزان  ــود تا عالوه بر آگاهى بخش ش
ــا جرايم و حوادث  ــان را در مواجهه ب آمادگى آن

باال ببريم.
ــان اينكه  ــوم اجتماعى با بي ــناس عل ــن كارش اي
ــئوالن  ــط مس ــانى به موقع اخبار توس اطالع رس
ــايعات و  ــر اكاذيب، ش ــع از نش ــانه ها مان به رس
ــانه هاى بيگانه مى شود به تعامل  سوءاستفاده  رس
ــانه ها با مردم اشاره كرد و افزود: آمار  پليس و رس
ــاند  ــوع جرم و جنايت را نمى توان به صفر رس وق
ــترهاى آن را مى توان كاهش  ــا و بس اما زمينه ه
ــد نظرات و  ــس باي ــانه ها و پلي ــن رس داد بنابراي

دغدغه هاى مردم را جويا شوند.
ــر توجه به نقش و  ــى در پايان با تاكيد ب حريرچ
نيازهاى شهروندان در جامعه اظهاركرد: مردم ما 
افراد باهوشى هستند و متوجه كوتاهى مسئوالن 
ــوند، بنابراين بهتر  ــف خود مى ش در انجام وظاي
ــانه ها اخبار حوادث را عالوه بر جنبه  ــت رس اس
و  ــوع  وق ــى  چراي ــر  منظ از  ــانى  اطالع رس
ــگيرى از آن  ــاى پيش راهكاره

نگاه كنند.

بررسي روانشناسي و جامعه شناسي  بحران و حوادث
■ يك روانشناس: امنيت جامعه امنيت رواني فرد را به دنبال دارد

 اكرم چهاردولى

به اعتقاد يك روانشناس، رخ 
دادن هر حادثه، شرايط فرعي 

و اجتماعي ايجاد مي كند به 
طوري كه بعد از پايان زلزله فرد 

از لحاظ اجتماعي دچار بحران 
مي شود و به شكل انبوه در كل 

سيستم اجتماعي و اقتصادي يك 
كشور تأثير مي گذارد.
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همدان پيام: رئيس اداره پيش بيني و تحقيقات اداره 
ــتان همدان گفت: تغيير اقليم و  كل هواشناسي اس
ــت در تأمين نياز  ــوي زماني بارش و عدم قطعي الگ
آبي گياهان در فصل كشت مهم ترين بحران و بالي 

جوي پيش روي استان است.
ــاره  ــره مريانجي در گفت وگو با همدان پيام با اش زه
ــته (50 سال پيش) در  ــال هاي گذش به اينكه در س
ــاد و توفان،  ــا بالياي جوي چون ب ــتان همدان ب اس
ــرمازدگي و يخبندان روبه رو بوده ايم  خشكسالي، س
ــت:  اين باليا با خود دو دسته خسارات و  اظهار داش

بحران هاي اقتصادي و جاني را به همراه دارند. 
ــتر با پديده خشكسالي روبه رو  در همدان چون بيش
ــارت هاي جاني  ــبختانه خس ــتيم، خوش بوده و هس
ــدان قطب  ــتان هم ــتيم، اما چون اس ــادي نداش زي
ــارت ها، خسارت مالي و  كشاورزي است بيشتر خس

اقتصادي مي باشد.
وي با اعالم اينكه تا قبل از اين با پديده ها و باليايي 
روبه رو بوده ايم كه ريشه و علت آنها معلوم و به نوعي 
ــال  طبيعي بوده اند، تصريح كرد: آنچه ما را تا 50 س
ــه عبارتي غيرطبيعي بوده،  آينده نگران مي كند و ب

پديده تغيير اقليم است.
ــي  رئيس اداره پيش بيني و تحقيقات اداره هواشناس
ــواث جوي پديده هايي  ــتان اضافه كرد: باليا و ح اس
ــتند كه صرفاً منشأ آنها تغييرات جوي است كه  هس
ــيل، يخبندان،  ــامل خشكسالي، س ــتان ما ش در اس

