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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 (7 کلیات(8 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 8931 ماه فروردین 72 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (9 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

 علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفا   ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش ینا ،رو این از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

  . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

 حکم ارچوبچ در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 بر منطبق لزوما  حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در رجمند هیئت این های دیدگاه

 با علمی عمیق و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک صرفا  ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 پیشگفتار -4 -4
 یو خسارات مال یعواقب انسان بروزسبب  ،وسعت تأثیر همچنینو  رمترقبهیو غ یناگهانماهیت  لیدل ههمواره ب یعیطب سوانح

ها، حریم )مانند گسل خطر منابع مجاورت در و سرمایه تیجمع انباشتهمچون  یمؤثر عواملشوند. فراوان در اغلب کشورها می

 ریاخ یهادر دهه یعیسوانح طبناشی از خسارات  رو به افزایشروند  جبموها بشر به زیرساخت یوابستگ و ها و نوار ساحلی(رودخانه

و  خساراتکماکان  ،یسوانح نیچن نامطلوب برآمده ازآثار  با مقابلهو  یآمادگ جادیادر  ریچشمگ یهاشرفتیپ رغمعلیگشته که 

شود. بروز می توسعه حال در یکشورها در بخصوص های بزرگچالش بروز سببها پس از واقعه در روزها و هفته یلات اجتماعضمع

 شود. بهمی یمردان تا مردم عادزمان باعث متأثر شدن همه اقشار مردم از دولتهم یهمراه پوشش خبرمعمولاً به  یسوانح نیچن

یدگان و دجهت کمک به آسیب یمقدمات یهازهیانگ ،یعیو عکس العمل مردم نسبت به سوانح طب یآگاه یمقطع شیبا افزا لیدل نیمه

شدن احساسات  یتوجهات زودگذر با گذشت زمان و سپر نیشود. متأسفانه جرقه چنفراهم می یریپذبیتوجه به ابزار کاهش آس

 و بروز مشکلات عدیده 1398وقوع سیلاب در چندین استان کشور در بهار  شود.سپرده می یبه فراموش تاً یفروکش کرده و نها یعاطف

های طبیعی است که با توجه به هایی از چنین پدیدههای کشور نمونهها، مزارع و زیرساختن به سکونتگاهاجتماعی و خسارات فراوا

 راستا این درهای جوی در این مقیاس، بررسی همه جانبه آن از اهمیت ویژه برخوردار است. ی نسبتاً کم کشور در مواجه با پدیدهتجربه

 نیو همچنو جایگاه صنعت بیمه  سکیر تیریمد یارهایمعمحور قرار دادن ف این پدیده با ی جوانب مختلمأمور مطالعه کارگروهاین 

 ،خود تیمسئول فیدر تعر و لابیس یمل ویژه تیأه یهاکارگروه ریسا با تعامل در کارگروه نیا. گشتخصوص  نیدر ا یاقدامات راهبرد

 .است پرداخته یمال منابع نیمأت و سکیر یابیارز یعنی چرخه نیامهم  ازیکشور در پاسخ به دو ن طیشرا یابیبه ارز

 سوانح ریسک مدیریت خصوص در کشور کلان گذاریسیاست -9 -4
ی های متعددی در حوزهگذاریی اخیر منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاستوقوع سوانح طبیعی مختلف در کشور در چند دهه

های کلی نظام ترین اقدامات در این خصوص، تصویب سیاستی از مهممدیریت ریسک و مدیریت بحران سوانح طبیعی گشته است. یک

ی مقام معظم و ابلاغ آن به وسیله 1384در موضوع پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در سال 

های راهبردهای نظام در حوزه یای به ارائهماده 9های (. این سیاست1-1باشد )شکل رهبری به عنوان یک سند بالادستی می

های جبران خسارت حوادث طبیعی )طی بندهای پذیری جامعه و همچنین ایجاد مکانیزمسازی، کاهش آسیبپیشگیری، مقابله، مقاوم

 ها، موضوع توجه و تأکید به جایگاه بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی است.پردازد. از نکات مهم این سیاست( می7تا  5

است تا روح حاکم بر مجموعه ی گذشته و لزوم ایجاد آمادگی کشور در این خصوص سبب شده های متعدد طی چهار دههع زلزلهوقو

باشد، اگرچه باشد که سند حاضر نیز از این امر مستثنی نمی اقدامات پیشگیرانه و آمادگی کشور بر مبنای خطر زلزله شکل گرفته

های جوی نیز پرداخته است. با این حال با توجه به تجربه اول کشور در برخورد با گر از جمله پدیدهآن به مخاطرات دی 9و  8بندهای 

گذاری کشور در خصوص های فنی و اجرایی و سیاستنامههایی با چنین وسعت، اهمیت بازنگری مجموعه مقررات ملی، نظامسیلاب

)مانند توسعه  یاتوسعه یسندها نیب یناهماهنگاشد. علاوه بر این بمدیریت ریسک و بحران سایر سوانح از جمله سیل مشخص می

 وجود مترقبه ریغ حوادث و یعیطب سوانح از یناش خطرات کاهش و یریشگینظام در موضوع پ یکل یهاسیاست با (روستاها و شهرها

 یهای توسعه جمهورهای کلان و برنامهاستارزیابی کلان از سیهمچنین . است نشده توجهها نیز به آنساله  5های برنامهکه در  دارد

کشور باعث  ییاجرا ییتوانا ها باآن یعدم همخوانو نویسی و قوانین هماهنگی و پیوستگی در برنامهدهد  که نامی نشان رانیا یاسلام

در عمل ماکان ناامن بوده و شهرهای کشور در برابر سوانح طبیعی ک ،یرغم توان خوب مهندسعلیپیدا نکند و تحقق ها برنامهشده این 

 . شونددیده و حس  های مبتنی بر ریسک و مبانی فنی و دانشی موجود در کشورریزیها و برنامهگذاریسیاستردپای کمتر 
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 17/15/1398 خیفراوان در تار یهابحران پس از کش و قوس تیریگزارش قانون مد نیا هیته نیدر حشده، علاوه بر موارد اشاره 

و جبران خسارت سوانح  سکیر تیریموضوع مد ،از آن یقابل توجه یهاشد که در بخش بیماده تصو 26در  یاسلام یشورادر مجلس 

در این قانون اشاره شده است، کماکان  یبالادست نیقوان یاز خلاها یادیبخش ز گرچه توجه قرار گرفته است.  مورد مهیو ب یعیطب

 در آن مغفول مانده است.های مدیریت ریسک های مختلف و استفاده از ظرفیتهای دستگاهزیادی در خصوص مسئولیتنکات 

 

 
 های کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه.تصویر سیاست -4-4شکل 

 

 
 یریت ریسک سوانح.بندهایی از برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مد -9-4شکل 
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  طبیعی سوانح ریسک مدیریت مبانی -9 -4
 یریپذبیآس احتمال ،یعیطب یسانحه وقوع احتمال و شدت از ثرأمت میمستق بصورتسوانح طبیعی ) سیل، زلزله، ..(  سکیر

 مجموعه به سکیر تیریمد فیتعر نیا با. باشدمی تأثیر تحت یهاهیسرما تیاهم ای ارزشی در معرض خطر و همچنین هاهیسرما

 خطر، کاهش یعنی آن عوامل از کی هر حیصح تیریمد قیطر از(، خسارت)احتمال  سکیر کاهش در یسع کهشود می اطلاق یاقدامات

 و زمان بودن نینامع لحاظ به یعیطب سوانح خطر با رابطه در. دارد هاهیسرما یپراکندگ در تیریمد و ،یریپذبیآس احتمال کاهش

 ای و یبزرگ در دخالت ای کاهش هرگونه از بشر عت،یطب توسطدر زلزله یا بارش  شده آزاد یهایانرژ حجم یطرف از و هاآن وقوع مکان

 یبرا دسترس در ابزار نیبنابرا. داشت نخواهد یعمل ایمعن یعیطب سوانح خطر تیریمد لحاظ نیبد و بوده ناتوان آن وقوع احتمال

 (: 3-1توان در موارد کلی زیر خلاصه کرد )شکل را می یعیطب سوانح سکیر یعمل تیریمد و کاهش

