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 در این شماره به مواردی می پردازیم که ملحوظ قرار 
دادن آن پیش از وقوع سوانح و بالیا، تأثیر قابل توجهی 
بر کاهش آثار و پیامدهای ناگوار ســوانح و بالیا دارد. 
مواردی که اگر چنانچه اهتمام به آن، قبل از زلزله ازگله 
معمول می شد، قطعا به مراتب کمتر شاهد تلفات و 
خسارات و بی سرپناهی مردم غرب استان کرمانشاه در 
فصل زمستان بودیم. در بخش های بعدی که قسمت 
عمده این مستند را تشکیل می دهد، بیش از بیست 
مورد از چالش هایی که مســئوالن و مدیران محلی 
ســرپل ذهاب پس از رخداد زلزله و در مرحله پاسخ، 
با آن مواجه بودند، مطرح می شــود و درخصوص هر 
چالشی سعی بر آن شده درس آموخته ها و توصیه های 
مربوطه نیز جهت رفع چالش های مورد نظر ارایه شود. 

بخش نخست: اقدامات پیش از بحران
اقدامات یا مراحل اصلی مدیریت ســوانح و بالیا، 
پیش از وقوع رخداد، شامل پیشگیری، کاهش آثار و 
پیامدها و همچنین مرحله آمادگی است. پیشگیری 
شــامل راهبردها و مجموعــه راهکارهایی قلمداد 
می شــود که هدف از آن جلوگیری از وقوع سوانح و 
بالیاســت. درخصوص زلزله، از آن جــا که نمی توان 
از وقــوع آن جلوگیری کرد، بنابراین پیشــگیری به 
معنایی که اشاره شد مصداق ندارد. به منظور کاهش 
خطرپذیری سوانحی همچون زلزله که قابل پیشگیری 
نیستند بیشتر  باید به راهبردها و راهکارهایی متوسل 
شد که انجام آن می تواند منجر به کاهش خسارات و 
تلفات ناشی از وقوع سانحه شود. اهتمام به راهکارهای 
فاز آمادگی مدیریــت بحران نیز با ایجــاد و ارتقای 
ظرفیت های الزم جهت آگاهی به موقع و پاسخ موثر 
به پیامدهای سانحه سهم بسزایی در افزایش تاب آوری 
و کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر سوانح و بالیی 

همچون زلزله دارد. 
الف( اقدامات کاهش خسارات و تلفات 

)Mitigation(
مستحکم سازی و مقاومسازی

نــگاه اجمالی و حتی غیرتخصصی به ســازه های 
شهری و روســتایی در مناطق زلزله زده نشان میداد 
ساختمان هایی وجود دارند که هیچ خسارتی ندیده 
و حتی شیشه هایشان نشکسته است، اما در مقابل، 
سازه هایی چنان فرو ریخته اند که نمی توان تشخیص 

داد قبل از آن چند طبقه داشته اند. 
البته این موضوع فقط به استحکام سازه ها مربوط 
نیست، بلکه از اهم عوامل موثر در تخریب ساختمان ها 

می توان به جنس و استحکام زمین نیز اشاره کرد. 
مثال در محلــه ای از شــهر ســرپل ذهاب به نام 
»فوالدی« که از نظر شدت خسارات رتبه نخست را 
در شهر داشت، اظهارات برخی شهروندان و همچنین 
کارشناسان شهرداری سرپل ذهاب مبنی بر این بود که 
زمین این محله در ابتدا یک محدوده دایما آب گرفته و 
در برخی نقاط به شکل باتالقی و با کاربری کشاورزی 
بوده که با خاکریزی، کوبیدن و مسطح ســازی برای 

ساخت وساز مهیا شده است. 
در مناطق روســتایی نیز الگو یا ماکتــی از رفتار 
ســازه های شــهری ملحوظ بود؛ به گونه ای که مثال 
روستای »تپانی« با 95 درصد تخریب در فاصله بسیار 
نزدیکی از روستای »تپانی کوچک« واقع بود که فقط 

5 درصد تخریب داشت. 
نکته مهمی که حتی مردم روستاهای زلزله زده به آن 
اشاره می کردند، اجرا نشدن طرح »هادی« در روستاها 
بود که مسأله ای قابل تأمل است، زیرا به نظر می رسد 
این طرح در برخی روستاها اجرا شده و به دالیلی در 