صاعقه، توفان و باد مي شود.
ــت  ــده گرد و غبار به ليس ــدن پدي ــه ش وي از اضاف
ــتان خبر داد و گفت:   بالياي جوي تهديدكننده اس
ــت كه در حال دست  گرد و غبار موضوعي جديد اس
ــتيم و اين پديده، در  ــرم كردن با آن هس و پنجه ن
ــاورزي، سالمت و دامپروري  حوزه هاي مختلف كش

مسأله ساز بوده است.
مريانجي با تأكيد دوباره بر اين نكته كه نگراني فعلي 
و آينده ما پديده تغيير اقليم است، خاطرنشان كرد: 
ــت كه حتي احتمال  ــأله روز دنياس تغيير اقليم مس
ــار و پيامدهاي  ــده گرد و غبار نيز از آث مي رود پدي

اين رويداد باشد.
ــم به قدري زياد  ــرد: تبعات تغيير اقلي وي تأكيد ك
است كه ممكن است كل اكوسيستم و تعادل منطقه 

را بر هم بزند.

 مريانجي در خصوص وضعيت فعلي اقليم در همدان 
اظهار داشت: شايد در استان همدان از لحاظ مقدار 
بارش، چندان شاهد تغيير نبوده ايم، اما سبك و نوع 

بارش در استان همدان تغيير كرده است. 
ــه به صورت برف بوده و  ــي كه هميش در واقع بارش
ذخيره مي شده است، در حال حاضر بيشتر به شكل 
ــتر بوده و  ــت، كه ميزان هدررفت آن بيش باران اس
ــود و در آينده  ــي مورد نياز تأمين نمي ش ذخيره آب
ممكن است با مشكل كبود آب و كاهش سفره هاي 

آب زيرزميني روبه رو شويم.
ــناس و محقق حوزه هواشناسي ادامه داد:  اين كارش
در پي تغيير اقليم، درجه حرارت افزايش يافته، نوع 
بارش و الگوي زماني آن (فصل بارش) تغيير كرده و 

ما شاهد تغيير فصول هستيم.
ــته خشكسالي، توفان،  يخبندان،  وي افزود: در گذش
ــديد و سيل آسا استان  ــيل و باران هاي ش  صاعقه، س
ــتان بروز  را تهديد مي كرده،  اما نگراني فعلي در اس
ــالي  پديده تغيير اقليم و به دنبال آن پديده خشكس

است.

مريانجي گفت: در چنين شرايطي، نياز به تأمين آب 
ــت آبي رونق مي يابد، در پي آن  ــتر شده و كش بيش
ــع آبي كاهش يافته و ميزان آلودگي رودخانه ها  مناب
ــياري را به دنبال  افزايش خواهد يافت كه تبعات بس

دارد.
رئيس اداره تحقيقات هواشناسي استان خاطرنشان 
ــي، تغيير  كرد: تغيير اقليم، تغيير زماني الگوي بارش
ــك و سرد مثل  و افزايش دما در منطقه اي نيمه خش

همدان بسيار نگران كننده است.(سوتيتر)
ــرايطي  ــه كنترل چنين ش ــا بيان اينك ــي ب مريانج
ــت: بايد با  ــري را مي طلبد، گف ــزي دقيق ت برنامه ري
ــازوكارآب و هوا و تغييرات مربوط  شناخت دقيق س
به آن برنامه ريزي دقيقتري براي مديريت منابع آب 

و آمايش سرزمين صورت گيرد.   
ــتانداري همدان  ــتاد مديريت بحران اس مديركل س
ــون 43 حادثه طبيعي در  ــت: تاكن نيز اظهار داش
ــن تعداد، 34 حادثه  ــيده كه از اي دنيا به ثبت رس
ــتان همدان شناسايي  در ايران و 20 حادثه در اس

