
 مديريت بحران شهر تهران
 

 
http://www.vojoudi.com 

1

 مديريت بحران شهر تهران و مانور

 دكتر مازيار حسيني ؛ دكتر محسن ابراهيمي ؛ دكتر وحيد حسيني جناب: نويسنده

  
 مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

در سال هاي اخير ايمن سازي شهرهاي كشور در برابر حوادث و سوانح غير مترقبه مورد توجه قرار 
تاسر كشور ناگزير است براي كاهش اثرات بالياي طبيعي در شهرها، از مديريت شهري در سر. گرفته است

كارايي بسيار بااليي برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزايش دهد؛ همچنين، همواره روش هاي 
مديريت و فناوري هاي موجود را به ويژه در مورد ايمن سازي خدمات تأسيسات و ساختمانهاي شهر بهبود 

 .نگام نمايدبخشد و به ه

ابعاد وسيع خسارات و تلفات ناشي از بالياي طبيعي در شهرهاي گوناگون جهان سبب شده است پژوهش     
از سوي ديگر، روش هاي . هاي كاربردي گسترده اي در زمينه بهينه كردن ايمن سازي شهرها انجام گيرد

اي مقابله با بالياي طبيعي و ايمن سازي مقابله با بالياي طبيعي و ايمن سازي شهرها، افزايش كارايي روش ه
بنابراين آشكار است كه پژوهش هاي كاربردي در امور مربوط به ايمن . شهري را ضرورت بخشيده است

سازي شهرها در برابر بالياي طبيعي سبب افزايش ابتكارات در طراحي ها و يافتن بهترين سياست ها و 
 . ها خواهد شدكارآترين و با صرفه ترين روش ها و فناوري

 

براي دستيابي به اين هدف، گنجاندن برنامه هاي كاهش آسيب پذيري شهروندان و جامعه كه در معرض 
در حقيقت، حفاظت از جان و .مخاطرات و بالياي طبيعي هستند در طرح هاي توسعه شهري ضرورت دارد

و تأسيسات و خدمات شهري در مال مردم، گنجينه هاي دانش و مهارت هاي موجود ابزار توليدي و صنعتي 
مقابل اثرات بالياي طبيعي بايد بخش جداناپذيري از طرح هاي آمايش كشور و مديريت شهري قلمداد 

 .گردند
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در اين مقاله، موضوع مديريت شهري در بالياي طبيعي و مانورهاي مديريت بحران مورد بررسي قرارمي     
  .گيرد
 شهرهاي بزرگ ايران، به ويژه شهر تهران، در برابر حوادث و )خطرپذيري(در سال هاي اخير ريسك     

ابر شهر تهران از آن جهت كه پايتخت كشور است و عمده ترين . سوانح غير متقربه افزايش داشته است
شهر اسالمي در جهان مي باشد، از اهميت ويژه اي در سطح ملي و بين المللي و جهان اسالم برخودار است و 

قين، در سال هاي آتي نيز همانند گذشته نيروي محرك توسعه اجتماعي، اقتصادي و زيست البته به طور ي
  .محيطي كشور خواهد بود

تحوالت عظيم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور جمهوري اسالمي ايران از يك سو و     
هاي نوين، اثرات متقابل مهمي را در دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي به ويژه در كشورهاي آسيا و فناوري 

طبق آمار سازمان ملل . ساختار آتي اجتماعي و اقتصادي شهرهاي بزرگ كشور به ويژه تهران خواهند داشت
 تنها جمعيت كالن شهرهاي توكيو، بمبئي، الگوس، شانگهاي، جاكارتا، 1400متحد، پيش بيني شده در سال 

از اين رو، تهران به عنوان . بيشتر از تهران خواهدبود-به ترتيب-يتيسائوپالو، كراچي، پكن، داكا و مكزيكوس
يكي از كالن شهرهاي مهم آسيا و دنياي اسالم، كه حجم عرضه خدمات شهري آن تقريباً از تمامي شهرهاي 

البته اين امر فقط در . ذكر شده باالتر است، نقشي اساسي در ژئوپليتيك منطقه و حتي جهان خواهد داشت
 ! ميسر است كه بالياي طبيعي اين شهر را به اضمحالل و نابودي نكشانندصورتي