 ،تحت تأثیر خطر یهاهیسرما سکیر یابیارز

 ،خطر برابر در هیسرما عملکرد بهبودپذیری و آسیب کاهش

 ،ریپذبیآس یهاهیسرما ییجابجا ازین صورت در ای و ریپذبیآس یهاهیسرما ذفح

 .مهیب سازوکار قیطر از هاریسک انتقال و یمال منابع تأمین

 از یناش توانمی را یاحتمال خسارات بازپرداختجبران و  داریپا هایسیستم وجود عدم و یعیطب سوانحخسارات مالی ناشی از 

سوانح  سکیهوشمندانه ر تیریمد. دانست یکشور یساستگذاریس و یتیریمد یهاهیلا در سکیر تیریمد بر یمبتن هایسیستم فقدان

از  یناش یو کاهش بار مال یدر بازساز لیسبب کاهش خسارت، تسه دتوانتنها می فوق نه یابزارها از کدام هر رتقایا قیاز طر یعیطب

عنوان مثال  بهشود. بحران می تیریحادثه در فرآیند مد تیریو مد یامداد هایفعالیتعملکرد بهتر  باعثبلکه  ؛شودها سوانح بر دولت

 یاجرا و یطراح یبرا را ییهانامهنظام و ابزار مجموعه کشور، ییاجرا یفن نظام و یمل مقررات و تهگرف صورت یهاشرفتیپ و قاتیتحق

 یحدود تا که است گرفته نظر در دیجد و مهم یهاپروژه در هاکارگیری آنبه ضرورت و یعیطب سوانح خطرات با متناسب هاساختمان

 بخصوص ی و بهسازیسازمقاوم یهاکارگیری روشبه نیهمچن .دهد می کاهش هاناساختم نگونهیا یبرا را ندهیآ یهاخسارت احتمال

 یسوانح نیچن یاحتمال وقوع برابر در را موجود یهاسازه ینسب عملکرد و ییکارا تواندمی زین یاتیح تأسیسات و هاساختمان یبرا

 در. هستند ریپذبیآس در کشور موجود یصنعت و یتجار ،یمسکون یهاساختمان هنوز قسمت اعظمی از وجود نیا با. بخشد بهبود

 و راهگشا نبوده زین یریپذبیآس کاهش(، ها رودخانه بسترساخت و ساز در  مثال عنوان)به  خطر وقوع بودن محرز لیدل هب زین یموارد

 .باشدمی استفاده قابل راهکار هاسکونتگاه ییجابجا ای و سکیر حذف
 

 
 یعیوانح طبس سکیر تیریابزار مد -9-4شکل 
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  ریسک ارزیابی و تخمین -1 -4
 ضمن ییهالیتحل نیچن جینتا. باشدمی هاآن وقوع احتمال و خسارات برآورد سوانح، سکیر هوشمندانه تیریمد در ماقدا نیاول

 ییهانیتخم نیچن. زدسامی فراهم را سکیر تیریمد ابزار بر ترهوشمندانه و شتریب تمرکز امکان ،یاحتمال خسارات از ییهانیتخم ارائه

 سوانح با رابطه در. دیآ بدست خسارتتخمین  یهامدل قیطر از ای و گذشته عیوقا به مربوط اطلاعات به مراجعه قیطر از است ممکن

 در یهاهیسرما آمار بودن ریمتغ و گذشته خساراتی کافی درباره آمار نبودن دسترس در حوادث، بودن تناوب کم دلیلبه ،یعیطب

 خسارات هاآن در که خسارت یهامدل از استفادهاین ارتباط  در. است ممکن ریغ تقریباً یآمار یهاروش از استفاده خطر، معرض

 و مردم از یاگسترده فیطشود. می مشخص شیپ از شیب ساختمان، یمهندس دانش و و جو نیزم علوم از استفاده با سوانح یاحتمال

های ی، سازماننظارت یهاارگان ه،یسرما بازار ،اییی، کارگزاران بیمهاتکا گرانمهیب مه،یب یهاشرکت تاگرفته  هیسرما صاحبان از انیمتول

 .کنند استفاده خود سکیر تیریمد و یریگمیتصم در سکیر لیتحل ابزار از توانندمی یاگونه به کدام هر هادولت و امدادی

  پذیریآسیب کاهش و سازیایمن -1 -4
ای را باشد که البته ابعاد بسیار گستردهترین راهکارهای مدیریت ریسک سوانح میپذیری یکی از مهمو کاهش آسیبسازی ایمن

 حمل ،یشستگ ،یگرفتگبآاز جمله  گوناگونی طراتاخممسبب بروز  یمیو اقل ییایجغراف طیبه شرا بسته لابیس وقوعدربردارد. 

 نییراستا تع نیا در. اندسهم داشتهها و زیرساخت هاساختمان در خسارات جادیادر  ینحو به کدام هر که شده نیو رانش زم رسوبات

 یشهر و( ایسازه) یساختمان بعد در یبهسازو  لیمقاوم در برابر س یطراح یهاروش ارائهخسارت و  ایجاد ها و سازوکارهایمکانیزم

 .باشدمی ،دارد وجود زلزله یبرا نچهآ هیشب ی،مل مقررات و هاعملال دستور دوینت و گسترده مطالعات انجام ازمندین( کلان)

  ریسک حذف -5 -4
سازی یک ساختمان یا یک مجموعه اقتصادی امکان نداشته باشد، مثلا بدلیل مجاورت آن در کنار منابع حتمی اگر بهسازی یا مقاوم

جایی محل ساختمان و انتقال آن به مکانی دور از جابه خطر مانند قرارگیری یک ساختمان در بستر رودخانه؛ در چنین شرایطی نیاز به

 شود.یجایی ریسک نامیده مباشد. این عمل حذف یا جابهمنبع خطر می

  ریسک انتقال و خسارت جبران مالی منابع تأمین -9 -4

 دلیلبه توسعه حال در یکشورها شتریب در بازسازی یو تأمین منابع لازم برا یعیاز سوانح طب یناش یخسارات اقتصادروش جبران 

 بر علاوهاین  که بوده یها و از منابع عمومعهده دولت بر عمدتاً و نبود بیمه سوانح طبیعی سکیر تیریمد کارآمد هایسیستم وجود عدم

 لاتضعم سببتواند گردد؛ که میمی خسارات از یتوجه قابلسبب عدم جبران بخش  دولت، یاقتصاد ساختار بر رمنتظرهیغ فشار جادیا

 و تأمین منابع مالی سکیر انتقال سازوکار عنوان به مهیب استفاده از مکانیزم  جبران خسارت کارآمد و. روش صحیح شودنیز  یاجتماع

ها به برقراری پوشش سوانح بوده و یا اینکه تأسیس های بیمه و تشویق آن. نقش دولت ها ارائه نوعی پوشش اتکائی برای شرکتباشدمی

باید برای باشد. علاوه بر همه این موارد، منبع دیگری که میی پوشش مستقیم میانح به عنوان سیستم جدید برای ارائهصندوق سو

های مردمی و یا غیردولتی است که در برخی حوادث های خسارت سوانح طبیعی مورد توجه قرار گیرد، موضوع کمکتأمین مالی هزینه

 یافته و با ساختار مشخص از آن در جبران خسارات بهره گرفت.نیاز است تا به صورت سازمانگیرد و رقم قابل توجهی به خود می

 بیمه و ریسک مدیریت کارگروه فعالیت -1 -4
جهت  را خود تیفعال ،مهیو ب سکیر تیریمد یحوزه کارشناسانو  نیاز متخصص نفر  9 حضور با مهیب و سکیر تیریمد کارگروه

 یآمادگ یبرا یراهبرد یراهکارها ارائه و ریاخ لابیس در مهیب صنعت عملکرد و یعیطب سوانح سکیر تیریمد بر حاکم اختارارزیابی س

 گردیدهار زجلسه رسمی با حضور اعضای محترم برگ 25این مدت،  در .آغاز نمود 17/12/1398 خیاز تاردر سوانح مشابه  کشور شتریب
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مورد بحث و بررسی قرار مدیریت ریسک و بیمه در حوزه  وضعیت موجود کشورشناسی با رویکرد آسیب موضوعات مختلفی که طی آن

رغم متأسفانه همکاری بیمه مرکزی برای دریافت اطلاعات لازم و به موقع همانند پوشش خسارات وارده در سیل، علیگرفته است. 