شده است.
ــردان طالبي گفت: تعدادي از حوادث و بالياي  عليم
ــا بيش از اين  ــيده در جهان ت ــي به ثبت رس طبيع
ــاهده نمي شد، اما در چند سال  در ايران خيلي مش
ــد ريزگردها، گرد و غبار و  ــته پديده هايي مانن گذش

توفان هاي حاره اي شديد شده است.
ــالي،  ــيل، خشكس ــاره به اينكه زلزله، س ــا اش وي ب
ــوالك، فروچاله ها،  ــرمازدگي، يخبندان، برف، ك س
ــي از عمده حوداث و  ــراض و آفات نبات صاعقه و ام
بالياي طبيعي شناخته شده در همدان است، افزود:  
ــتان با آن درگير  ــن اين پديده ها كه در اس مهم تري
ــالي و كاهش  ــر اقليم، پديده خشكس ــتيم تغيي هس

منابع آبي است.
ــيل و  ــرمازدگي، يخبندان، س ــح كرد: س وي تصري
ــارت، در  ــدت و ميزان خس آبگرفتگي نيز از نظر ش

اولويت هاي بعدي قرار دارند.
ــتان در برابر زلزله نيز  طالبي در خصوص تهديد اس
ــتان همدان به جز ضلع جنوبي و  ــت: اس اظهار داش
ــدان در معرض تهديد  ــمالي (نهاوند و رزن) چن ش

زلزله قرار ندارد.
ــاره به اينكه  ــتان با اش مديركل مديريت بحران اس
ــايع ترين  ــاوت از ش ــالي هاي دوره اي و متف خشكس
ــت، گفت:  ــال قبل بوده اس بالياي همدان در 50 س
در پي وقوع اين حوادث و باليا، تلفات انساني زيادي 
ــتيم اما بيشتر خسارات و تلفات اقتصادي بوده  نداش

است.
ــالي  ــاره به اينكه در طرح جامعه خشكس وي با اش
ــا كم آبي تدوين  ــتان، راهكارهايي براي مقابله ب اس
شده است، اظهار داشت: تغيير سيستم  هاي آبياري، 
تغيير كشت و روي آوردن به كشت هاي گلخانه اي، 
ــبكه هاي آب در  ــوي مصرف و اصالح ش اصالح الگ
ــتان از جمله اين راهكارهاست كه تا حد  ــطح اس س

زيادي در استان اجرايي شده اند.
ــرد و غبار گفت:  ــي در خصوص مهار پديده گ طالب
ــت و خارج از  ــأ اين پديده در ايران نيس چون منش
اختيار ماست، بيشتر اقدامات اطالع رساني و هشدار 

انجام گرفته و نمي توان كار ديگري كرد.

رفتار در زمان
حوادث ناگهاني 

آموزش داده مي شود

ــور ما يكي  ــام: آموزش و پرورش در كش همدان پي
ــودكان، نوجوانان  ــت كه با ك ــازمان هايي اس از س
ــي دارد و در حوزه هاي  ــان ارتباط تنگاتنگ و جوان
ــي، هنري و  ــي، فرهنگي، سياس ــف اجتماع مختل
ــم  ــد و ارتقاي ذهن و جس اخالقي مي تواند در رش

اين قشر از جامعه نقش مؤثري داشته باشد.
ــه با رخدادي كه در جامعه صورت مي گيرد،  هميش
ــوع واكنش  ــبت به آن موض ــوزش و پرورش نس آم
نشان داده و نقش مهم و تأثيرگذاري را ايفا مي كند. 
برگزاري همايش ها و مراسم مختلف و حتي دروسي 
ــوان برنامه  ــدارس به عن ــي در برخي م ــه به تازگ ك
فوق العاده براي دانش آموزان تدريس مي شود، بازتاب 

مناسب و قابل توجهي را در جامعه داشته است.
يكي از مباحثي كه آموزش و پروش همواره توجه 
ــت و تالش جدي براي آن  ــته  اس جدي به آن داش
ــاني است  انجام مي دهد مبحث آموزش و اطالع رس
ــرورش در تفاهم نامه و  ــه صورتي كه آموزش و پ ب
ــا جمعيت هالل احمر دارد  همكاري متقابلي كه ب
ــته و همايش هاي مختلف  در اين مهم همت گماش

