طرح سلسله كارگاه هاي علمي -آموزشي درس آموخته هاي زلزله ازگله كرمانشاه و اجراي طرح
جامع مدیریت بالیاي طبیعي استان كرمانشاه در جلسه ستاد بازسازي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه
در روز چهارشنبه مورخ  ،97/2/5جلسه " ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان كرمانشاه" با حضور جناب آقاي هوشنگ
بازوند استاندار محترم كرمانشاه و جمع فرمانداران ،شهرداران و سازمان ها ،ارگان ها و نهادهاي اجرايي در استانداري كرمانشاه
برگزار گرديد .در اين جلسه جناب آقاي سيد عباس جزايري رياست پژوهشكده سوانح طبيعي و كرسي يونسكو در مديريت بالياي
طبيعي ،با اشاره به اينكه در  30سال گذشته  22زلزله بزرگ در كشورمان رخ داده است بيان داشتند  :بررسي ها نشان مي دهد كه
شهرهاي پرجمعيت ايران در معرض خطر وقوع زلزله قرار دارند و وجود گسل هاي متعدد و تجربه سال هاي گذشته ،لزوم بررسي
زلزله كرمانشاه را براي تهيه طرحي مدون براي روبرو شدن با بالياي طبيعي الزامي مي دارد.
ايشان بيان نمودند كه تجربيات مديريتي و هماهنگي ايجاد شده باعث شده كه زلزله كرمانشاه كمترين خسارت جاني را داشته
باشد ،احتمال وقوع زلزله در ديگر نقاط استان كرمانشاه را نيز زياد دانسته و اظهار نمودند :وجود غارهاي زيرزميني و برداشت هاي
بيش از حد از سفره هاي منابع آب ،امكان فرونشست زمين را به وجود مي آورند كه مي تواند خسارت هاي زلزله را افزايش دهند.
جناب آقاي جزايري در ادامه بيانات خود اضافه نمودند كه بايد زواياي مختلف زلزله كرمانشاه به عنوان تجربه اي مديريتي بررسي
شود و در ادامه با اشاره به اينكه اين كارگاه ها با همكاري و حمايت استانداري كرمانشاه و بنياد مسكن انقالب اسالمي برگزار
خواهد گرديد افزودند در اين كارگاه ها كه به صورت ماهانه و در فاصله زماني باقي مانده تا سالروز زمينلرزه ازگله سرپل ذهاب
برگزار خواهند شد ،ابعاد مختلف اين زمينلرزه در زمينه مسايل كالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي ،زيست محيطي بررسي خواهد شد.

ايشان برگزاري اين سلسله از كارگاههاي علمي -آموزشي را براي راهبري و سياستگذاري صحيح در راستاي كاهش خطر
پذيري سوانح ،پيش بيني و پيشگيري از آسيب پذيري و تالش براي توسعه شهرها و روستاهاي مقاوم در برابر زمينلرزه
بسيار الزم و ضروري دانستند و بيان داشتند كه اولين نشست تخصصي اين سلسله كارگاه ها نشستي با عنوان " بررسي

راهبردها ،برنامه ها و طرح های كاهش خطرپذيری در زمينلرزه " ازگله -سرپل ذهاب" خواهد بود.
در ادامه دبير كرسي يونسكو در مديريت بالياي طبيعي در سخنان خود با اشاره به سياست هاي كلي نظام ،مصوب مقام معظم
رهبري(مد ظله العالی) با موضوع "پيشگيری و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه" به عنوان
يكي از اسناد مهم باالدستي كشور اشاره داشتند كه برنامه ريزي براي اجراي آنها در اين مقطع زماني حساس سرنوشت ساز بوده و
بدون شك بسياري از مشكالت و معضالت آينده با لحاظ نمودن آنها پيشگيري خواهد شد .همچنين مطرح شد كه پژوهشكده
سوانح طبيعي و كرسي يونسكو در مديريت بالياي طبيعي وابسته به بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران بنا به رسالت علمي و
تحقيقاتي خود ،با دارا بودن توانمندي علمي و تخصصي و سابقه همكاري هاي بين المللي در راستاي تحقق  ،تعهدات و رسالت
خويش در امر آموزش به منظور كاهش خطرپذيري سوانح و بالياي طبيعي در كشور و پس از كسب تجربيات ارزنده در زلزله
هاي سال  1369گيالن و زنجان همچنين بم سال  1382و  ، ....در نظر دارد با همكاري سازمان هاي بين المللي از جمله
سازمان ( ECOسازمان همكاري هاي اقتصادي)( UN-Habitat ،برنامه اسكان بشر ملل متحد) ( UNESCO ،سازمان علمي،

فرهنگي و تربيتي ملل متحد) و همكاري علمي كشور هاي پيشرفته در زمينه تاب آوري و مديريت بحران در سوانح و داراي
تجربيات آموزنده  ،سلسله كارگاه هاي علمي -تخصصي با عنوان

" درس آموخته های زلزله  96/8/21ازگله كرمانشاه"

را بر اساس تجربيات نوين جهاني در منطقه كرمانشاه در بهار سال  97و با هدف نهايي " تهيه راهبرد

ملي" در

راستاي كاهش خطر پذيري سوانح برگزار نمايد  .برگزاري اين سلسله كارگاه هاي آموزشي در دانش افزايي ،توانمندسازي و
پيشرفت علمي كشور سهمي بسزا داشته و منجر به انتقال دانش كشور هاي توسعه يافته و همچنين توسعه فناوري هاي
نوين در امر ساخت و ساز پايدار پس از وقوع سوانح طبيعي در سرزمين عزيزمان مي گردد.
در اين جلسه تهيه" طرح جامع مديريت باليای طبيعي" نيز توسط مدير محترم گروه مخاطرات زيست محيطي و بالياي جوي
پژوهشكده سوانح طبيعي مطرح شد .استاندار محترم كرمانشاه جناب آقاي هوشنگ بازوند نيز تاكيد كردند كه بايد طرح جامع
مديريت بالياي طبيعي در كشور تهيه و به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابالغ شود .استاندار كرمانشاه تاكيد كردند :بايد طرح مقابله
با سوانح طبيعي متناسب با هر استان و هر منطقه طراحي و برنامه ريزي الزم پيش از وقوع باليا انجام شود .ايشان يادآور شد :يكي
از مشكالت ما در زلزله اخير نداشتن طرحي از پيش تعيين شده براي مديريت شرايط بود كه مشكالتي را ايجاد كرد .از جمله اين
مشكالت مي توان به در نظر نگرفتن مك اني مناسب براي برپايي چادرها بود كه پس از بارندگي مشكالت بسياري را براي زلزله
زدگان و مسئوالن ايجاد كرد .استاندار كرمانشاه با بيان اينكه تهيه طرح جامع مديريت بالياي طبيعي ،مستلزم بررسي زلزله هاي
پيشين و اقدام هاي پژوهشي است ،گفت :به زودي با همكاري پژوهشكده سوانح طبيعي و كرسي يونسكو در مديريت بالياي
طبيعي ،بنياد مسكن انقالب اسالمي ،استانداري كرمانشاه و  ...كارگاه هايي به منظور بررسي ابعاد مختلف زلزله كرمانشاه برگزار
خواهد شد .استاندار كرمانشاه اضافه كرد  :در اين كارگاه ها بايد نقاط ضعف و قوت مديريت بحران زلزله كرمانشاه را بررسي كنيم.