برخی روستاها اجرا نشده بود. 
موضوع رفتار ســازه ها در برابر زلزله یک مســأله 
تخصصی اســت که جهت اطــالع از ابعــاد آن باید 
به گزارشــات تخصصی متخصصان ســازه و زلزله 
درخصوص زلزله ازگلــه مراجعه کرد که جامع ترین 
گزارش آن متعلق به مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی اســت. البته تیم اعزامی از حوزه معاونت 
پیشگیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران نیز بررسی های ارزشــمندی به انجام رسانده 
که قابل دسترسی است. همچنین مصاحبه با بهزاد 
پورمحمد، معاون مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز توصیه می شود. 
به عنوان مثال، بررسی های تیم کارشناسی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی حاکی است در 
مواردی که در ساخت ساختمان ها ضوابط و مقررات 
ساخت وســاز به خصوص مقررات مــورد تاکید در 
آیین نامــه ۲۸۰۰ )آیین نامه مقاوم ســازی لرزه ای 
ساختمان ها( و الزامات مقررات ملی ساختمان به طور 
کامل رعایت شده اســت، باوجود شدیدبودن زلزله، 
ســاختمان ها با کوچکترین آسیبی مواجه نشده اند. 
این تیم کارشناسی تاکید می کند در صورت رعایت 
مقررات و ضوابط مربوط به تاب آوری ساختمان ها در 
برابر زلزله به خصوص ضوابــط آیین نامه ۲۸۰۰، این 
قابلیت وجود داشت که تلفات جانی این زمین لرزه به 

صفر و تلفات مالی آن به حداقل برسد. 
نکات مشترک مندرج در این گزارشات درخصوص 

علل فروریزش سازه ها بر موارد زیر اشاره دارد: 
  عدم رعایت اصول، قوانین و مقررات ساخت وساز 

توسط سازندگان
  عدم نظارت کافی بر کیفیت ساخت وســازها از 

سوی متولیان و دستگاه های نظارتی
  مشکالت فنی غیرسازه ای

  زمین نامناسب
درس آموخته ها و توصیه ها: 

مشاهده منظره هایی از ساختمان های سالم که حتی 
ترک هم نخورده اند در بین سازه های فروریخته، این 
واقعیت را تداعی می سازد که بهترین و به صرفه ترین 
روش مقابله با زلزله و پیامدهای ناگوار آن در کشــور، 
مستحکم سازی، مقاوم سازی، سبک سازی خصوصا در 
مورد سقف ها و استانداردسازی و مهمتر از آن، نظارت 

تمام عیار بر رعایت موارد مذکور است. 
نهادینه کردن رعایت قوانین و مقررات ساخت وساز 
به خصوص مقررات مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها 

)آیین نامه ۲۸۰۰(
بازنگری در رژیم لرزه خیزی کشور با توجه به تهیه 

نقشه حریم گسل ها برای شهرهای مختلف
آموزش متولیان ساخت وســاز، شامل مهندسان و 
حتی بناها و کارگران ساختمانی درخصوص رعایت 

حداقل های استاندارد سازی، ساخت و طراحی بهینه 
یک ساختمان 

ســاختمان های دولتــی و عمومــی به خصوص 
ساختمان هایی که قرار اســت در زمان بحران زلزله 
خدمات رســان باشــند، باید در اولویت بهسازی و 

استانداردسازی قرار گیرند. 
بیمه واحدهای مســکونی، تجاری توسط مردم 
و بیمه اماکن عمومی و زیرســاخت ها توسط دولت 
باید به تدریج نهادینه شــود، در بیمه اماکن مردمی 
حمایت ها و یارانه های ویژه دولت و اجباری کردن آن 

الزم است. 
این ضعف عملکرد در مستحکم سازی و مقاوم سازی 
در منطقه مذکــور، فقط محدود به ســاختمان ها 
نبوده، بلکه تاسیسات زیربنایی را هم شامل می شده، 
به گونه ای که در ثانیه های نخست زلزله اصلی )7/3 
ریشتر(، برق، آب، گاز و مخابرات منطقه وسیعی قطع 
شده که عدم روشــنایی، به خصوص در ساعات اولیه 
عملیات نجات تأثیرات نامطلوبی را به همراه داشته 
است. کمبود آب آشامیدنی نیز تا صبح روز سه شنبه 
۲3 آبان، یعنی حدود 3۰ ســاعت پس از زلزله، برای 