آموزشي را برگزار مي كند.
ــتان همدان درباره  ــركل آموزش و پرورش اس مدي
ــوادث غيرمترقبه و  ــش آموزش و پرورش در ح نق
ــت: آموزش و  ــه همدان پيام گف ــرايط بحراني ب ش
ــتفاده از نيروهاي متخصص جمعيت  پرورش با اس
ــي براي  ــات آموزش ــالل احمر به برگزاري جلس ه
و  ــي  راهنماي ــف  ــع مختل ــوزان درمقاط دانش آم
متوسطه مي پردازد و در اين زمينه حتي بسياري از 
كارگاه هاي آموزشي را براي فرهنگيان لحاظ كرده 
و آزمون غيرحضوري از نيروهاي آموزش و پرورش 

گرفته و به آنها گواهي ضمن خدمت داده شد.
عباس حسني محتشم با بيان اينكه آموزش و پرورش 
ــار در زمان حوادث  در مبحث آموزش چگونگي رفت
بحراني تأكيد بسيار دارد، افزود: به مباحث آموزشي 
در محتوا و متون درسي تحت عنوان پدافند غيرعامل 
توجه ويژه اي شده است و دانش آموزان در كتاب هاي 
آمادگي دفاعي به صورت تئوري و عملي با چگونگي 
ــار در زمان هاي بحراني و رخداد واقعه  مواجهه و رفت
آشنا مي شوند و برگزاري مانورهاي پيوسته زلزله در 
مدارس، دانش آموزان را براي شرايط خاص و ناگهاني 
آماده خواهد كرد. وي با اشاره به اينكه در سند تحول 
ــرورش نيز به اين مهم پرداخته  بنيادين آموزش و پ
ــده است، گفت:  مربيان پرورشي در سطح مدارس  ش
ــزاري كالس هاي خاص چگونگي رفتار در  نيز با برگ
زمان اتفاقات ناگهاني در مبحث آموزش به مجموعه 

پدافند غيرعامل نگاهي ويژه و خاص دارند.
ــاره به تفاهم نامه و  حسني محتشم همچنين با اش
رابطه تنگاتنگ و نزديك سازمان آموزش و پرورش 
ــرد: تعداد  ــان ك ــت هالل احمر خاطرنش و جمعي
ــوزان مقاطع راهنمايي و  ــزار نفر از دانش آم 50 ه
ــتان با عضويت در جمعيت داوطلبان  متوسطه اس
ــورد با حوادث  ــر آموزش هاي الزم برخ هالل احم
ــرورش با هالل  ــي را ديده اند و آموزش و پ ناگهان
ــد غيرعامل رابطه  ــر در مبحث آموزش پدافن احم

مستقيم و پيوسته اي دارند. 
ــركل آموزش و  ــارات مدي ــر گرفتن اظه با در نظ
ــن اينكه  ــدان و در نظر گرفت ــتان هم پرورش اس
ــوزش و پرداخته به آن در زمان رويداد  مباحث آم
حوادث غيرمترقبه نقش اساسي را ايفا خواهد كرد، 
اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در برخورد با 
ــوادث غيرمترقبه و ناگهاني تنها بحث آموزش و  ح
رفتار و نرم افزاري نيست كه مي تواند نقش اساسي 
ــته باشد و در اين  باره به همين مقدار بحث  را داش

سخت افزاري و امكاناتي الزم و اهميت دارد.