خوشبختانه در سالهاي اخير مديريت بحران و ايمن سازي شهرهاي كشور مورد توجه قرار گرفته است، زيرا 
مديريت شهري كشور ناگزير است براي كاهش اثرات بالياي طبيعي در شهرها منسجم تر و كارآتر از 

نمايد و روش هاي مديريت و فناوري هاي مرتبط با ايمن سازي خدمات تأسيسات و گذشته عمل 
 .ساختمانهاي شهر را دائماٌ بهبود بخشد و به روز نمايد

ابعاد وسيع خسارات و تلفات ناشي از بالياي طبيعي در شهرهاي گوناگون جهان سبب شده است پژوهش     
از سوي ديگر، روش هاي .  ايمن سازي شهرها انجام گيردهاي كاربردي گسترده اي در زمينه بهينه كردن

مقابله با بالياي طبيعي و ايمن سازي شهرها، افزايش كارايي روش هاي مقابله با بالياي طبيعي و ايمن سازي 
پژوهش هاي كاربردي در امور مربوط به ايمن سازي شهرها در برابر . شهري را ضرورت بخشيده است

ياست ها و با صرفه ترين روش ها و يش ابتكارات در طراحي ها و يافتن بهترين سبالياي طبيعي سبب افزا
 .فناوري ها با در نظر گرفتن شرايط كشور خواهد شد

در اين راستا، در طرح هاي توسعه شهري، كاهش آسيب پذيري شهروندان و جامعه در معرض     
، نخست شهرها بايد در جهت بقاي سالم خود بنابراين، براي توسعه پايدار. مخاطرات و باليا ضرورت دارد

با همين ديدگاه است كه بايد شهرها و شهروندان را با شيوه هاي ارتقاي آمادگي از جمله مانورهاي . بكوشند
مقابله با بحران در مقابل بالياي طبيعي و حوادث توانمند و استوار نمود تا بتوانند به حيات و رشدشان ادامه 

  . دهند
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 ي ايمن سازي شهرها سياست ها

مهم ترين راه حل كاهش آسيب پذيري و ايمن سازي شهرها در برابر بالياي طبيعي ايجاد ستادهاي مديريت 
از سوي ديگر، . بحران شهري و سازماندهي و هماهنگي سازمانهاي مسئول امور مديريت بحران شهر مي باشد

. ي و ايجاد تغييرات در رفتار مردم ضرورت داردافزايش آگاهي مردم در مورد خطرات ناشي از بالياي طبيع
شهروندان بايد اعتقاد پيدا كنند كه با فراگيري آموزش هاي مناسب، مي توانند خود را طوري سازماندهي 

همچنين براي ايمن سازي شهرها در .نمايند كه در مقابل بالياي طبيعي،پيش گيري و خودامدادي نمايند
بديهي است در اجراي سياست هاي ايمن . يمن سازي شهرها بايد گسترش يابدمقابل بالياي طبيعي، فرهنگ ا

سازي شهرها، مردم، مديران شهري و مسئوالن دولتي نيز بايد مشاركت و تعهد كافي داشته و همچنين 
اهم سياست هاي پيشنهادي ايجاد ساختارهاي سازماني مديريت بحران شهري . دانش الزم را كسب نمايند

 .يري و ايمن سازي شهرها در برابر حوادث و سوانح غير مترقبه مي باشنددر جهت پيشگ

      
 آماده سازي مديران شهري براي مقابله با وضعيت هاي اضطراري

 از پيش مشخص كردن نقش و مسئوليت هاي مديران شهري بر اساس برنامه هاي جامع مديريت بحران -1
 ها و كشور با هماهنگي با ساير ارگان هاي ذيربط مانند بالياي طبيعي در سطح شهرداري ها، استانداري

جمعيت هالل احمر ضرورت دارد كه اين وظايف بايد قبل از بروز بحران بارها و بارها با انجام مانورهاي 
  .مشترك تمرين گردند

 در سطح مناطق شهرداري نيز، هسته هاي خالي مديريت بحران نقش و اهميت بسزائي داشته و در -2    
هنگام رويداد واقعه مي بايست بصورت عملياتي در كوتاهترين زمان ممكن وارد عمليات امداد و نجات 

  .گردند
 آماده سازي شهروندان براي مقابله با بالياي طبيعي    

با تبليغات و آموزش .  اعضاي جامعه شهري را بايد از مسئوليت خود براي حفاظت از خودآگاه ساخت-1
دم را نسبت به ريسك هاي بالياي طبيعي باال برد؛ افزون براين، بايد آنها را در مورد بايد سطح آگاهي مر