بازماندگان، معضل اساسی بوده است. 
)EWS( سامانه هشدار بهنگام 

با توجه به تأثیــر غیرقابل انکار هشــدار به موقع 
برای هشــیارکردن مردم به منظور خروج از منازل و 
قرارگرفتن در مناطق امن و در نتیجه، کاهش تلفات 
انسانی حتی در سوانح و بالیای غیرمترقبه نظیر زلزله 
که ثانیه ها حیاتی هستند، این مقوله نیز ذیل عنوان 

کاهش خسارات و تلفات درج شده است. 
شواهد نشان می دهد: 

شــهرداری و فرمانداری 
ســرپل ذهاب هیچ گونه 

سیستماتیک  ارتباط 
بــا  مســتمری  و 
مراجع ثبت و اعالم 
زمین لــرزه کشــور 

نداشته اند. 
وجــود  بــا 
پیش لرزه های متعدد از 

ساعت ۲1 و 5 دقیقه 
که یکــی از آنها 

نیم  و   4

ریشــتری بوده و قبل از وقوع زلزله اصلی، حس شده 
است، هیچ گونه اطالع رســانی و آگاه سازی از طریق 

رسانه ها و مسئوالن محلی صورت نپذیرفته است. 
واقعیت این است که مســئوالن محلی و مردم، در 
ارتباط با فعالیت های ثبت شــده لرزه ای و حتی آن 
دسته از این فعالیت ها که محسوس نیز است، تکلیف 
روشنی ندارند. وقتی مردم لرزشــی را زیر پای خود 
احساس می کنند که می تواند به زلزله ای ربط داشته 
باشد، واکنش یکپارچه ای را از خود نشان نمی دهند. 
اغلب برای یک لحظه به اصطــالح، جا می خورند و 
حتی ممکن است از اماکن خود خارج شوند، اما بعد 
از مدت کوتاهی به همان کاری که مشغول بوده اند، 
ادامه می دهند، به عنوان مثال اگر خواب بوده اند، دوباره 
به خواب می روند. برای آن دسته که ترجیح می دهند 
خانه یا محــل کار را ترک کرده و مدتــی را خارج از 
محل های مسقف سپری کنند، مسأله این است که تا 
کی در فضای باز قرار گیرند، این موضوع در اغلب موارد 

به خودشان بستگی دارد. 
کشــور مکزیک مانند ایــران از لرزه خیزی باالیی 
برخوردار بوده و ۲6 ســال اســت که از  سال 1991 
تاکنون ســامانه هشــدار پیش هنگام زلزلــه را در 
مکزیکوســیتی، پایتخت خــود ایجاد کــرده که با 
سامانه های آالرم و اعالم خطر نیز ارتباط داشته تا در 

شرایط اضطراری، مردم شهر را هشیار سازد. 
درس آموخته ها و توصیه ها: 

به نظر می رسد مراکز استان و سازمان های متولی 
مدیریت بحران، درخصوص زلزله دارای سیستم های 
هشــدار بهنگام باشند، اما شــکافی بین این سامانه 
و جامعه وجود دارد که باید بــا ابزارهای مختلفی از 
جمله، دکل های آالرم، پیامک یا اپلیکیشن های ویژه، 

صداوسیما و از این قبیل، پر شود. 
شناخت و رصد گســل های فعال و لرزه خیز 
جهت پیش آگاهی و اطالع رســانی بهنگام و در 

نتیجه، واکنش سریع در پاسخ به آن. 
توســعه و تکمیل ایســتگاه های لرزه نگاری و 
شــتاب نگاری در نقاط مختلف کشور. هم اکنون 
135۰ شتاب نگار در کشور وجود دارد که به دلیل 
فرسودگی، نیازمند نوسازی و تکمیل است. نقص 
دیگر شبکه  شــتاب نگاری، آنالین نبودن این شبکه 
است که این نارسایی نیز باید هرچه سریع تر برطرف 