جمهوری ت ذیل حول محور سؤالات ریاستهای بیمه ای، بسیار محدود بود. گروه در موضوعاسابقه نسبتاً طولانی و کثرت شرکت

 اقدامات ذیل را انجام داد:

 ها،جمهوری و مطالعه برای یافتن پاسخ علمی به آنبررسی سؤالات ریاست -4

 جمهوری،های اجرایی کشور جهت دریافت اطلاعات لازم برای پاسخگویی به سولات ریاستمکاتبه با دستگاه

 های کشور،گاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاهاختار مدیریت ریسک کشور و جایبررسی س

  اجرایی کشور در ارتباط با مدیریت ریسک،-بررسی ساختار نظام فنی

 بررسی نقش صنعت بیمه در سوانح و عملکرد آن،

 های تخمین خسارت در مدیریت ریسک سوانح طبیعی در کشور،های توسعه سامانهمولفهو ارزیابی نقش 

 در کشور، صندوق سوانح طبیعیجدید  مرتبط با سوانح طبیعی به خصوص قانون ایبررسی قوانین بیمه

  ،ریسک سوانح و بیمه یحوزهدر تربیت نیروی انسانی متخصص بررسی وضعیت 

 یجمهور محترم استیر الاتؤس -3 -4

شده بر دولت، اختصاص یکی از  و بار مالی تحمیل 98های بهار سال با توجه به حجم نسبتاً بالای خسارات اقتصادی ناشی از سیلاب

گانه از سوی ریاست محترم جمهوری به موضوع مدیریت ریسک و بیمه حاکی از تشخیص اهمیت نظام مدیریتی های شانزدهکارگروه

ک و باشد. در این راستا کارگروه مدیریت ریسکشور به این مهم و نقش آن در توسعه پایدار کشور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم می

 جمهوری به شرح زیر گشته است:بیمه مأمور به تحقیق و پاسخگویی به سؤالات ریاست

 کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیلاب در ایران چگونه است؟ -4

 هایی است؟ها و قوتکشور در زمینه بیمه سیلاب دارای چه ضعف یصنعت بیمه

 ست؟یچ لابیس معرض در یاتوسعه اقدامات ریسا و هاختزیرسا ها،سکونتگاه توسعه در سکیر تیریمد گاهیجا

 زدگان به جریان عادی زندگی اثر گذاشته است؟های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیلضعف

 اند، چگونه است؟های که در معرض سیلاب قرار گرفتهوضعیت بیمه زیرساخت

هایی داشته و چگونه بر بروز ربط در مقوله سیلاب با صنعت مدیریت ریسک و بیمه، چه نقصانهای ذیکیفیت تعامل همه دستگاه

 خسارات سیلاب اثرگذار بوده است؟

 نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیلاب و تشدید خسارات باقی گذاشته است؟

 ست؟یچ کشور در لابیس مهیب و سکیر تیریمد یبرا لابیس یهاآموخته درس

 ست؟یچ رد،یگ صورت لابیس نهیزم در کشور مهیب و سکیر تیریمد صنعت در دیکه با یاصلاحات

 عملکرد به مرتبط مشخص بطور را 7و  6، 5، 4 سؤال چهار توانمی یجمهور محترم استیر توسط مطروحه سؤالات مجموعه از

و  هیو تجز مهیصنعت ب گاهیبه جا شتریب دیگرپنچ سؤال  کهیدر حال دانست ریاخ لابیرابطه با س درربط ذیهای و دستگاه مهیصنعت ب

 خصأبال و یکل بطور مهیب صنعتنفوذ  که نجاآاست. از  پرداخته آن و اصلاحات لازم الاجرا در عملکرد بهتر مهیساختار صنعت ب لیتحل

 مهیصنعت ب توسط شده داده پوشش خسارات گزارش یارائه باشد،می زیناچ اریبس شورک در یعیطب سوانح خسارات پوشش در نآ نفوذ

خود را معطوف به  کردیرو عمده مهیو ب سکیر تیریلذا کارگروه مد نماید.نمی کارگروه را نیا فیوظا تیکفا ی،نگارواقعهًا صرف نگاه با

 یعبارتنموده است. به  لابیو نه تنها س یعید بهتر در سوانح طبرو در عملکر شیپ یهاو چالش مهیصنعت بعملکرد  لیو تحل هیتجز

توان از می زیرا ن ریاخ لابیپس از س یبازساز یو تأمین منابع مال سکیر تیریدر خدمت مد یعنوان ابزار به مهیعملکرد صنعت ب

 داد. قرار یابیمورد ارز داتیها و تهدفرصت نیصنعت و نقاط ضعف و قوت و همچن یهاچالش دگاهید
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  جمهوری محترم ریاست سؤالات شکست -41 -4
های موجود در صنعت بیمه و عرصه مدیریت های اولیه توسط کارگروه مشخص شد که مشکلات، نقاط ضعف و نقصانپس از بررسی

و با اندرکنش بر  هایی نسبتاً مستقل در نظر گرفت که در عین استقلال بر یکدیگر تأثیر گذاشتهتوان به صورت بخشمی ریسک کشور را

شود. با این نگاه سعی شد تا با یکدیگر منجر به ایجاد مشکلات و تأثیر منفی در روندهای جاری بیمه سوانح طبیعی و بالأخص سیل می

 لهیوسها را به های گراف و نحوه تعامل آنها را به عنوان گرههایی از نقاط ضعف، دلایل و نتایج آناستفاده از روش گرافیکی، مجموعه

 4-1فکری و نظر کارشناسی افراد خبره مشخص شود. شکل ، هم1ها را به وسیله تفکر عقلاییتعیین کرده و ارتباط آن گراف الی

 دهد.هایی را برای شکست سوال دوم ریاست جمهوری نشان میای از چنین گرافنمونه

ها، یکی از ها، گره اصلی در همه گرافسخ جامع به آنگذاری کارگروه مبنی بر پاجمهوری و هدفبنابر اهمیت سؤالات ریاست

ها روندی از های مربوطه از آن استخراج شده است. به این ترتیب هر کدام از گرافجمهوری  قرار داده و بقیه بخشسؤالات ریاست

جمهوری تشریح سؤالات ریاستهای مربوط به بیمه و مدیریت ریسک به ویژه در سیل اخیر را در رابطه با یکی از مشکلات و نقصان

کند. به این ترتیب کارگروه پس از بحث بر سر روندها و واحدها، توانست تا شکستی از وظایفی را که در راستای تشریح و پرداختن می

داشته باشد  دهند،های مربوط به گراف بوده و نهایتاً پاسخی شفاف به سؤالات ریاست محترم جمهوری را نتیجه میبه هر کدام از ماژول

های خویش را بر اساس آن تنظیم نماید. شایان ذکر است که از میان سؤالات مختلف، این ساختار شکست برای مواردی که و برنامه

 ماهیت شرح واقعه و یا ارائه راهکار و جمع بندی داشته ارائه نشده است.

