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میپــردازد .بــدون این مرکز دســتیابی
بــه پیشــرفتهای امــروز غیــر ممکــن
بود .از طریــق این مرکز میتوان میزان
شکنندگی یا توان بازگشت به وضعیت
عادی کشور را بعد از وقوع بحران مورد
بررسی قرار داد.
ëëاهمیت رســانه در آموزش مدیریت
بحران
وی در ادامــه بــه بررســی نقــش
رســانهها در بحران پرداخــت و یادآور
شــد :مــا در کنفرانسهــای مربــوط
بــه مدیریــت بحــران اهمیــت زیادی
بــرای رســانه قائــل هســتیم .در ایــن
قســمت نیز حوزه رســانه به دو بخش
تقسیم میشود .یک بخش آن توسط
روزنامههای محلی در ایالت ســندایی
پوشــش داده میشــود و بخــش دیگر
فعالیتهــای شــبکه خبــری ملــی

وظیفــه نظــارت بر ســاخت و ســازها را
بــر عهــده دارند .آنهــا بــه انجمنهای
مهندســی دســتور میدهنــد کــه روی
مقاومــت ســاختمانهایی که ســاخته
میشــوند ،مطالعه و تحقیق کنند .این
انجمنها نیمــه دولتــی و آژانسهــای
تخصصی هســتند که کارشــان نظارت
بر روند ســاخت و ســاز اســت .بنابراین
کارهای زیادی دولت میتواند در بحث
نظارت بر ساخت و سازها انجام دهد.
وی در ادامــه افــزود :کســانی کــه
میخواهند ساخت و ساز جدید انجام
دهنــد بایــد مجوزهایی را از شــهرهای
خود و انجمنهای مهندســی دریافت
کنند .اگر این مجوزها داده نشود اجازه
ســاخت و ســاز ندارند .اما مشــکلی که
وجــود دارد مربــوط به ســاختمانهای
قدیمی است.

توگو با پرفسور« یوایچی اونو» از استادان برجسته مدیریت بحران ژاپن
گف 

درس هایی از چهارمین زلزله بزرگ دنیا

داوود پنهانی

زلزلهای که یازدهم مارس ســال 2011شــرق ژاپن را لرزاند ،ســونامی سهمگینی بهدنبال
داشــتکهردویرانیآنبرپیکراینکشــورباقیماند.اینزلزلهکــهدرناحیهتوهوکوودر
امتداد ســواحل اقیانوس آرام روی داد از لحاظ بزرگی ،مقــام چهارمین زلزله بزرگ دنیا
را نصیب خود کرد .خســارات بسیار زیاد ناشی از سونامی نیز در کنار آن باعث شد کشور
ژاپن وارد مرحلهای بحرانی شود .با این حال سیاستها و برنامههای منسجم مدیریت
بحراندراینکشوربحرانخیزکهازسالهاپیشدردستورکارمدیرانوبرنامهریزاناین
ســرزمین قرار گرفته ،مانع گسترش این بحران در ژاپن شــد .حاال بعد از گذشت 6سال
از آن رویــداد تلخ ،پــس از آنکه کنفرانس جهانی ســندی به منظور تدوین ســند جهانی
برای مقابله با بحرانهای طبیعی نیز در این کشــور برگزار شد ،توهوکوی ژاپن قرار است
اوایل آذرماه میزبان جمعی از مدیران و کارشناســان از سراسر دنیا باشد تا ضمن بررسی
تازهتریندستاوردهایجهانیوتعاملمتخصصانبایکدیگر،ژاپننشاندهدکهچگونه
مراحل بازسازی را طی کرده است .پروفســور یوایچی اونو از استادان برجسته مدیریت
بحران ژاپن و استاد دانشگاه توهوکو این رخداد را یکی از رویدادهای مهم بینالمللی در
حوزهمدیریتبحراننامبردکهقراراستبهمنظورپیگیرینحوهاجرایسندجهانییا
همانچارچوبونقشهجهانیکاهشمخاطراتطبیعیباحضورکارشناسانومدیران
اینحوزهازکشورهایمختلفبرگزارشود.