شود. 
تهیه، تدویــن و ابالغ پروتکل 
یا دســتورالعملی مبتنی بر 

تحلیل فعالیت های لرزه ای و خصوصا پیش لرزه های 
محســوس، تا تکلیف مردم و مسئوالن درخصوص 

تخلیه ساختمان ها مشخص شود. 
تهیه، تدوین و ابالغ پروتکل یا دستورالعملی مبتنی 
بر تحلیل فعالیت های لرزه ای و خصوصا پس لرزه های 
محســوس، تا تکلیف مردم و مسئوالن درخصوص 
بازگشت به ساختمان ها پس از تخلیه، مشخص شود. 

آماده سازی مردم برای شرایط اضطراری
آموزش و آگاه سازی مردم درخصوص درک خطر و 
اقداماتی که باید در مراحل مختلف قبل، حین و پس 
از زلزله به انجام برسانند، ازجمله اقدامات اساسی است 
که می تواند تأثیر بسزایی در کاهش خسارات و تلفات 

ناشی از سوانح و بالیا داشته باشد. 
گفت وگو با مســئوالن و مردم در مناطق شهری و 
روستایی زلزله زده سرپل ذهاب بیانگر این واقعیت بود 
که فعالیت ملحوظی در زمینه آموزش همگانی در این 

مناطق انجام نگرفته است. 
اگر چه ممکن است در آمار و گزارش های متولیان 
مربوطه، ردپایی از برگزاری برخی جلسات آموزشی 
دیده شود، اما اظهارات آحاد مردم شهر و روستا و حتی 
کارمندان شهرداری سرپل ذهاب حاکی از آن است که 

فعالیتی در این خصوص را به یاد نمی آورند. 
اگرچه باید این اظهارات را با اســتفاده از روش های 
سیســتماتیک و مطالعاتی، مورد ارزیابــی قرار داد، 
اما اغلب شــواهد، دال بر ضعیف بــودن درک خطر و 
عدم آگاهی کافی نسبت به اقدامات الزم، قبل و حین 

وقوع زلزله است. شواهدی از قبیل: 
عدم به انجام رساندن اقدامات احتیاطی هنگام وقوع 

پیش لرزه از جمله: 
  آماده کردن برخی وسایل برای خروج اضطراری، 

با احتمال وقوع زلزله ای ویرانگر
  استعالم وضع از مسئوالن محلی

  عدم آشــنایی با نحوه آواربرداری ســطحی. این 
یک واقعیت انکارناپذیر اســت که مــردم زلزله زده با 
وجود عزیزانشان در زیر آوار، هیچ گاه صبر نمی کنند 
تا نیروهای نجاتگر از راه برســند. بدیهی است که با 
هر وسیله و به هر روشــی، خود آغازگر فرآیند نجات 
خواهند بود. بنابراین آشــنایی مردم بــا اصول اولیه 
نجات و آواربرداری سطحی، به زبانی ساده ضرورتی 

انکارناپذیر است. 
  عدم آشنایی با نکات ابتدایی و کاربردی کمک های 

اولیه و انتقال صحیح مصدومان به مراکز درمانی
  عدم آشــنایی کافی با مکان یابی صحیح و نحوه 

برپاکردن چادرهای امدادی
  عدم آشــنایی با نحوه اخذ کمک های امدادی در 

شرایط اضطراری
  در خوشبینانه ترین حالت، اقدامات آموزشی اگر 

هم صورت گرفته، اما کافی و موثر نبوده است. 
البته آماده سازی مردم برای شرایط اضطراری تنها 
شامل فعالیت های آموزشی نیســت، بلکه اقدامات 
دیگری همچون سازماندهی و تجهیز مردم محالت در 
کنار فعالیت های آموزشی، تأثیر به مراتب بیشتری را 

بر آمادگی جامعه خواهد داشت. 
درس آموخته ها و توصیه ها: 

اســتفاده از روش های آمــوزش همگانی مؤثرتر 
خصوصا در محیط های شهری و همچنین توجه به 
سرفصل های اسکان اضطراری، آواربرداری سطحی به 
زبان ساده و همچنین پناهگیری و تخلیه اضطراری در 
کنار کمک های اولیه برای عموم مردم، ضروری به نظر 

می رسد. 
عدم آماده ســازی مردم برای شــرایط اضطراری، 
خســارات و تلفات را افزایش داده و مدیریت بحران را 

دشوارتر و پیچیده تر می کند. 
سازماندهی تیم های واکنش سریع محالت/روستا و 

تجهیز محالت/روستاها به امکانات اولیه خودامدادی و 
دیگرامدادی در شرایط اضطراری توصیه می شود. 