در اين بين انجام . اقدامات و آمادگي و ايمن سازي در مقابله با بالياي طبيعي آموزش و مشاركت داد
 .مانورهاي شهري از اهميت خاصي برخودار است

 مناطق شهري و محل اسكان موقت شهروندان هنگام بروز  نقشه و طرح هاي تخليه محالت و نواحي و-2    
بالياي طبيعي بايد از پيش مشخص شوند وامكانات الزم به آنها اختصاص داده شود كه اين فعاليتها در 

 .مانورهاي شهري به تمرين و آزمايش گذاشته مي شوند
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 مانور؛ شبيه سازي شرايط بحراني

ار و گزارش هايي را از انجام مانور يا تمرين براي رسيدن به آمادگي رسانه هاي جمعي هر از چندگاه اخب
مانورها مجموعه تمرين هايي هستند كه هدف شان ارتقاي سطح آمادگي در . مخابره و منتشر مي كنند

شايد به جرأت بتوان گفت پس از تمرين هاي نظامي مانورهاي رويايي با شرايط اضطراري ناشي . جامعه است
در . طبيعي و حوادث انسان ساز فراگيرترين نوع تمرين ها براي آمادگي در جهان به شمار مي آيداز بالياي 

ايران نيز هر ساله دهها مانور، به ويژه از سوي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي با همكاري سازمان هاي 
 مي آيد كه در حال امدادرسان و ارائه كننده خدمات در سطوح مختلف، با شيوه هاي متنوع به اجرا در

حاضر فراگيرترين آنها از بعد كمي در حال حاضر به صدا در آمدن زنگ زلزله در تمامي مدارس كشور در 
 . زماني واحد است

گرچه برپايي مانورهاي امداد و نجات به شكل علمي و جديد آن در ايران از سابقه چنداني در مقايسه با 
ا چند عامل سبب شده است كه عمليات امداد و نجات در ايران و برخي كشورهاي جهان برخوردار نيست، ام

عامل . به تبع آن انجام تمرين هاي ارائه خدمات در شرايط اضطراري از كيفيت بااليي برخوردار باشد
نخست به قرار گرفتن ايران در صدر كشورهاي بالخيز باز مي گردد؛ چنانچه گفته مي شود ايران جزو پنج 

از اين رو، به دليل قرار گرفتن مداوم در شرايط اضطراري ناشي از . ينه بالياي طبيعي استكشور جهان در زم
بروز بالياي طبيعي، به ويژه زلزله و سيل، امدادگري و امداد رساني در ايران جايگاه خاصي دارد و امدادگران 

لزله هاي شديد سالهاي گذشته به عنوان مثال كارشناسان معتقدند وقوع ز. ايراني با تجربه و ورزيده شده اند
در رودبار، اردبيل، شمال و جنوب خراسان و طبس درس هاي بسياري براي سازمان هاي مديريت شهري، 
  .امدادرسانان و نيز مردم در بر داشته است

 ساله تحميلي 8عامل دوم باال بودن كيفيت خدمات امداد رساني در ايران به دوران دفاع مقدس و جنگ     
دوراني كه در آن دهها شهر بزرگ كشور در غرب و جنوب مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و .  گرددباز مي

به اين ترتيب مردم با مقوله . شهرهاي ديگر كشور نيز از بمباران هوايي و پرتاب موشك بي نصيب نماندند
ا با چنين شرايطي، امداد رساني در شرايط اضطراري كامالً آشنا شده اند و رويارويي مديران و سازمان ه

 .شاخص آمادگي مقابله آنان با شرايط بحراني را ارتقا داده است

از جمله سابقه و . در كنار اين دو عامل، از عوامل ديگري نيز ياد مي شود كه در درجه پائين تر قرار دارد    
 چنين امتيازي، به به هر جهت با وجود برخورداري از. ريشه هاي فرهنگي امداد رساني در تمدن كهن ايران

اعتقاد كارشناسان برگزاري منظم و مرتب انواع مانورهاي آمادگي ضروري است، به ويژه آنكه در دهه هاي 
گذشته با پيشرفت دانش و فناوري و افزايش جمعيت و وسعت شهرها، نوع و كيفيت حوادث متحول شده 