 

 
 گراف شکست سؤال دوم ریاست محترم جمهور -1-4شکل 

 

________________________________________________________________________________ 
1- Rational Thinking 
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 :سؤال اول

 «چگونه است؟ یراندر ا یلابدر مقابل س یمهمربوط به ب ینقوان کیفیت»

گذاران مورد ارزیابی قرار داد. گران و بیمهتوان از دو منظر بیمهکیفیت قوانین مربوط به بیمه سوانح و بالأخص سیل را می

نعت بیمه و در رأس بیمه مرکزی متعهد به ای از قوانین حاکم بر عملکرد صنعت بیمه که توسط شورای عالی بیمه تصویب و صمجموعه

ها و باشند. از طرفی قوانینی نیز بر ایجاب و یا چگونگی استفاده از خدمات بیمه سوانح توسط متولیان زیرساختها میاجرای آن

ل ریسک سوانح به سزایی در انتقاها نقش بهکارگیری  آنصاحبان سرمایه و کسب و کار در کشور وجود داشته که مفاد و چگونگی به

 .صنعت بیمه دارند

 دوم: سؤال

 «است؟ هاییقوت وها چه ضعف یدارا یلابس یمهب ینهکشور در زم یمهصنعت ب»

ها و توانمندی های ارائه پوشش خسارات ناشی از سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله توسط صنعت بیمه مستلزم وجود زیرساخت

باشد. صنعت های فراوانی میآن برای پاسخگویی به سوانح طراحی نشده و دارای ضعف باشد که ساختار فعلیخاص صنعت بیمه می

ای معمولی نظیر بیمه عمر، خودرو، درمان و حتی خوبی از مدیریت ریسک خدمات بیمه بیمه با استناد بر آمار خسارات توانسته است به

های گذشته جهت تخمین و های آماری مبتنی بر خسارات سالروشکه این خسارات عموماً  غیر وابسته بوده و چرا  دآیبرسوزی آتش

هایی در سطح کلان کنند. لذا در خصوص بیمه سوانح طبیعی و آن هم چنانچه ارائه چنین پوششهای آتی کفایت میمدیریت ریسک

ای را برای صنعت ایجاد ار عدیدهتواند مشکلات بسیکشور صورت پذیرد، فشار ناشی از همبستگی زمانی و مکانی قابل توجه خسارات می

باشد دیدگاه درستی از میزان ریسک سوانح طبیعی مینماید. یکی از مشکلات بزرگ صنعت بیمه در پوشش حوادث طبیعی عدم وجود 

باشد. حاکم نبودن های متحمل توسط یک شرکت بیمه میها و هم در تخمین تجمیع ریسککه این موضوع هم در تعیین حق بیمه

های تخمین خسارت، کمبود و یا عدم استفاده صنعت بیمه از نیروی انسانی متخصص محور، عدم استفاده از مدل-گذاری ریسکتقیم

ها، عدم اعمال دلیل تحریمهای اخیر بههای اتکائی بین المللی در سالدر مدیریت ریسک سوانح، عدم امکان استفاده از پوشش

 ها پرداخته خواهد شد.های بعدی این گزارش به آنمه و عوامل دیگری که در بخشهای کافی بر عملکرد صنعت بینظارت

 :سوم سؤال

 «یست؟چ یلابدر معرض س ایاقدامات توسعه یرو سا هازیرساخت ،هادر توسعه سکونتگاه یسکر یریتمد یگاهجا»

پذیری و تأمین منابع ریسک، کاهش آسیبتوان در پرهیز از نشان داده شده را می 3ابزار مدیریت ریسک همانگونه که در شکل

ها توانسته است تا های متعدد در چند دهه اخیر درکشور و خسارات جانی و مالی ناشی از آنمالی بازسازی خلاصه نمود. وقوع زلزله

اخته به نحوی که ای را قانونمند سهای طراحی لرزهنامهکارگیری آیینهای خطربار و از طرفی تدوین و بهحدودی پرهیز از پهنه

اند. لذا در خصوص پدیدهای جوی و سیل، ها فراهم ساختههای جدید عملکرد بهتری را مخصوصاًدر حیطه نجات جان انسانسکونتگاه

کارگیری قوانین حاکم بر توسعه های مؤثر در استفاده بهینه از زمین و تدوین و بهکشور نیازمند تدوین قوانین و اخذ سیاست

 باشد.جه به منابع خطرات سیل میها و با توو زیرساخت هاسکونتگاه

 :چهارم سؤال

اثر  یزندگ یعاد یانزدگان به جرچگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیل یلس یاندر جر یمهو ب یسکر یریتمد یهاضعف»

 «؟گذاشته است

توان دلایل اصلی بروز از جمله سیل را میپذیری بخش قابل توجه از محیط مصنوع کشور و معرضیت آن در کنار منابع خطر آسیب

های فراگیر بیمه سوانح منجر به نبود منابع مالی دانست. از طرفی عدم وجود پوشش 98خسارت طی سوانحی همچمون سیل بهار 

بل و بعد دیدگان سانحه شده است. همچنین سیلاب بر خلاف سایر سوانح طبیعی، علاوه بر اقدامات قکافی برای جبران خسارات آسیب
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هایی باشد. بدیهی است لازمه چنین مدیریتاز سانحه، نحوه مدیریت آن در حین سانحه نیز تأثیرگزار در حجم و وسعت خسارات می

ها و ابزار سازی سناریوهای مختلف آن و با توجه به هشدارهای هواشناسی و استفاده از دادهشناخت کامل پدیده و امکان مدل

های مورد نظر نرسیده است، باشد. به عبارتی هنگام وقوع سیلاب و خصوصاً زمانی که سیلاب هنوز به مکانمی محاسباتی برآورد سیل

های درست، از تأثیر آن به میزان زیادی کاهید. برای مثال در صورت اطمینان یا دادن احتمال بالا از ورود توان با اتخاذ تصمیممی

در وقت مناسب شهر یا روستا را تخلیه نمود و یا تمهیدات نجات شهر در بعد ماکرو را فراهم توان سیلاب به داخل شهر یا روستا، می

تواند مورد استفاده صنعت بیمه قرار گیرد بلکه ابزاری بسیار مؤثر در سازی خطر و ریسک سیلاب نه تنها میی ابزار مدلساخت. توسعه

 مدت باشد.مدت و میاننه در کوتاهبرآورد سناریوهای مختلف سیلاب و اخذ اقدامات پیشگیرا

 پنجم: سؤال

 «است؟ چگونه اند،قرار گرفته یلابکه در معرض س ییهازیرساخت یمهب یتوضع»

های حیاتی و تأسیسات مربوطه، های شریانتوان بصورت کلی به چند بخش شبکههای در معرض خطر سیلاب را میارزش

های صنعتی تقسیم بندی نمود. بر اساس اطلاعات سیسات کشاورزی و همچنین ساختمانها و تأهای مسکونی و تجاری، زمینساختمان

های حیاتی نظیر راه، خطوط آب، برق و گاز و تأسیسات مربوطه که ای از شبکه شریانمحدود دریافتی از بیمه مرکزی، بخش عمده

ای نبوده و باشد که عملًا تحت هیچگونه پوشش بیمهدهند عموماً  تحت مالکیت دولت میهای کشور را تشکیل میعمدتًا زیرساخت

های مسکونی و تجاری نیز آمار ابتدایی خسارات آن مستقیماً متوجه دولت بوده و با شرایط موجود خواهد بود. در خصوص ساختمان

ای گروهی و یا ادهای بیمهبیمه مرکزی حاکی از نفوذ بسیار پایین بیمه در این بخش بوده و موارد تحت پوشش نیز عمدتاً تحت قرارد

باشند. صندوق بیمه کشاورزی شاید عملکرد بهتری را داشته است چرا که توانسته است بخشی از خسارات وارده به ها میمرهونات بانک

در های بازرگانی شود. شاید بیشترین نفوذ بیمههای بعدی ارائه میکشاورزان و دامداران را پوشش داده که جزئیات آن در بخش

ها، خصوص سوانح طبیعی در خصوص تأسیسات صنعتی و بخش نفت و انرژی باشد که متأسفانه آمار جامعی از تمامی زیرساخت

 های مربوطه و بیمه مرکزی دریافت نشده است. های مکرر از سازمانرغم درخواستعلی

 :ششم سؤال

هایی داشته و چگونه بر بروز یریت ریسک و بیمه، چه نقصانربط در مقوله سیلاب با صنعت مدهای ذیکیفیت تعامل همه دستگاه»

 «خسارات سیلاب اثرگذار بوده است؟

در کشور در نوع خود منحصر بفرد بوده و هم از نظر وسعت و هم از نظر حجم خسارات وارده اولین مورد  1398وقوع سیلاب بهار 

ها به ها و زیرساختدی سیلاب که به طور طبیعی در توسعه سکونتگاهبنهای پهنهباشد. عدم وجود نقشهدر حداقل چند دهه گذشته می

هایی دانست که در بروز خسارات مؤثر بوده است. در این توان یکی از نقصانشوند را میعنوان اولین مراحل طراحی محسوب می

باشند. هایی میبندیی چنین پهنهیههای مربوطه نظیر وزارت نیرو و یا وزارت مسکن و شهرسازی قاعدتاً متولی تهخصوص سازمان

توانست در تعامل بین شوند که میها نیز از دیگر موارد وقوع خسارت محسوب میتدوین مقررات ملی، اعمال و نظارت بر اجرای آن