تغيير اقليم و خشكسالي، مهم ترين تهديد پيش روي استان

گرد و غبار بالي جوي تازه وارد در همدان

 محمدمهدى خلجى

 مريم محمدى

در پي تغييــر اقليم، درجه 
حرارت افزايش يافته، نوع 
بــارش و الگــوي زماني آن 
(فصل بــارش) تغيير كرده 
و مــا شــاهد تغييــر فصول 

هستيم

ــران، مديريت بحران، يا  ــايد واژه بح همدان پيام: ش
ــنيده باشيم  ــتاد مديريت بحران را بارها ش حتي س
اما آيا به واقع با توجه به اطالع رساني هاي متعددي 
ــت اقشار مختلف  ــيده اس كه تا به حال به انجام رس
ــا به گونه اي  ــوم و معاني اين واژه ه ــه با مفه جامع

ملموس آشنا هستند.
ــعي بر  به هر ترتيب در اين گزارش س
ــي واژه هاي  ــا معناي واقع ــم ت آن داري
ــم. در دهه  ــرح دهي ــده را ش عنوان ش
ــال فرم هاي  ــازمان ملل با ارس اخير س
ــورهاي مختلف تالش  ــه كش متعدد ب
ــايي  كرد حوادث طبيعي را مورد شناس
ــت فورم ها از  قرار دهد و پس از بازگش
كشورهاي مورد سؤال واقع شده نتيجه 
ــه 34 حادثه طبيعي  ــد ك اين گونه ش
ــايي شد  ــورهاي مختلف شناس در كش
ــتان همدان نيز  ــن ميان در اس و در اي
20 حادثه طبيعي مورد شناسايي قرار 
گرفت از قبيل زلزله، سيل، سرمازدگي، 
ــالي، يخبندان، صاعقه، ريزش  خشكس
ــا در اين ميان  ــرگ و ... ام ــوات، تگ قن
ــتان با آن درگير  عمده حادثه اي كه اس
ــت و اين  ــش منابع آب اس ــت كاه اس
ــكل با روند اقليم به صورت جهاني  مش
ــالي هر سال شدت  ــمت خشكس به س

مي يابد.
بحران وضعيتي است غير عادي كه در 
ــاي طبيعي يا عملكردهاي  اثر رخداده
انساني به طور ناگهاني در جامعه بوجود 
ــقت، سختي و خسارتهاي  مي آيد و مش
ــك مجموعه يا جامعه  عمده اي را به ي
انساني تحميل مي كند و برطرف كردن 
آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري 
فوق العاده و سريع دارد. پس از به وجود 

آمدن بحران، مديريت بحران مى تواند اوضاع را سر 
و سامان دهد. ستاد حوادث به هنگام بروز بحران با 
ــعت آن با تشكيل جلسات اضطراري و  توجه به وس
منظم ماهانه و ساليانه نسبت به پيشگيري گسترش 

و جلوگيري از بحران اقدام مي نمايد. 
ــر مترقبه كه  ــوانح غي ــتاد حوادث و س دبيرخانه س
ــت، در محل حوزه  ــتانداري اس جزو تشكيالت اس
ــام وظايف  ــوده و انج ــتقر ب ــت عمراني مس معاون
ــه اي با  ــوع حادث ــروز هر ن ــه هنگام ب ــه، ب محول
ــات اضطراري اعضاي ستاد، اعمال  ــكيل جلس تش
ــت مقابله با  ــردي الزم در جه ــت هاي راهب سياس
ــتگاه هاي اجرايي مستقر  بحران و هماهنگي با دس
ــتان و بهره مندي از امكانات آنها و نظارت و  در اس

مديريت بحران را بر عهده دارد.
ــزي و عملكرد  ــد برنامه ري ــران، فرآين مديريت بح
ــتگاه هاي اجرايي دولتي، غير دولتي،  مقامات و دس
ــاهده، تجزيه  ــت كه با مش ــهرداري و عمومي اس ش
ــه، جامع و  ــه صورت يكپارچ ــل بحران ها ب و تحلي
ــاي موجود تالش  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــگ ب هماهن
ــگيري نمايند يا در  ــا پيش ــا از بحران ه ــد ت مي كنن
ــا اقدامات الزم را در جهت كاهش  صورت وقوع آنه
ــاني  ــي الزم، مقابله، امداد رس ــاد آمادگ ــار، ايج آث
ــيدن به وضعيت عادي  ــريع و بهبود اوضاع تا رس س
ــامل  ــازي معمول نمايند. مديريت بحران ش و بازس