در . حيات انسان محسوب مي شوداست و حوادث جديد ناشي از دانش و فناوري، تهديد جديدي براي 
بله و پيشگيري، آمادگي، مقا(نگاهي ديگر براساس دانش جديد مديريت بحران و مراحل چهارگانه آن 

از بين بحران هاي ناشي از . انجام مانورهاي مختلف براساس هر چهار مرحله توصيه مي شود) بازسازي
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بالياي طبيعي، زلزله به داليل مختلف از جمله ابعاد وسيع تخريب ساختمان ها، تأسيسات و شبكه هاي حمل 
كرده است و از اين رو انجام و نقل و تلفات باال، بيشترين دغدغه مسئوالن و مديران را به خود جلب 

 . مانورهاي آمادگي در مقابل زلزله شايع ترين تمرين آمادگي در كشور ه به شمار مي آيد

  
 ارتقاي سطح آگاهي و ايجاد آمادگي

يكي از راههاي كاهش خطرات ناشي از زلزله، ارتقاي سطح آگاهي و ايجاد آمادگي در بين قشرهاي مختلف 
 نقش مهم آن در ايجاد آمادگي الزم جهت انجام عكس العمل صحيح و "انورم"حسن اجراي . جامعه است

 .سريع در برابر حوادث است كه نتايج حاصل از آن، موجب كاهش تلفات ناشي از زلزله مي شود

پس از وقوع يك حادثه طبيعي مثل زلزله، نيروهاي مردمي و نهادهاي دولتي و سازمان هاي داوطلب با     
رد منطقه آسيب ديده مي شوند، اما اغلب عملكردي ناهماهنگ دارند و كمك هاي آنان به امكانات خود وا

آسيب ديدگان به صورت پراكنده و ناهماهنگ انجام مي گيرد؛ حال آن كه ايجاد هماهنگي ميان نيروهاي 
 .امدادرسان در چنين مواقعي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است

 ممكن است در هر زماني رخ دهد؛ بنابراين، همواره بايد براي مقابله با آن شرايط اضطراري و بحران    
طرح جامع مديريت بحران شهر تهران نيز با اين هدف براي اداره شرايط اضطراري تهيه شده و . آماده باشيم

 .اجرا مي گردد

ي را آزمايش، ارزيابي و به با اجراي تمرين و مانور مي توان اجزا و كليت طرح هاي مقابله با بالياي طبيع    
مانورها، عملكرد سازمان ها و افراد را مشخص مي كنند و . طور مستمر مورد تجديد نظر و تكامل قرارداد

 .معياري براي سنجش اجرايي بودن و عملكرد برنامه مديريت حوادث هستند

      
 دسته بندي مانورها

، مكان و اهداف آن بر چند نوع تقسيم مي شوند كه مانورها يا تمرين هاي رسيدن به آمادگي بر حسب زمان
 :توضيح برخي از انواع آنها در پي مي آيد

تمرين توجيهي پايه تمرين ها و مانورهاي مديريت بحران است و مبناي برنامه جامع : تمرين توجيهي -1
ايي مسئولين تمرين توجيهي يك رويداد برنامه ريزي شده است كه براي گردهم. مانور را تشكيل مي دهد

يك تمرين توجيهي بايد . مديريت بحران كه در برنامه هاي مقابله با بحران مشاركت دارند، تهيه مي شود
 .داراي اهداف مشخص و تدوين شده باشد
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تمرين ميداني يك فعاليت برنامه ريزي شده است كه يك يا چند روش مقابله با :  تمرين ميداني-2    
تمرين هاي ميداني معموالً شامل عمليات ميداني محدود مقابله با . ش مي گذاردبالياي طبيعي را به آزماي

تمرين ميداني بر يك جزء و يا اجزاي محدودي از سيستم مديريت بحران تمركز مي نمايد . بحران مي باشد
 .تا آن را آزمايش و ارزيابي نمايد و بهبود بخشد

 شهري و مسئوالن نهادها و سازمان هاي درگير امر در تمرين دورميزي مديران:  تمرين دورميزي-3    
اين . مديريت بحران در معرض شرايط اضطراري شبيه سازي شده، بدون محدوديت زماني، قرار مي گيرند

تمرين هاي دورميزي براي . تمرين دورميزي معموالً غير رسمي و در محيط يك اتاق كنفرانس روي مي دهد
ت اعضاي جلسه طراحي مي شوند تا مسائل مربوط به برنامه ها و روشهاي ايجاد بحث هاي سازنده با مشارك