پروفســور اونــو دوهفتــه پیــش در
حاشــیه بازدیــد از مرکــز مدیریــت
بحران تهــران در گفتوگویی ،ضمن
ارائه توضیحاتــی درباره فعالیتهای

صــورت گرفتــه در ایــن کشــور بــرای
تقویــت مدیریت بحــران ،راهاندازی،
تقویت و توســعه ســامانههای هشدار
ســریع زلزلــه را یکــی از ضرورتهــای

شــهرهای لــرزه خیــز دانســت کــه
میتواند به کاهش قابل توجه تلفات
و خسارتهای اقتصادی منجر شود و
نحوه مقابله با بحران را به طور کامل
تحت تأثیر قرار میدهد.
وی بر لزوم رعایت ضوابط ساخت
و ســاز و پایــش دقیــق و اســتخراج
آخریــن دادههــا در زمینــه وضعیــت
ساختمانهای شهر بهعنوان یکی دیگر
از نــکات کلیــدی در زمینــه پیشــگیری
از بحــران نــام بــرد و ضمــن اشــاره به
تجربیــات کشــور ژاپــن یــادآور شــد که
از ســال  1981تاکنــون نزدیــک بــه 75
درصد ســاختمانهای ژاپــن با رعایت
این ضوابط ساخته شدهاند.
از پروفســور اونو پرســیدم نخستین
قــدم بــرای تقویــت مدیریــت بحــران
در شــهرها چــه باید باشــد؟ در پاســخ
به شــناخت مســأله و نقــش مهم آمار
و اطالعــات اشــاره کــرد و گفــت :مرکز
گردآوری اطالعــات بالیای طبیعی در
توهوکوی ژاپن به طور مرتب به بررسی
تأثیرســوانح مختلف بر اقتصاد کشــور

معموالً رسانهها
اطالعات اضطراری
را در موقعیتهایی
که یک بحران
اتفاق میافتد،
منتشر میکنند.
این روند طبیعی
کار رسانههاست اما
در شرایط عادی
که خبری از بحران
نیست رسانه
میتواند از فرصت
آموزش به مردم
استفاده کند

«اناچکی» را شامل میشود.
به گفته وی ارتباط با رسانهها از این
نظر که میتوان از طریق آنها اطالعات
علمــی در زمینه مدیریــت بحران را به
زبان ســاده بــرای عموم منتشــر کرد از
اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در توضیــح بیشــتر ایــن ایــده
افــزود :معمــوالً رســانهها اطالعــات
اضطــراری را در موقعیتهایی که یک
بحران اتفاق میافتد ،منتشر میکنند.
این روند طبیعی کار رسانههاســت اما
در شــرایط عادی کــه خبــری از بحران
نیســت رســانه میتوانــد از فرصــت
آمــوزش بــه مــردم اســتفاده کنــد و به
مــردم دربــاره بحرانهــا آگاهــی دهد.
بنابراین در شرایط عادی فعالیتهای
رسانهای در بخش آموزش بسیار حائز
اهمیت است.
ëëنظارت بر ساخت و ساز
پروفســور اونــو در ادامــه به تشــریح
نحــوه نظــارت بــر ســاخت و ســاز در
کشــور ژاپــن پرداخــت و خاطرنشــان
کــرد :دولــت و وزارت زیرســاخت

ëëاهمیت مقاوم سازی
به گفته پروفســور اونو شــهرداریها
و دولــت بایــد بــه رونــد بازســازی و
نهای قدیمــی
مقاو مســازی ســاختما 
در شــهرها کمــک کننــد ،وی دربــاره
فعالیتهــای صورت گرفتــه در تهران
در این زمینه گفت:
بایــد کســانی باشــند کــه بــا دقــت
ســاختمانهای تهــران را رصــد
کننــد و آمــار دقیقــی از میــزان بافت
فرســوده تهــران تهیــه کننــد .از نــگاه
روزنامــه نــگاری اگــر بخواهیــم بــه
قضیــه نــگاه کنیــم ،روزنامــه نــگاران
اگــر میبیننــد دولــت یا شــهرداریها
خــوب عمــل نمیکننــد و خوب رصد
نمیکننــد ،دربــاره ایــن کوتاهیهــا
باید بنویســند .روزنامه نــگاران عالوه
بــر نقــد ،میتواننــد مــوارد خوبــی که
انجــام شــده اســت را هم بنویســند و
بــه ایــن روش افــراد را تشــویق کننــد
که در بخش بازســازی و مقاومسازی
ساختمانهای فرسوده خود با دولت
همکاری کنند.
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مخاطرات انسان ساز پایتخت