نایی با وزارت مسکن و شهرسازی، شورای عالی معماری و سازمان برنامه و بودجه صورت پذیرد. ارتقای فرهنگ مدیریت ریسک و آش

توانست سزایی در اجتناب از خسارات میخطرات سوانحی چون سیلاب در بین آحاد مردم از شهروندان عادی تا مسئولین نقش به

سزایی توانند نقش بهها میهای مدیریت بحران و شهرداریها، سازمانداشته باشد. صدا و سیما و ارتباطات جمعی در تعامل با دانشگاه

 عمومی و ایجاد آگاهی مردم داشته باشند.   در ارتقای دانش

 سؤال هفتم:

 «نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیلاب و تشدید خسارات باقی گذاشته است؟»

های شدید، ار آسیبهای کشور دچها و همچنین زیرساخت، بخش قابل توجهی از ساختمان98در جریان سیلاب فروردین ماه 

ی جزییات فنی و نحوه .باشدمی لابیسمحیط مصنوع کشور به خطرات جوی نظیر  یریپذبیآسحاکی از  که شدند کم و متوسط
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هیات ملی سیلاب قرار دارد. اما  از منظر مدیریت  "هایکارگروه زیرساخت"ها در دستورکار ها و ساختماندیدگی این زیرساختآسیب

های فنی ای از سازمان برنامه و بودجه کشور، در عمل متولی تهیه دستورالعملنظام فنی و اجرایی به عنوان زیر مجموعهریسک و بیمه 

دهد ، این مجموعه در طول سالیان متمادی ها نشان میباشد. بررسیهای عمومی( میی عمرانی وطرحو اجرایی )بیشتر در حوزه

های مرتبط با پدیده سیل داشته و ضوابطی تهیه شده است. نکته با ایجاد ضوابط و دستورالعمل هایی در ارتباطهای خود تلاشفعالیت

محور و  -های موجود دارای نگاه ریسکهای دولتی وعمومی لازم الاجرا است و ثانیاً دستورالعملمهم اینکه اولاً  ضوابط فقط برای پروژه

های بوجود باشند. حال آنکه بخش قابل توجهی از خرابیی طراحی میها مربوط به حوزهباشند؛ و ثالثاً تمامی دستورالعملیکپارچه نمی

های عمرانی دانست که کمتر مورد توجه نظام فنی اجرایی کشور قرار گرفته توان ناشی از مشکلات اجرایی و نظارتی پروژهآمده را می

های کشور کاملا ین جهت ساز و کار و نحوه بیمه کردن زیرساختاست.  در کنار تمامی این موارد، فقدان دستورالعمل مناسبی تعی

 باشد.محسوس می

 سؤال هشتم:

 «ست؟یچ کشور در لابیس مهیب و سکیر تیریمد یبرا لابیس یهاآموختهدرس»

 یعیطب دهیپد نیها به انآ یریپذبیسآ یو از طرف لابیکشور در معرض خطر س یو اجتماع یاقتصاد یهاارزش یریگ قرار

در  ییاجرا یهاها و نظامنامهاز دستورالعمل یوجود بعض رغمیبوده است. عل 1398بهار  لابیعامل وقوع خسارات در خلال س نیترمهم

سبب شده است که نه تنها  ریعدم وجود سوانح مشابه در چند دهه اخ ها،رساختیو ز هاهو توسعه سکونتگا یطراح ،ییخصوص جانما

ال را کسب تجربه از عدم ؤس نیبه ا ییکارگروه پاسخگو نیمشخص نشود. ا زیها نآن یهایده شود بلکه کاستکار برهات موجود برمقر

عملکرد  یلزوم ارتقا ی. از طرفداندیدر کشور م لیو س یجو یهادهیو وسعت خطر پد اسیکشور با مق یبدنه کارشناس ییشناآ

مصنوع موضوع  طیمح یریپذبیسآکاهش  یبه عبارت ای لابیدر برابر سها ساختریو ز یتجار ،یصنعت ،یمستحدثات اعم از مسکون

و  لیس از یخسارات ناش نیمغفول مانده است. کارگروه همچن ریدر چند دهه اخ یسوانح نیاست که در نبود مشابه چن یگرید

و  یطراح نیصنعت و همچن نیا یدانسته و ارتقا مهیصنعت ب ییاز عدم توانا یرا ناش یبازساز یمنابع مال نیمشکلات دولت در تام

 نیموارد مستلزم تام نیاست تمام ا یهی. بدداندیکشور در مقابله با سوانح مشابه م ازیجبران خسارت را ن گرید یهازمیتوسعه مکان

 پراخته شده است.  هاآن مختلف گزارش به یهاکه در بخش باشدیم یانسان یرویو ن ی، علمیمنابع اطلاعات

 سؤال نهم:

 «ست؟یچ رد،یگ صورت لابیس نهیزم در کشور مهیب و سکیر تیریمد صنعت در دیکه با یصلاحاتا»

 نیاز سوانح و همچن یخود به عوامل وقوع خسارت ناش یو نگاه تخصص شده محول تیمورأکار گروه با توجه به م نیا

لازم در مجموعه اقدامات منجر  داتیتمه را معطوف به مهیو ب سکیر تیریمد طهیموجود در کشور، اصلاحات لازم در ح یهانقص

 مهیکرده است. صنعت ب یبازساز ندآیفر یبرا یدولت ریغ یمنابع مال نیمأت نیاز خطر و همچن زیپره ایو  یریپذبیسآبه کاهش 

 نیتام ،یستبالاد نیقوان یو اجرا نین مستلزم تدوآکه  باشدیم طهیح نیاصلاحات فراوان در ا ازمندیدر کشور ن یبا سابقه طولان

مختلف  یهاکه فصل باشندیمتخصص م وماهر  یانسان یروین نیو همچن سکیر تیریو ابزار مد یدانش فن یارتقا ،یمنابع مال

 .پردازدیم هاآنگزارش با

 ریسک مدیریت فرآیند با جمهوری محترم ریاست سؤالات ارتباط -44 -4

مطروحه از سمت ریاست محترم جمهوری دو محور اصلی را مبنای کار کارگروه مدیریت ریسک و بیمه در پاسخگویی به سؤالات 

های کشور در برابر سیلاب و تمهیدات لازم پذیری محیط مصنوع و زیرساختخود قرار داده است. محور اول شرایط حاکم بر آسیب

ها به عنوان یکی از ری آنجهت شناخت خطرات تهدید کننده، ارتقای نظام فنی اجرایی و مقررات ملی کشور و ایجاب بکارگی

باشد. محور دوم کار ترین محورهای مدیریت ریسک و در جهت بهبود عملکرد در ابعاد میکرو )ساختمانی( و ماکرو )شهری( میاصلی
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تأمین ها برای ارتقای آن به عنوان ابزاری در آموختهمکانیزم انتقال ریسک و در رأس آن عملکرد صنعت بیمه و درس  نیز این کارگروه

 دهد.با محورهای فوق را نشان میارتباط سؤالات کارفرما را  1-1باشد.  جدول منابع مالی بازسازی می

 
 جمهوری با اجزای زنجیره مدیریت ریسک. محترمارتباط سؤالات ریاست  -4-4جدول 

 طبیعی سوانح یبیمه و ریسک مدیریت حوزه در متولی هایسازمان با تعامل -49 -4
 یهابخش و هاارگان در موجود هایمکانیزم و هاسیستم ،هازیرساخت یابیارز یتاساردر  بیمه و ریسک مدیریت کارگروه

 ربطذی نهاد یاو  سازمان ،خانهوزارت 11از  یشبا ب یعیسوانح طب یمهو ب یسکر یریتدر موضوع مد ییتو حاکم یدولت مختلف

مطلع  ییندهبا نما یجلسه رسم یبرگزارارسال کرده است و همچنین برای  را سؤالات کارگروه ه و کاتبم 2-1مندرج در جدول 

سازمان مدیریت بحران،  3 تنها متعدد، هایگیرییپی رغمعلی و انتهای این مطالعات تا گردید. متأسفانه سازمان درخواستآن 

ها در ارتباط با دادند.  لذا  در عمل امکان بررسی عملکرد سازمان میمستق پاسخ گروه کار سؤالاتبه  یمرکز وزارت نیرو و بیمه

ها در پیوست )الف( این هها و دستگامدیریت ریسک وبیمه در سیلاب اخیر به وجود نیامد. ریز سؤالات این کارگروه از سازمان

 گزارش آورده شده است.