ضرورت آموزش های نجات ســاده برای نیروهای 
مسلح سپاه و ارتش که احتمال حضور آنها در لحظات 

اولیه وقوع زلزله به منظور امدادرسانی زیاد است. 
الزم به ذکر اســت دوره آموزش همگانی حضوری 
که درحال حاضر به ۲۲ ســاعت تقلیل یافته، شامل 

آموزش کمک های اولیه و حمل مصدوم است. 
بیمه سوانح طبیعی

فرآیند مدیریــت ریســک از شــروع طراحی و 
ساخت وساز ها تا دوره بهره برداری و بعد از استهالک 
آنها موضوعیت دارد. یکــی از ابزارهای مهم و موثری 
که برای مدیریت ریســک و مدیریت تبعات بالیای 
طبیعی برای انسان و ســرمایه های مادی وی کاربرد 
وســیعی دارد، بیمه اســت. بیمه در تمامی مراحل 
مدیریت ریسک کاربرد وســیع و موثری دارد. بیمه، 
هم در مرحله قبل از وقــوع حادثه، هم در حین و هم 
پس از وقوع حادثه کاربرد دارد. امروزه با رشد جمعیت 
و توسعه اقتصادی حتی تغییرات اقلیمی و آب وهوایی، 
مردم بیشــتری در مقایســه با دهه های گذشته در 
معرض این حوادث قرار دارند. امروزه ساخت وســاز 
در نواحی ســیل گیر، زلزله خیز و ســایر ریسک ها 
احتمال خسارت های با شــدت باال و فاجعه آمیز را به 
مراتب افزایش داده اســت. با وجود این با بکارگیری 
دانش مدیریت ریسک، سیستم های هشدار بهنگام 
و الگوهای پیش بینــی آب وهوایی، تعداد کســانی 
که بر اثــر حوادث طبیعی در دنیا آســیب دیده اند از 
4 /4 درصد به 6 /۲ درصد کاهش یافته است. کارکرد 
بیمه در مواجهه با ریســک ها در چهــار محور قابل 
طبقه بندی اســت. نخســت کنترل ریسک است. 
هدف از کنترل ریسک، کاهش احتمال وقوع خطر و 
کاستن از میزان خسارت های احتمالی است. با کنترل 
ریسک از یک سو، فرآیند تولید محصوالت، سازه ها و 
ســخت افزارهای خسارت ساز تحت نظارت و کنترل 
بیمه گر انجام می شود و از این طریق کیفیت و مقاومت 
آن ارتقامی یابد و از سوی دیگر، بهره برداری از آن نیز 
تحت نظارت بیمه گران صورت می پذیرد تا نگهداری 
پدیده های در معرض ریسک براساس اصول صحیح 
صورت گیرد. به این ترتیب بیمه ها می توانند مستقیما 
بر شدت و وسعت خسارات ناشی از سوانح موثر باشند. 
یکی از مشکالت مهمی که در بازار کاالها و خدمات 
وجود دارد، اطالعات نامتقارن است. این مسأله باعث 
می شود مصرف کننده یا هزینه زیادی بپردازد یا کاال 
و خدمت بی کیفیتی خریداری کند. حضور بیمه گران 
در فرآیند تولید، عرضه کاالها و خدمات گوناگون، تا 
حد زیادی این مشکل را کنترل کرده و کاهش می دهد 
و از این طریق نیز بر کیفیــت زندگی و کارایی بازارها 
تأثیر مفید خواهد داشت. دوم این که با وجود بیمه نامه 
و ارزیابی ریسک از سوی بیمه گر، تولیدکنندگانی که 
محصوالت، سازه ها و ســخت افزارهای بی کیفیت و 
غیرمقاوم در برابر حوادث طبیعی تولید می کنند، از 
بازار خارج خواهند شد، چراکه چنین تولیدکنندگانی 
باید یا کار خود را به درســتی انجام دهند یا حق بیمه 
بسیار باالیی برای خرید بیمه نامه مسئولیت بپردازند 
که چون از عهــده آن برنخواهند آمــد، از بازار خارج 
خواهند شــد. از این طریق، هــم کیفیت و مقاومت 
محصوالت در بازار ارتقا می یابد و هم کیفیت زندگی 
بهبود پیدا می کند. سوم این که جبران خسارت ها و 
بازسازی موارد آسیب دیده و بازگرداندن وضع اموال 
و اشخاص آســیب دیده به حالت قبل از وقوع حادثه 
از دیگر کارکردهای مهم بیمه است. این امر در ایجاد 
ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار موثر است و باعث 
می شود فعالیت اقتصادی و زندگی مردم در اسرع وقت 
به حالت طبیعی خود بازگردد. البته روشن است که با 