در یک تقسیمبندی کلی ،حوادث و سوانح به  2نوع
حوادث با منشأ انسانی (انسان ساخت) و حوادث با
منشــأ طبیعی دسته بندی شــدهاند .بهعنوان نمونه
ســیل ،زلزله ،طوفان ،یخبندان و خشکسالی و رانش
زمیــن عمــده حــوادث طبیعی بــه شــمار میآیند و
آتشســوزی و تصادفــات نیــز حــوادث انســان ســاز
رامین رادنیا
رایــج محســوب میشــوند .پایتخت در حــال حاضر
روزنامه نگار
مســتعد رویارویــی با هر دوحادثه اســت .از یک ســو
دشــت تهران لرزه خیز و دارای ســابقه زلزله و سیل
و طوفان اســت و از ســوی دیگر به علت رشــد ســریع ،بیقواره و بیبرنامه
دهههای گذشته بشدت با مخاطرات انسان ساز مواجه است .یک دسته از
این مخاطرات به کاســتیهای ایمنی و مقاومت شــبکه شریانهای حیاتی
شهر باز میگردد .خطوط انتقال آب ،گاز ،برق ،مخابرات و اخیراً فاضالب
با مشــکالتی چون فرســودگی ،اجرای غیر اســتاندارد و برخــوردار نبودن از
رینــگ مخصــوص مواجهند .حادثه ســال گذشــته ریزش تونل متــرو و به
دنبــال آن انفجــار خــط گاز در محله شــهران در نوع خود شــوکی بزرگ به
شهرداری تهران و سازمانهای خدمات رسان و شورای شهر بهعنوان نهاد
قانونگذار و ناظر وارد کرد و آشــکار ساخت پایتخت به میزان قابل توجهی
از ایمن نبودن شــبکه شــریانهای حیاتی رنج میبرد .در این حادثه ابتدا
الیههای خاک در زیرزمین بهدلیل شسته شدن با آب یا حفرههای طبیعی
درســت در محل حفاری خط مترو سست میشود و ریزش ناگهانی خاک
به شکســته شدن خطوط آب ،گاز ،برق و مخاطرات میانجامد .خروج گاز
و آتشســوزی ادامه مییابد و شــرکت گاز با تأخیر موفــق به توقف جریان
گاز در خــط لولــه میشــود .اگــر ایــن حادثــه در ســاعات روز و زمانهای پر
تــردد رخ داده بود بیشــک ابعــاد تلفات و خســارت ها فاجعــهای بزرگ
را رقــم مــیزد .پــس از آن اعالم شــد شــبکه گاز تهران دســت کــم به 400
شــیر قطع خودکار در نقاط مختلف شــهر نیاز دارد تــا بالفاصله بعد از هر
حادث ه جریان گاز متوقف شود .همزمان بخش قابل توجهی از مخاطرات
ثابت و ســیار و برق منطقه آســیب دیــد که حتی بر رونــد عملیات مقابله
تأثیرگــذار بود؛ درس آن حادثه این بود که نباید از مخاطرات شــریانهای
حیاتی غفلت کرد و باید برای ایمنسازی و مقاومسازی آن طرح و برنامه
داشــت .پیگیریهــا در این خصــوص در نهایت به تصویــب اعتباری قابل
توجــه در جلســه اخیــر هیــأت دولت منجر شــده اســت کــه بر اســاس آن
چندین طرح برای پایداری و کاهش ریســک شــبکه شــریانهای حیاتی به
اجرا درمیآید .گرچه بخشی از مسئولیتهای اجرای این طرحها بر عهده
ســازمانهای خارج از شــهرداری است اما نقش شــهرداری و شورای شهر
بهعنوان مرجع اصلی مدیریت شــهری و دستگاه قانونگذار و ناظر پررنگ
اســت ،جــذب بموقــع این اعتبــار و پیشــبرد صحیــح و کامل ایــن طرحها
حرکتــی قابل توجه و گامی بلند در مســیر تحقق شــهر تــاب آور و ایمن به
شــمار میآید تا آنجا که از بروز حوادث ثانویه همچون آتشســوزی ،قطع
ارتباطــات ســیار و بحــران آب آشــامیدنی در حادثــهای همچــون زلزله به
میزان قابل توجهی کاســته خواهد شــد و پازل شهر مقاوم تا حدی تکمیل
میشود .تهران کماکان شهری آسیب پذیر در برابر حوادث باقی میماند
و طی مســیر باقی مانده نیازمند تدویــن مجموعهای از قوانین و مصوبات
از شورای شهر ،دولت و اجرای صحیح و توأم با نظارت از سوی شهرداری
و نهادهای مدیریت شهری است.