 ناظر بر جز فرآیند مدیریت ریسک جمهوریسؤال ریاست شماره

1 
 چگونه ایران در سیلاب مقابل در بیمه به مربوط قوانین کیفیت

 است؟
 انتقال ریسک و تأمین منابع/بیمه + صندوق

2 
 و هاضعف چه دارای سیلاب بیمه زمینه در کشور بیمه صنعت

 است؟ هاییقوت

 انتقال ریسک و تأمین منابع مالی جبران خسارت

 ارزیابی ریسک

3 
 و هازیرساخت ها،سکونتگاه توسعه در ریسک مدیریت جایگاه

 چیست؟ سیلاب معرض در ایتوسعه اقدامات سایر

 ارزیابی ریسک

 کاهش ریسک

 حذف ریسک

 سازیمقاوم

4 

 بر چگونه سیل جریان در بیمه و ریسک مدیریت هایضعف

 اثر زندگی عادی جریان به زدگانسیل بازگشت و خسارات بروز

 است؟ گذاشته

 انتقال ریسک و تأمین منابع/ مالی جبران خسارت

 ی ریسکارزیاب

5 
 قرار سیلاب معرض در که هاییزیرساخت بیمه وضعیت

 است؟ چگونه اند،گرفته
 انتقال ریسک و تأمین منابع مالی جبران خسارت

6 

 با سیلاب مقوله در ربطذی هایدستگاه همه تعامل کیفیت

 چگونه و داشته هایینقصان چه بیمه، و ریسک مدیریت صنعت

 است؟ بوده راثرگذا سیلاب خسارات بروز بر

 ارزیابی ریسک

 انتقال ریسک و تأمین منابع مالی جبران خسارت

7 

 صنعت و ریسک مدیریت با کشور اجرایی و فنی نظام نسبت

 باقی خسارات تشدید و سیلاب مدیریت بر تأثیری چه بیمه،

 است؟ گذاشته

 ارزیابی ریسک

 کاهش ریسک

 حذف ریسک

 سازیمقاوم

8 
 سیلاب بیمه و ریسک مدیریت برای سیلاب هایآموختهدرس

 چیست؟ کشور در
 تمامی اجزای )مؤلفه های( فرآیند ریسک

9 
 در کشور بیمه و ریسک مدیریت صنعت در باید که اصلاحاتی

 چیست؟ گیرد، صورت سیلاب زمینه

 محورمدیریت ریسک

 توسعه ایمن محور و عدم ایجاد ریسک جدید

 های موجودشناخت و ارزیابی و کاهش ریسک

 قال ریسک و تأمین منابع مالی جبران خسارتانت
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 های مرتبط و بنیاد مسکن خانهسؤالات کلی  کارگروه مدیریت ریسک و بیمه از وزارت -9-4جدول 
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در خصوص فرآیند مدیریت شونده سازمان سؤالساختار سازمانی 

 ریسک سوانح
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅  ✅ 

 تیریآن در مد میو مفاه سکیر تیریمطالعات مد گاهیجا

 شوندهسؤال دستگاه یمورد تصد یهاهیسرما
✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ 

 از یناش ساراتخ از یریشگیپ یبرا شوندهسؤال دستگاه یبرنامه

 سکیر تیریمد یمتدها و میمفاه بر هیتک با خصوص به لیس
✅  ✅  ✅   ✅ 

شونده در کسب و ثبت اطلاعات خسارات سؤال دستگاهعملکرد 

 سوانح یوارده ط
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅  ✅ 

در استفاده از  شوندهسؤال دستگاه یهاعملکرد و سیاست

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یهاظرفیت
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅  ✅ 

 لیس از یناش خسارات یبازسازآن  میو مفاه سکیر تیریمد گاهیجا

 شوندهسؤال دستگاه توسط ریاخ
✅ ✅ ✅  ✅    

 کاهش ای سکیر خطرات، کنترل به مربوط اقدامات و هابرنامه

 یعیطب سوانح وقوع هنگام به خسارات،
   ✅    ✅ 

 تیریمد در آن یهاروش و میمفاه سک،یر تیریمد گاهیها و جابرنامه

 ییدانشجو-یرفاه و یپژوهش ،یآموزش یهازیرساخت و هاهیسرما
     ✅   

 نهیزم در خبره یروین تیوزارت علوم در رابطه با ترب یهابرنامه

 سکیر تیریمد
     ✅   

 و آثار فیتخف و بحران تیریمد جهت هادستگاه یهماهنگ و تعامل

 بحران از پس و نیح ،شیپ ریاخ یهالیس از یناش آلام
       ✅ 

 یبخش یبخش آگاه درکشور  شوندهسؤال دستگاهو اقدامات  برنامه

 یعیسوانح طب یهادر رابطه با خطرات و ریسک یعموم
       ✅ 

 لیتسه منظور به اطلاعات یفناور و ارتباطات وزارت یهابرنامه

 فرآیند لیتسه قیطر از بحران یتیریمد اقدامات

 انبحر تیریمد
        

  ✅       ریاخ لیدر س مهیو عملکرد صنعت ب تیوضع

  ✅       ریاخ لابیدر س مهیصنعت ب یهاها و قوتضعف

  ✅       سوانح مهیدر ب مهیساختار صنعت ب لیتحل

  ✅       سوانح مهیارتقاء ب یلازم برا یها  و ابزار اصلاحطرح ن،یقوان

 تاریخ وصول پاسخ
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 گزارش ساختار -49 -4
ی هیات یمهبا توجه به موارد مطرح شده، سؤالات ریاست محترم جمهور و همچنین نظرات تخصصی کارگروه مدیریت ریسک و ب

 گردد:ضر با ساختار زیر ارائه میملی سیلاب، گزارش حا

ایی کشور با های شهری و روستایی کشور و ارتباط نظام فنی و اجرفصل دوم:  بررسی جایگاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاه

 مفاهیم مدیریت ریسک.

مشکلات موجود در نظام بیمه کشور در ارتباط با جبران ها و فصل سوم: بررسی جایگاه مدیریت ریسک در صنعت بیمه، توانمندی

 های متوجه این صنعت در کشور.ها و تهدیدخسارت سوانح طبیعی و همچنین بررسی فرصت

کارهای مؤثر در جبران خسارت سوانح کارگیری مکانیزم صندوق بیمه همگانی سوانح به عنوان یکی از راهفصل چهارم: بررسی به

 رزیابی کارهای انجام شده در این زمینه طی سالیان گذشته و ارائه راهکارهایی جهت اجرایی هر چه بهتر این مکانیزم.طبیعی در کشور. ا

سازی مفهوم مدیریت ریسک در فصل پنجم: بررسی لزوم ایجاد سامانه ارزیابی ریسک در کشور به عنوان یکی از ملزومات پیاده

 سازی این سامانه.ختلف جهت پیادههای مدر بین نهادها و سازمان های موجودکشور و همچنین مطالعه پتانسیل

های فیزیک و مالی کشور به صورت یکپارچه و منسجم به دارایی محور از ارزش-فصل ششم: بررسی ضرورت ایجاد پایگاه داده مکان

 .ی راهکارهایی برای آیندهارائه های گذشته وی کارهای صورت گرفته طی سالهمراه مطالعه

 ی مدیریت ریسک در سطح کشور.فصل هفتم: بررسی وضعیت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

ها و ی سکونتگاهجایگاه مدیریت ریسك در فرآیند توسعه

 ها در كشورزیرساخت

 



 

 



 

 

 مقدمه -4 -9
ای و یا پرهیز از مجاورت مستحدثات در هپذیری ابنیه و زیرساختیکی از ارکان مهم مدیریت ریسک سواح طبیعی کاهش آسیب

کارگیری ها و بسته به خطر تهدید کننده، بعضًا امکان بهباشد. در خصوص ابنیه موجود و با توجه به اهمیت آنمعرض سوانح طبیعی می

هاست که داتی سالشود. نمونه چنین تمهیها در برابر خطر سانحه میسازی وجود داشته که سبب ارتقای عملکرد آنهای مقاومروش