توجه به دامنه و شدت خسارت هایی که در پی حوادث 
طبیعی ایجاد می شود، جبران این مهم به تنهایی از 
عهده بیمه بر نخواهد آمد و برای مواجهه با این مشکل 
همکاری سه جانبه دولت، بیمه و مردم اجتناب ناپذیر 

است. 
چهارمیــن کارکرد این اســت که بــا جمع آوری 
حق بیمه ها، ذخیره و ســرمایه گذاری آن، انباشــت 
ســرمایه در اقتصاد توســعه می یابد و منجر به رشد 
اقتصادی و توسعه اشــتغال و درآمدزایی برای مردم 

خواهد شد. 
به دالیل مختلف فرهنگی و اقتصادی مردم کشور ما 
تمایل بایسته ای به بیمه نشان نمی دهند. تا جایی که 
متولیان مربوطه و قانون گذاران، در برخی موارد، انواعی 

از بیمه را برای افراد جامعه، اجباری می کنند. 
در شــرایط فعلی کمتر از 15 درصــد واحدهای 
مسکونی که بیمه نامه آتش ســوزی دارند، پوشش 
زلزله را هم خریده اند. بر این اســاس کمتر از ۲ درصد 
واحدهای مسکونی کشور تحت پوشش خطر زلزله 

هستند. 
یکی از روش های رایج برای دخالت دولت ها در این 
زمینه، اجباری کردن خرید بیمه زلزله از سوی مردم 
اســت وگرنه در نبود الزام قانونی بیمه زلزله چندان 
مورد توجه قرار نخواهد گرفــت. جامعه برای جبران 
پیامدهای زلزله به هرحال مجبور است هزینه کند و 
چون خود آسیب دیدگان توان پرداخت این هزینه را 
ندارند، به ناچار جامعه و دولت نیز باید به کمک آنان 
بشتابد. بنابراین چه بهتر است که حداقل بخشی از این 
هزینه از طریق سازوکار بیمه انجام شود که این روش 

کارآمدی خود را در عمل نشان داده است. 
به عنوان یک مثال بین المللــی، بزرگترین حادثه 
تحت پوشــش بیمه، زلزله آوریــل ۲۰16 ژاپن بود 
که نزدیک به 5 میلیارد دالر از بیمه خســارت گرفت. 
استفاده از سازوکار بیمه برای پوشش خطرات طبیعی، 
هم در مدیریت بحران، هم در سرعت بازگشت به وضع 
طبیعی، هم در مقاوم سازی ساخت وسازها و رعایت 
ایمنی و هم در توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی 

بازی می کند. 
درحال حاضر بیمه زلزله به عنوان خطر مستقل به 
صورت آزمایشی در کشــور ارایه می شود و در صورت 
موفقیت قابل تعمیم به سایر شرکت ها و سایر نقاط 
خواهد بود. از ســوی دیگر، الیحه تاسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی مراحل قانونی تصویب 
را طی می کند که تعیین حق بیمه در این صندوق هم 
تابع ضوابط فنی و احتمال وقوع حوادث تحت پوشش 