در اين تمرين، شركت كنندگان تشويق مي . عملياتي طرح مديريت بحران مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
 .شوند تا تصميمات اخذ شده را به طور عميق مورد بحث قرار دهند و نه اخذ تصميمات سريع و خود جوش

تمرين عملكردي براي ارتقاي مهارت هاي فردي و سازماني الزم در مديريت : ين عملكردي تمر-4    
به عالوه، اين تمرين براي ارزيابي صالحيت و توانايي سيستم مديريت بحران يك . بحران طراحي مي گردد

اضطراري اين تمرين براساس شبيه سازي يك وضعيت . شهر با تأكيد بر وظايف افراد به كار گرفته مي شود
، يك نمودار جامع سلسله مراحل )سناريو(اين تمرين شامل تشريح وضعيت اضطراري . حقيقي انجام مي شود

يك تمرين عملكردي، تجربه كامل شبيه سازي شده . رويدادها و ارتباطات بين شبيه سازان و عامالن است
مكان مناسبي اين تمرين بايد در . ندفراهم مي ك) بازيگران(حضور در يك حادثه غير مترقبه را براي عامالن 

 .براي هماهنگي فعاليت ها، مانند ساختمان مركز مديريت بحران يا پست فرماندهي، انجام شود

  
        

. تمرين مقياس كامل به آزمايش گذاشتن كامل برنامه جامعه مديريت بحران است:  تمرين مقياس كامل-5
 شده اي است كه در يك محيط واقعي شبيه سازي شده يك تمرين مقياس كامل، فعاليت برنامه ريزي

امكانات و تسهيالت . حادثه غير متقربه روي مي دهد و بخش عمده وظايف مديريت بحران را در برمي گيرد
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اين نوع مانور، شامل فعال سازي، به . مناسب براي تأمين پشتيباني و هماهنگي بين سازمان ها فعال مي شوند
م پرسنل و منابع مناسب براي به نمايش گذاشتن قابليت ها و توانايي هاي اجرايي حركت درآوردن و اعزا

 .طرح جامع مديريت بحران است

  
از ميان انواع تمرينات ذكر شده، به نظر مي رسد انواع ميداني و مقياس كامل براي ارزيابي آموزش هاي     

ررسي وضعيت مشاركت مردمي مناسب تر همگاني ارايه شده درباره مقوالت مرتبط با بالياي طبيعي و ب
با توجه به شرايط حوادث غير مترقبه در ايران، توصيه مي شود اين گونه مانورها براساس مقابله با . باشند

باتوجه به اين . انجام شود-دانش آموزان-بحران ناشي از يك زلزله فرضي و با مشاركت آموزش و پرورش
ما را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند، چنانچه زلزله شديدي در امر كه تقريباً نيمي از جمعيت كشور 

ساعات حضور دانش آموزان در مدارس روي دهد و آمادگي براي اين پديده وجود نداشته باشد، تلفات جاني 
 .و جراحات بسياري به همراه خواهد داشت

  
  .اولويت خاصي برخوردار استبنابراين، انجام مانور ايمني در برابر زلزله در مدارس كشور از     
 و دومين 17 در محدوده منطقه 1380 مهرماه 29نخستين مانور عملكردي محدود مديريت بحران در     

يك هفته پيش از زمان اجراي مانور، مديران .  منطقه جنوبي تهران انجام شد12 در 1381مانور در مهر ماه 
ور در مركز كنترل ترافيك تهران، اجراي مانور را به سازمان ها و نهادهاي شركت كننده در مانور با حض

بنابراين نخستين پرسش آن است كه داليل انتخاب اين مناطق چه بود؟ . صورت دورميزي تمرين كردند
مطالعات انجام شده به ويژه بررسي هاي اخير انجام شده در قالب پروژه ريز پهنه بندي خطر لرزه اي تهران، 

 منطقه تهران، مناطق جنوبي تهران در مجموع با ارزيابي شاخص هايي چون 21يان نشانگر آن است كه در م
مصالح و مقاومت ساختمان ها، قدمت بناها، تراكم جمعيت و معابر با عرض كم، آسيب پذيرترين مناطق 

 به طوري كه اگر زلزله اي در تهران رخ دهد بيشترين خسارات مالي و جاني در. تهران را پديد آورده اند
از سوي ديگر به همين داليل نخستين ستاد مديريت بحران منطقه اي، در ميان . اين منطقه ثبت خواهد شد