اند. در خصوص خطر سیلاب و های مختلف بهسازی شدهدر خصوص زلزله در کشور شروع شده که طی آن هزاران ساختمان با کاربری

لغزش و یا رسوبات( چنین تمهیداتی ممکن است در بعد ساختمانی بسته به نوع خطر ایجاد شده از سیلاب )مانند آب شستگی، زمین

رود خسارت به ساختمان و یا در ابعاد بزرکتر )محله، روستا، شهر،...( جهت حفظ منطقه از ورود سیلاب پیشنهاد و اجرا جهت پرهیز از و

تواند از طریق تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای صحیح مقررات ملی و همچنین های جدید میپذیری برای ساختمانشوند. کاهش آسیب

رد مورد نظر و با توجه به منابع خطر سوانح به کار برده شود. در این فصل و در راستای جانمایی درست ابنیه متناسب با عملک

پاسخگویی به تعدادی از سؤالات ریاست محترم جمهور، وضعیت کنونی کشور در خصوص مقررات ملی ساخت و ساز در برابر سیلاب و 

 شود.ها ارائه میبهبود آن نظام فنی اجرایی کشور مورد بررسی قرار گرفته وپیشنهادات لازم برای

 کشور توسعه در ریسک مدیریت مبانی -9 -9
ابعاد  و دارایاست  یضرور اریبس  ،یشهرریو غ یشهر هایو زیرساخت هاتوسعه سکونتگاهفرآیند در  سکیر تیریمدکارگیری به

 تا عبارتند از:ترین اقدامات در این راسمهمار است. ذبر آن تأثیرگ یمتنوع هایو مؤلفه بوده یمختلف

و ایمنی برای توسعه ایمن و پایدار  سکیریکپارچه و دائمی مبتنی بر مدیریت مناسب و  نیانقو جادیگذاری و اسیاست -4

 های کشور.سکونتگاه

های فیزیکی، انسانی و اقتصادی در مناطق با مخاطرات طبیعی زیاد. های جدید و گسترش سرمایهجلوگیری قاطع از ایجاد ریسک

 های در معرض مخاطرات طبیعی.ارتی سعی در جلوگیری در رشد سکونتگاهبه عب

از شروع فرآیند  شیپها و توسعه مناطق جدید بر اساس مطالعات ریسک سوانح طبیعی به خصوص سیل و زلزله. انتخاب سکونتگاه

با استفاده از و شده،  نیینطقه تعم یخیمخاطرات محتمل با توجه به سوابق تار یاست تمام ازین دیجد سکونتگاهو احداث  یطراح

ریزی توسعه فرآیند برنامه توانیبندی مپهنه نیا بابندی گردند. سطوح مختلف خطر پهنه یبرا ،سازیشبیه یهای احتمالاتروش

 .را بر اساس اطلاعات به دست آمده انجام دادها زیرساخت وها سکونتگاه

ها و شهرهای کوچک هستند تا بتوانند نرخ ی روستاتر امکانات زندگی از طریق توسعهنهایجاد راهکارهای تمرکز زدایی و توزیع عادلا

 یابند.مهاجرت روستا به شهر را کاهش داده و یا حتی به مهاجرت معکوس جمعیتی دست

بی رویه و  ها و شهرها مبتنی بر ریسک سوانح وجلوگیری منطقی از رشدهای اقتصادی در روستاتوزیع مکانی جمعیت و سرمایه

 ناسازگار جمعیت و سرمایه در مناطق با مخاطرات طبیعی زیاد. 

 ی.عیطبریو غ یعیخاطرات طبهای موجود در برابر مسکونتگاه سکیرجامع  یابیارز

را به  لابیس ژهیبه و یعیکه تأثیر مخاطرات طب یمعتبر یهادشهر و روستا بر اساس ضوابط و استاندار کالبدی و عملکردی یطراح

 یبه جهت طراح اسیعلاوه بر ضرورت نگاه کوچک مق لاب،یخاص س یدهیدر مورد پدکند.  لحاظ هاعملکرد سازه یبر رو یحیو صحنح

مد  لابیموضوع حفاظت بافت شهر و روستا در برابر س زین یو شهر ایمنطقه ،یمحل اسیتا در مق است لازم منفرد، صورت به هاسازه

 . ردینظر قرار گ

ی در طراحی عیسوانح طب سکیر تیریمراحل مد یتمام یی. اگرربنایو ز یعمران هایپروژه یفرآیند اجرا یر روب حینظارت صح

از آن انجام گرفته است بلا  شیعملاً هر آنچه پ ،هابر نحوه توسعه سکونتگاه مؤثر نظارت در صورت عدم وجود شود،  سازیادهیپ شهری

 اثر خواهد شد.
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ها در سطح کشور احصا ها و زیرساختهای متولی در حوزه توسعه سکونتگاهادامه ابتدا وظایف سازمانبا توجه به مطالب فوق در 

گیرد و در ادامه جایگاه موضوع ارزیابی و مدیریت های بالادستی در این زمینه مورد بررسی قرار میخواهد شد، سپس قوانین و طرح

ابله با سوانح طبیعی به ویژه سیلاب، کنکاش خواهد شد و در نهایت پیشنهادهایی ها در مقها و برنامهها، طرحریسک در این سازمان

 گردد. برای اصلاح شرایط موجود ارائه می

 هاسکونتگاه حوزه در متولی هایبخش و هاسازمان -9 -9
ر خواهد گرفت؛ و از و مسئولیت قانونی هر کدام مورد بررسی قرا هاسکونتگاهی در این قسمت نهادهای شاخص مسئول در حوزه

توسعه ربط با ذی های نهادها و سازمان 1-2و جدول 1-2گردد. شکل ها تعیین میمنظر مدیریت ریسک سوانح طبیعی نقصان

ها و نهادها در حوزه ها، وزارتخانهدر سطح کشور بیشترین مسئولیت در بین سازمان .دهدرا نشان می دیهای موجود و جدسکونتگاه

 ر عهده وزارت راه و شهرسازی است.های مربوطه، بهای شهری و روستایی و زیرساختاهتوسعه سکونتگ

 

 
 .های موجود و جدیدربط در موضوع توسعه سکونتگاههای ذینهادها و سازمان -4-9شکل 

 

حتی  .های موجود و آتی استتوسعه سکونتگاه وجه اشتراک اغلب این نهادها، عدم توجه جدی به موضوع مخاطرات طبیعی در امر

در مواردی هم که موضوع مقابله با مخاطرات طبیعی مد نظر قرار گرفته، تمرکز اصلی متوجه پدیده زلزله بوده است که این توجه نیز 

پذیری  هش آسیبریزی برای کاها به صورت موردی و نه برنامهسازی ساختمانمقیاس نظیر مقاوم-عمدتًا شامل مداخلات کوچک

تمامیت شهر یا روستا )نگرشی که اتفاقا برای مخاطراتی همچون سیل لازم است( بوده است. لذا به طور کلی به دلیل عدم شناخت 

ها با چالش عدم لحاظ کردن صحیح اثر دقیق از مخاطرات طبیعی تهدید کننده شهرها، عملاً در شرایط فعلی سیستم توسعه سکونتگاه

ی چنین رویکردی در سوانحی همچون سیل کنند که نتیجهها دست و پنجه نرم میپذیری در برابر آنعی و آسیبمخاطرات طبی

ها فوق گردد. در ادامه این بررسی، نقش، وظیفه و شرح برخی اقدامات صورت گرفته در هرکدام از سازمانآشکار می 1398فروردین 

 گیرد.ویژه سیلاب مورد بررسی قرار میالذکر در زمینه مدیریت ریسک سوانح طبیعی به 

 

شرکت مادر تخصصی 

 عمران و بهسازی شهری

شرکت مادر تخصصی 

 عمران شهرهای جدید
بنیاد مسکن انقلاب 

 اسلامی

شورای عالی معماری و 

 شهرسازی

حداث شهرهای جدیدا بازسازی شهرهای موجود  مسکن روستایی، مسکن 

 مهر، مسکن اقشار کم درامد

 هاسایر نهادها و سازمان
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 های جدید و قدیم.های متولی توسعه سکونتگاهنهادها و سازمان  -4-9جدول 