خواهد بود. 
روش معمول در اغلب کشورها برای تامین مالی 
و جبران خســارت های ناشــی از حوادث طبیعی، 
ایجــاد صندوق های بیمه ای اجبــاری و همگانی با 
حمایت دولت هاست، به نحوی که خطرات مربوط 
در سطح ملی تحت پوشــش قرار گیرد و در صورت 
وقوع هر حادثه طبیعی، خســارت مالــی وارده به 
اماکن مسکونی متعلق به مردم به سرعت از طریق 
این صندوق ها جبران و منابع دولت صرف بازسازی 
زیرســاخت هایی که از وقوع حادثــه طبیعی دچار 
خسارت شده اند، شود. بر این اساس عالوه بر امکان 
تحت پوشــش قرار دادن ریســک زلزلــه در قالب 
بیمه نامه های آتش سوزی، راه حلی که بیمه مرکزی 
ایران از سال ها قبل براساس مطالعه تجارب موفق در 
سطح بین المللی و منطقه ای به ویژه تجربه کشورهای 
ترکیه و ژاپن به عنوان روش مناسب برای جبران این 
خسارت ها و سازوکار اجرایی آن پیشنهاد کرد، ایجاد 
صندوق خاصی برای پوشش حوادث طبیعی تحت 
عنوان »صندوق بیمه همگانــی حوادث طبیعی« 
اســت که از طریق آن اجباری و همگانی شدن این 
پوشش بیمه ای محقق خواهد شــد. این پیشنهاد 
حدود 1۰ سال قبل در قالب الیحه ای به دولت وقت 
تقدیم شد و پس از چندین مرحله بررسی در دولت و 
مجلس، نهایتا این الیحه در مجلس شورای اسالمی 
نیز بررسی شد و در  ســال 1395 به تصویب رسید. 
معهذا این مصوبه مجلس با چند ایراد از سوی شورای 
محترم نگهبان مواجه شد که ایراد اصلی آن شورا به 
مصوبه مجلس، بار مالی ناشــی از مواد 5 و 6 الیحه 
مصوب مجلس برای دولت است. اکنون این موضوع 
در دستورکار قرار دارد تا با رفع آن امکان فعالیت این 
صندوق فراهم شــود. در حال حاضر، امکان رقابت 
بین شرکت های بیمه در عرضه پوشش بیمه زلزله 
به عنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی 
وجود دارد. درعین حال امکان فعالیت شرکت های 
بیمه در رابطه با پوشش بیمه زلزله با اخذ مجوزهای 
الزم از بیمه مرکزی نیز هســت. ضمنــا در الیحه 
»صندوق بیمه همگانی حــوادث طبیعی« امکان 
فعالیت تمام شرکت های بیمه در عرضه بیمه پایه و 

تکمیلی حوادث طبیعی پیش بینی شده است. 
همتــی، رئیــس  کل بیمه مرکــزی درخصوص 
زلزله کرمانشــاه مطرح کــرد که برای ایــن زلزله 
مبلغ 13۰ میلیارد تومان خســارت به صنعت بیمه 
پیش بینی می شود. وی براساس آمارها و بررسی های 
انجام شــده اشاره کرد که متاســفانه بخش ناچیزی 
از ساختمان های تخریب شــده در زلزله ازگله تحت 

پوشش بیمه هستند. 
الزم به ذکــر اســت کــه نمایندگی هــای انواع 
شرکت های بیمه از روز چهارم پس از زلزله، به صورت 
ثابت و سیار در جای جای شهر سرپل ذهاب مشاهده 

شد. 
درس آموخته ها و توصیه ها: 

بیمه سوانح طبیعی در کشور های بالخیز، راهکار 
مؤثری در انتقال بار مالی خســارات ناشی از سوانح و 
بالیای طبیعی از دولت و مردم به شــرکت های بیمه 

است. 
ضرورت تعمیم بیمه زلزله به عنوان خطر مستقل 

ضرورت تشکیل »صندوق بیمه همگانی حوادث 
طبیعی«

ان شــاءاهلل در بخش بعدی این سخنان، به چالش 
مهم دیگری تحت عنوان »آمادگی« پرداخته خواهد 
شد که حلقه مغفول دیگری از زنجیره مدیریت بحران، 

پیش از بحران است. 
دکتر حمیدرضا اسکاش، مشاور در حوزه مدیریت 

بحران

نگاهی به مدیریت بحران، پیش از بحران 

پیش از وقوع سوانح و بالیا چه باید کرد؟
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