 . راه اندازي شد17 در منطقه 80 منطقه تهران از ابتداي سال 21

 سازمان و نهاد مسئول 40 مهر ماه سال جاري با شركت 29سومين مانور مديريت بحران شهر تهران در     
فرماندهي عمليات . بحران و هماهنگي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران برگزار مي شودمقابله با 

 .در اتاق بحران مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و فرمانده عمليات، شهردار تهران خواهد بود

 

 



 مديريت بحران شهر تهران
 

 
http://www.vojoudi.com 

8

      
 اهداف مانور

بحران شهر تهران، مشاهده و ارزيابي ارزيابي عملكرد برنامه عملياتي برخي از اجزاي طرح جامع مديريت 
نحوه استفاده از تجهيزات فيزيكي، تقويت سياست ها و روش هاي عملياتي تعيين شده، آزمايش ميزان 
آمادگي و هماهنگي بين سازمان هاي مسئول و نيز برآورد كيفي و كمي منابع از جمله اهداف برگزاري اين 

 .مانور مي باشد

  :ي توان چنين برشمرداهداف اين مانور را م    

  ايجاد آمادگي بيشتر براي مقابله بالياي طبيعي و كنترل آنها •
  مشخص نمودن نقاط ضعف برنامه ريزي هاي ارائه شده  •
  بهبود بخشيدن به هماهنگي بين سازمانهاي مسئول •
  روشن نمودن نقش ها و مسئوليت ها •
  اطمينان يافتن از قابليت هاي اجرايي طرح •
  ا و نظام هاي مديريت بحران در شرايط واقعيآزمايش نمودن طرح ه •
  استحكام بخشيدن همكاري بين سازمانهاي مديريت شهري •
  سازمانهاي دولتي و منابع بخش خصوصي و شهروندان •
  نشان دادن كاربرد سيستم جامع مديريت بحران در شهر •
ريت آزمايش مقدماتي عملكرد محدود برخي از سازمان هاي مديريت بحران شهري مسئول مدي •

  17بحران شهر تهران در منطقه 
  مشاهده نحوه استفاده از تجهيزات فيزيكي •
  تقويت سياست ها و روش هاي عملياتي تعيين شده براي سازمان هاي مسئول  •
  .برآورد كيفي و كمي منابع •

 

  
 )ICS(سامانه فرماندهي حادثه      

ايد هنگام وقوع يك حادثه، در طرح جامع مديريت بحران شهر تهران براي آنكه مشخص شود چگونه ب
امدادگران و نيز خدمات رسانان وارد عمليات شوند و چه شيوه مديريتي بايد اعمال شود، سامانه فرماندهي 

براساس تجربه جهاني برخي كشورهاي آمريكايي و اروپايي و براساس ساختار تشكيالتي كشور ) ICS(حادثه
 در مانور مديريت بحران، سامانه فرماندهي حادثه مي باشد بنابراين ساختار مورد استفاده. طراحي شده است
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. كه سازمان هاي مسئول با استفاده از برنامه هاي عملياتي خود نسبت به پياده كردن آن اقدام مي نمايند
ويژگي اين ساختار آن است كه براساس اصولي بنا شده است كه طي آن اطمينان از به كارگيري موثر منابع 

و از سوي ديگر اختالالت در سياستگذاري ها و عمليات سازمان هاي پاسخگو را كاهش مي حاصل مي شود 
اين اصول بايد براي هر نوع بحران و در هر سطحي در تمام سازمان هاي مسئول به كار گرفته مي . دهد
 با زبان مشترك، ساختار مشترك و يكسان، سازماندهي: اصول سامانه فرماندهي حادثه عبارتند از. شود

الگوي مشخص، اصالت كار، سيستم ارتباطي منسجم، طرح هاي عملياتي حادثه به شكل متمركز، حوزه 
 .مديريتي قابل كنترل، اماكن و پايگاه هاي مشخص، مديريت جامع منابع و سيستم فرماندهي واحد

د با توجه به لذا هر سازمان باي. طبقه بندي شده است) امور( بخش 24مديريت بحران شهر تهران به     
اين كه همكار يا پشتيبان كداميك از امور است، خود را با سلسله مراتب سامانه فرماندهي حادثه سازمان 

 .مسئول مربوطه هماهنگ نمايد

 

  وب سايت مجله راه و ساختمان: منبع 

 