آمادگي، پيشگيري و مقابله است. 
ــت كه توانايي  آمادگي همان مجموعه اقداماتي اس
ــردم را در انجام  ــهري و م ــهروندان، مديريت ش ش

مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد.
ــق، جمع آوري اطال ــامل مطالعه، تحقي آمادگي ش

منبع  ــازماندهي،طراحي،تامين  عات،برنامه ريزي،س
ــت.آموزش  ــور و تمرينات اس و امكانات،آموزش،مان
ــي براي  ــي و تخصص ــاي همگان ــامل آموزش ه ش
شهروندان، مسئوالن و دست اندركاران ذي ربط كه 
ــانه هاي گروهي،صدا وسيما يا به طرق  از طريق رس
ــود و پيشگيري مجموعه  مقتضي ديگر ارائه مي ش
ــت كه عمدتاً پيش از وقوع  تمهيدات و اقداماتي اس

ــوع بحران با  ــا در حين يا پس از وق ــران و لزوم بح
ــا كاهش آثار زيان  ــدف جلوگيري از بروز خطر ي ه
بار آن انجام مي شود و مقابله انجام اقدامات و ارائه 
خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با 
ــهروندان و اموال  هدف نجات و حفظ جان و مال ش
ــترش خسارات  عمومي و دولتي و جلوگيري از گس
ــامل هشدار، اطفاء حريق،  انجام مي گيرد. مقابله ش

آب، برق، گاز،مواد سوختني، انفجار، تأمين امنيت و 
.... اطالع رساني است.

ــريح  ــتان به تش در همين زمينه مديركل بحران اس
ــتاد مديريت بحران در استان پرداخت  ــكيل س تش
ــال چرخه مديريت بحران كه شامل  و گفت: هر س

پيشگيري مقابله و بازتواني است بر اين 
اساس مي چرخد كه بيشتر بر پيشگيري 
تأكيد مي كند، چرا كه در اثر پيشگيري 
ــه و بازتواني در  ــوان مقابل ــوادث ت از ح
ــه وجود آمدن بحران باال خواهد  زمان ب
ــف  ــه تعري ــاره ب ــس از اش ــت وي پ رف
ــازمان مديريت بحران  ــران گفت: س بح
ــور تصميم گرفت در تفكر مديران،  كش
ــه كند و اين  ــت بحران را نهادين مديري
ــازمان  ــق تصويب قانوني س كار از طري
مديريت بحران كشور با انسجامي كه در 
ادارات و ارگان ها ايجاد كرد محقق شد، 
اين قانون در سال 1387 بر اين اساس 
تصويب شد كه مديران بايد در مديريت 

بحران نقش كليدي داشته باشند.
ــتاد بحران  پس از تصويب اين قانون س
ــكل  ــور بعد از تصويب قانون ش كل كش

گرفت.
ــردان طالبي همچنين عنوان كرد:  عليم
ــوراي  ــال اين تصميم گيري ها ش به دنب
ــت استاندار در  مديريت بحران به رياس
ــتان زير نظر نهاد رياست جمهوري  اس
ــكيل اين  ــس از تش ــت. پ ــكل گرف ش
ــاي متعددي  ــامل ارگان ه ــتاد كه ش س
ــاورزي،  از قبيل هالل احمر، جهاد كش
ــت  ــهرداري و ... اس ــكن، ش ــاد مس بني
ــت  ــا مديري ــي ب ــاي تخصص كارگروه ه
ــه در اين  ــد ك ــكيل ش ارگان ها نيز تش
ميان 14 كارگروه از قبيل كارگروه هاي 
ــرمازدگي و آفات،  ــات، س ــداد و نج ام
ــتاد  ــت در اين س ــاني و... اس اطالع رس

