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خالصه

با توجه به دانش موجود (علم ،فنآوری ،استانداردها ،دستورالعملها و غیره) ،راهبرد و سیاست و برنامه هاای
کاهش ریسک سوانح طبیعی در سطوح ملی و بینالمللی ،انتظار میرود کاه شاررها و میای سااتته شاده و
زندگی ما حداقل استانداردهای ایمنی و کیفیات را داشاته باشادت متاسافانه هماه گ ار هاا و تیلیلهاا نشاان
میدهند که ما هنوز در میی های آسیبپذیر با ریسک باال زندگی میکنیم و راهبردها و طرح های کاهش
ریسک سوانح و توسعه ایمن-میور هنوز بطور ماثرر در تیلای کشاورها باه تصاوص ایاران اجارا نشادهاندت
گ ار های تلفات جانی و مالی که بعد از هر سانیه مایبینیم و میشانویم ،گاواه ایان مطلاب هساتندت زل لاه
سرپل ذهاب و سیل های اتیر ،متاسفانه آترین نخواهند بودت دلیل اصلی عدم موفقیت این است که ما به طور
مورر از دانش فنی به تصوص در زمینه مرندسی عمران و سازه و زل له استفاده نمیکنیم؛ و مالحظات مربوط
به ایمنی در فرایند توسعه به صورت صییح گنجانده نشدهاند و نمی شوندت بنابراین ،به شدت بر این باورم که
مرمترین چالش ما و بعضی ازکشورهای در حال توسعه "پیاده سازی و استفاده از دانش فنی مدیریت ریسک
سوانح طبیعی (ایمنی و پیشگیری) و مرندسی ایمن-میور در فرآیند توسعه" است؛ که تنرا میتواند باا بطاور
کامل عملیاتی شدن (استفاده از) پل بین علم و سیاسترای توسعه ای و وارد کردن علم در فرایند توسعه کشور
حل شودت پلی که در کالم و ساتتارهای قانونی موجود است ولای از آن براره بارداری ماورر نمیشاود ،چاون
متاسفانه شاهد ردپای علم و فنآوری در فرایند توسعه ،تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیساتیمت نگااهی
که به شررمان می اندازیم ،ردپای صییح از مرندسی عمران و شررسازی نمی بینیمت اجرای این بخاش (پیااده
سازی علم) مرمتر از بخش توسعه علم است و به مرارتهای ویاهه نیااز داردت بطاورکلی ،پیادهساازی داناش
موجود بشری در عمل ،هنر علم است و حتی از توسعه آن سختتر اسات و حتای از توساعه راهبارد ،برناماه،
سیاستها و غیره سختتر استت این کار دشوار باید چالش فعالیت های آینده جامعه مرندسی عمران کشور،
متخصصان و به تصاوص دانشامندان ارشاد ،قطعاا باا کماک دانشامندان جاوان باشادت سااتتارهای موجاود
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دانشگاهها و موسسات تیقیقاتی که عمدتا مبتنی بر توسعه دانش هساتند ،بایاد باه مبتنای بار نیااز ماردم باودن
(نیازگرا بودن) تغییر داده شوند ،تا بتوانند راهحلهای فنی قابل اجرا و مقرون به صرفه و اقتصادی و سازگار با
شرای اجتماعی ارائه دهندت
یکی از راه های اساسی و ضروری دستیابی به این اهداف" ،ایجاد تقاضا برای ایمنی" توس مردم ،و شناسایی
" ایمنی به عنوان مرمترین حق شرروندی" توس حاکمیت استت حقی است که باید توسا تصامیمگیران و
دولتها رعایت شودت درتواست برای این حق اساسی و ایجاد نیاز برای ایمنی به یک جامعه آگاه از ریسک
ها نیاز داردت مردم باید با "اطالعرسانی ریسک مثرر" نسبت به ایمنی شرر و روستای تود حساس شوند و باه
متخصصان و مرندسان واقعی اعتماد پیدا کنندت برای داشتن یاک جامعاه ایمان و تااب آور در مقابال ساوانح
طبیعی ،مردم باید شرر و روستای امن ،مسکن امن ،زیرساتتهای ایمن ،انرژی پایادار ،حاکمیات و اساتفاده
صییح آب و منابع آبی ،هوای پاک ،و غیره را از دولتهایشان تقاضا کنندت حاکمیت نبایاد تنراا باا اکتفاا باه
وضع قوانین و داشتن ساتتار های قانونی و حقوقی از مردم و سیستم اجرایی بخواهند تا از قوانین ،استانداردها
و دستورالعمل ها پیروی کنید ،آنرا باید زیرساتتهای الزم را فراهم آورند تا مردم بتوانند آنرا را باه راحتای
اجرا کنندت در حال حاضر بین دانایی ،مرندسی ،تصمیم سازی و مردم فاصله وجاود داردت ابتادا متخصصاان و
تصمیمگیرندگان باید پل موجود بین تودشان را راه اندازی و عملیاتی کنند و فاصله موجود را کمتر و تعامل
و همکاری را بیشتر و از نظریات هم بیشتر برره ببرندت بایاد تصامیم ساازی هاای توساعه ای کشاور مبتنای بار
ریسک باشد و آینده و تبعات هر تصمیم عمرانی در آیناده دیاده شاودت همنناین راهحلهاای فنای و قاانونی
طوری تنظیم و ارائه شوند که مردم حس کنند با اجرای آنرا زندگی ایمن تر تواهند داشت و به واسطه آنراا
ایمنی نه تنرا م یت جانی دارد بلکه منافع اقتصادی به همراه داردت به عبارت دیگر باید ایمنی با منافع اقتصادی
یکپارچه شود و ایمنی در جامعه به ارز

تبدیل گرددت در مقاله چند نمونه راهکار فنی-اقتصادی برای ایجااد

نیاز به ایمنی ارائه تواهد شدت
کاهش ریسک سوانح و ایجاد جامعهای تابآور ،مسثولیت مشترک همه قشرهاست و برای همگان منافع
انسانی ،اقتصادی و سیاسی دارد؛ لذا باید نگر

ما به فرایند توسعه و سازندگی تغییر کندت نگر

حاکمیت

باید به توسعه و به تصوص مدیریت ریسک سوانح طبیعی باید سیستمی و یکپارچه باشد و از مدیریت-
بیران میور به مدیریت ریسک میور تغییر پیدا کند ،و در این راه باید جامعه علمی را در عمل باور داشته
باشد تا توسعه و سازندگی دانا-میور برای همگان ایمنی به ارمغان آورد؛ و دیگر شاهد این حوادث تلخ اتیر
نباشیمت