ــدند. اين كارگروه ها وظيفه  ــغول به فعاليت ش مش
ــگيري از وقوع  ــاي پيش ــه مطالعه روش ه ــد ب دارن

حوادث بپردازند.
وي در ادامه گفت: پس از تشكيل ستاد، برنامه هايي 
ــه مديريت بحران به  ــاي مختلف در چرخ از طرح ه
ــن برنامه ها با  ــد و اي ــوري تنظيم مي ش صورت كش
هدف كاهش اثرات بالياي طبيعي و آمادگي استان، 
ــه اعمال  ــران اقدام ب ــتاد مديريت بح س
ــاني به  ــي و اطالع رس برنامه هاي آموزش
ــازمان ها و عموم مردم كرده  ارگان ها و س

است.
ــناس مديريت  ــر وجداني، كارش علي اصغ
ــه اين بحث  ــتانداري در ادام ــران اس بح
ــتاد  ــث آموزش س ــورد بح ــت: در م گف
ــت بحران چند بعد را بايد  در نظر  مديري
ــه گروهي با  ــر اين كه چ ــت مبني ب گرف
ــطحي از اطالعات قرار است مورد  چه س

آموزش قرار گيرند.
در اين ميان به عنوان مثال هالل احمر با 
ــكيل كارگروه تخصصي آموزش امداد  تش
و نجات تالش كرد در سطح دانش آموزي 
و دانشجويي اطالع رساني براي چگونگي 
ــاي بحراني بر  ــدن با موقعيت ه مواجه ش
ــوازات اين فعاليت ها،  عهده گرفت و به م
ــز راه  ــگاه ها ني ــطح دانش ــوزش به س آم
ــته هاي  ــرد. به اين ترتيب كه رش پيدا ك
دانشگاهي تحت عنوان مديريت امداد در 
ــوانح در مقاطع كارشناسي و كارداني  س
ــردي هالل  ــز علمي كارب ــر نظر مراك زي
ــهرداري نيز انجام  احمر و بهزيستي و ش

پذيرفت.
وجداني همچنين افزود: آموزش همگاني 
ــورها و كتابچه ها  ــق طراحي بروش از طري
ــوي صدا  و پخش كليپ هاي متعدد از س
ــات مقاالت در  ــار گزارش ــيما و انتش و س

رسانه هاي مطبوعاتي نيز انجام پذيرفت.
در اين ميان مديران ادارات و ارگان ها نيز به گونه اي 

متمايز تحت آموزش قرار گرفتند.
ــتان همدان به  ــه عنوان كرد: اس ــن زمين وي در اي
عنوان اولين استان اقدام كننده آموزش غيرحضوري 
ــرا درآورد به اين  ــران طراحي و به اج ــراي مدي را ب

صورت كه كتاب هاي به روز با عنوان« هدايت بحران 
ــداران و شهرداران و  را تهيه كرد » در اختيار بخش
ــداران قرار داد كه اين كار گويا در 30 آبان در  فرمان

استان همدان به انجام رسيده است.
و اما براي انجام مطالعات و پژوهش ها در اين زمينه 

هم كارهاي متعددي انجام پذيرفته است.
ــناس مديريت بحران در اين زمينه گفت:  اين كارش
در بحث پژوهش طبق دستورالعملي كه از سازمان 
بحران ابالغ شده است، پروژه هاي پژوهشي از سوي 
ــيده است كه در  ــتگاه هاي متعدد به انجام رس دس
غالب پايان نامه هاي دانشجويي و پروژه هاي عمراني 

كه توسط ارگان هاي متعدد انجام شده بوده است.
ــيم  ــمت تقس اعتبارات در اين حوزه گويا به دو قس
ــي و اعتبارات  ــامل اعتبارات عمران ــود كه ش مي ش
ــي همان اعتباراتي  ــت. اعتبارات عمران هزينه اي اس
ــت كه به دستگاه هاي متعدد در بحث پيشگيري  اس
ــاس طرح هاي ارائه شده آنها اختصاص مي يابد  براس
ــط استان هاي مختلف  كه البته طرح ها از قبل توس
ارائه مي شود و براساس اولويت هاي موجود موفق به 
ــد. بنا به گفته مديركل  كسب اعتبارات خواهند ش
ــغ 76 ميليارد  ــته مبل ــال گذش مديريت بحران ،س
تومان اعتبار در زمينه طرح هاي مديريت بحران به 
استان همدان اختصاص يافته است و امسال نيز 17

ميليارد و 100 ميليون تومان اعتبار به ستاد بحران 
ــت و همچنين 37/5 ــه اس ــتان اختصاص يافت اس

ــاورزي ابالغ  ــارد تومان اعتبار نيز به جهاد كش ميلي
شده كه البته براساس به وجود آمدن شرايط خاص 
و اتفاقات غيرمترقبه و براساس نياز استان ها در هر 
ــتان ها  ــال اين اعتبارات با ميزاني متفاوت به اس س

اختصاص مي يابد.
ــت در بحث مطالعاتي كه در كشور انجام  گفتني اس
شده تنها 4 شهر همدان، قزوين، زنجان و كرمانشاه 
ــتند از  ــال 1381 توانس بودند كه به دنبال زلزله س
بانك جهاني تسهيالتي را در اختيار داشته باشند تا 
ــد مطالعاتي تحت عنوان «برآورد خطرپذيري  بتوانن
ــتان به ويژه كردستان» را به  ــطح اس لرزه اي در س

انجام برسانند.
ــروژه با توجه به  ــن اعتبار انجام 46 پ ــاس اي و براس
ــال 1382 آغاز و در  ــهيالت بانك جهاني در س تس
ــال 1388 پايان يافت و گويا بيشتر اين پروژه ها  س
ــيده  ــتان كبودراهنگ و رزن به انجام رس در شهرس

است.
ــزارش و پس از پي بردن  ــان اين گ در پاي
به چگونگي تشكيل ستاد مديريت بحران 
ــتان و نظري بر برنامه هاي  در كشور و اس
ــتاد در زمينه آموزش مطالعات  اجرايي س
و اعتبارات آن الزم است يادآور شويم كه 
ــبت هاي ملي و بين المللي از جمله  مناس
بهانه هايي است كه ستاد مديريت بحران 
ــري از اين  ــاله با بهره گي ــد هر س مي توان
ــت به اجراي برنامه هاي  ــبت ها دس مناس

متفاوتي بزند.
ــه كاهش  ــامل هفت ــبت ها ش ــن مناس اي
مخاطرات طبيعي كه مناسبتي ملي است 
ــا 24 مهرماه هر  ــه زماني 18 ت و در فاصل
ــود و  ــاله به صورت جهاني برگزاري ش س
در اين محدوده زماني كه آخرين روز اين 
ــتاد  ــت س هفته همزمان با 20 اكتبر اس
مديريت بحران استان 60 مانور آموزشي 
را در سطح مدارس و ارگان ها و سازمان ها 

در سال جاري برگزار كرد.
ــي 8 آذر نيز به  ــبت مل و همچنين مناس
ــري مقابله با  ــوان روز مانورهاي سراس عن
ــاني  ــه و حتي ايجاد كرد تا اطالع رس زلزل
ــي مانورها و  ــا برپاي ــدارس ب ــق م از طري
همايش ها انجام گيرد و باالخره 5 دي ماه، 
سالروز فاجعه زلزله بم كه حاال به نام روز 
ــردر تقويم رسمي  ايمني در برابر زلزله س
ــور عنوان شده فرصتي را ايجاد كرده  كش
ــش و كارگاه هاي  ــاز هم مانور و هماي تا ب
ــور و استان برپا  ــطح كش تخصصي در س

شود.

 مريم مقدم

نگاهى به مديريت نگاهى به مديريت 
بحران در سوانحبحران در سوانح
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