 هانقصان تیمسئول مربوطه سازمان

و  یمعمار یعال یشورا

 یشهرساز

آن  یدر سطح کلان و نظارت بر اجرا یگذاراستیس

 هاسکونتگاهدر حوزه توسعه 

و  یعیموضوع مخاطرات طببه  کپارچهیتوجه  عدم

حوزه  نیو تقن یگذاراستیسدر  سکیر یابیارز

 ییو روستا یتوسعه شهر

 عمران یتخصص مادر شرکت

 یشهر یبهساز و

 یبهساز ندیفرآاجرا و نظارت در  ،یطراح ،یزیربرنامه

 و یشهر موجود هایزیرساختو  هابافت ینیو باز آفر

 هاآن توسعه

 و یعیطب طراتمخا موضوع به یجد توجه عدم

 بر نظارت و اجرا طرح، حوزه در سکیر یابیارز

 یشهر ینیبازآفر و یبازساز

 عمران یتخصص مادر شرکت

 دیجد یشهرها

ساخت  ندیفرآاجرا و نظارت در  ،یطراح ،یزیربرنامه

 دیجد یو توسعه شهرها

 و یعیطب مخاطرات موضوع به یجد توجه عدم

 و اجرا ،طرح یهاحوزه در سکیر تیریمد یابیارز

 دیجد یشهرها احداث بر نظارت

 یمسکن انقلاب اسلام ادبنی

توسعه و احداث  ندیفرآطرح، اجرا و نظارت در  هیته

ساخت  کردیروستاها در سطح کشور با رو

 یعیطب سوانح برابر در مقاوم یهاساختمان

از زلزله و  ریغ یعیتوجه قابل اعتنا به سوانح طب عدم

 سکیر تیریمد یهاوشرعدم استفاده از  نیهمچن

 یبرا)کل روستا  اسیدر مق هاسکیرکاهش  جهت

 ...(بهمن و  ل،یهمچون س یسوانح

 روین وزارت
 تیریمدمرتبط با  یهاپروژه بر نظارت و اجرا ه،یته

 برق و آب هایزیرساخت جادیو ا یسطح یآبها

 هیته سکیر تیریمد نامهنظام مناسب یاجرا عدم

 1395شده در سال 

 و توسعه ،ینوساز نسازما

 مدارس زیتجه

 یابیمکان و موجود مدارس یسازمنیاو  یسازمقاوم

 کشور در تیفیک با دیجد مدارس ساخت و

 یتوجهکم و یالرزه یسازمقاومبه موضوع  ادیز تمرکز

 یعیمخاطرات طب ریبه سا

 ساختمان یمهندس نظام
طرح اجرا و نظارت بر مراحل ساخت  ندیفرآ تیریمد

 یادار و یتجار ،یمسکون یهاساختمانو ساز 

 یبازو شامل تناقض یدارا تیمسئول دو تمرکز

 از و ساز و ساخت تیفیک حوزه در تیحاکم ینظارت

 یمهندس جامعه یبرا یاقتصاد بنگاه کی گرید یسو

ساخت و ساز و  تیفیمنجر به کاهش ک تاً ینها که

 .گرددیمپذیر آسیب یهاساختمان جادیا

 نفت، وزارت) اهسازمان ریسا

 اطلاعات، یفناور و ارتباطات

 ی(کشاورز جهاد

 و ییویراد ارتباطات گاز، و نفت هایزیرساخت توسعه

 یکشاورز ،یمخابرات

 اسیمق در سکیر تیریمد نامهنظام و نگاه وجود عدم

 آن به توجه و یکشور

 شهرسازی و معماری عالی شورای -1 -9
های راه و شهرسازی، پدافند غیرعامل، بنیاد های سازمانعضو شامل نماینده 16متشکل از این شورا یک شورای عالی و فرابخشی، 

مسکن انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

رت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. هدف اصلی سازمان گردشگری، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، و وزا

باشد. لذا می زیست بهتر برای مردمبه منظور ایجاد محیط کشور های شهرسازیبرنامهدر  ی فرابخشیهماهنگ تشکیل این شورا، ایجاد

های مر توسعه سکونتگاهگیری در اگذاری و تصمیمبا توجه به هدف مذکور و ترکیب اعضا، مشخص است که این شورا در رأس سیاست

مکفی در عرصه  ها دارای آگاهی، دانش، تخصص و تجربهی تخصص اعضا شورا است که هیچ کدام از آنکشور قرار دارد. نکته مهم حوزه

ای از سازمان مدیریت بحران یا متخصص گردد تا حداقل نمایندهارزیابی و مدیریت ریسک سوانح طبیعی نیستند. لذا پیشنهاد می

 تقل به این مجموعه اضافه گردد. مس

پس از برگزاری نشست مشترک با مدیر کل شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین با بررسی مصوبات این شورا مشخص 

باشد، اما توجه چندانی به موضوع مخاطرات ها در سطح کشور میگردید که با وجود آنکه این شورا متولی اصلی توسعه سکونتگاه

مدیریت ریسک سوانح در شهرها و تصمیمات نداشته و بیشتر تمرکز شورا معطوف به مدیریت جمعیت، شهرسازی و معماری،  طبیعی و
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های کلان نظام در زمینه پیشگیری از سوانح طبیعی ندارند. باشد. حتی اکثر اعضا شناختی از سیاستمباحث اقتصادی و اجتماعی می

 داردآور در برابر حوادث وجود دی مصوبه در ارتباط با مخاطرات طبیعی و ساخت شهری تابدهد که تعداد محدوها نشان میبررسی

ای که در ارتباط باشد و بیشتر مربوط به پدیده زلزله است. تنها مصوبه کلیها نیز مربوط به چند سال اخیر میاکثر آن که( 2-2)جدول 

، بلافاصله پس از وقوع حادثه سیلاب در مناطق مختلف کشور است.  26/11/1398با موضوع سیلاب در سطح کلان وجود دارد مربوط به 

ها به ها و مدیریت ریسک آناثر سوانح طبیعی در توسعه سکونتگاه هگذاری کلان در حوزلذا ضروری است این شورا در موضوع سیاست

گفت که در موارد معدود و به صورت موردی برای  بایدالبته  ویژه در ارتباط با سیلاب بر اساس سیساستهای کلی نظام ورود نماید.

اند. ها نیز لزومًا در چارچوب مفاهیم مدیریت ریسک نبودهبرخی از شهرها، مصوباتی در موضوع سیلاب وجود داشته است، هرچند که آن

شکارا مشخص است که ، آ26/11/98لازم به ذکر است که در همین معدود مصوبات مرتبط با موضوع سیلاب، به ویژه مصوبه مورخ 

مصوبات مرتبط با موضوع مخاطرات طبیعی معمولاً از پشتیبانی فنی مطلوب و متناسب با شرایط کشور برخوردار نیست. با توجه به 

اهمیت بسیار زیاد این مصوبه، برخی از نقاط مهم و کلیدی آن که نقد جدی بر آن وارد است در ادامه مطرح خواهد شد. ضمن آنکه 

 مصوبه نیز در پیوست )ب( گزارش ارائه خواهد شد. متن کامل

 
 اهم مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با موضوع مخاطرات طبیعی به ویژه سیلاب در مقیاس کشوری -9-9جدول 

 شماره

 مصوبه
 لیس ژهیو به یعیطب سوانح با مرتبط مصوبات اهم خیتار عنوان

2794 
 در لیس وقوع

 کشور
26/11/98 

 یشهرساز و راه وزارت توسط لیس یبندپهنهنقشه  هیته

 روین وزارت یسو از رودخانه حرائم یهایکاربر استقرار ضوابط هیته

 رعاملیغ پدافند سازمان توسط یاتیح و مهم هایزیرساختضوابط حفاظت از  هیته

 یاسلامانقلاب  مسکن ادیدر معرض خطر توسط بن یروستاها ییجاجابه ای و یسازمقاوم ،ییشناسا

 لیس هشدارشیپ ستمیس نصب به یهواشناس سازمان الزام

2736 

 یهاگسل میحر

 یشهرها زلزله

 رانیا

 کرمان و زیتبر تهران، یشهرها گسل یبندپهنه بیتصو 13/12/98

2658 

ستورالعمل د

الزامات و 

ملاحظات دفاعی 

 و پدافند غیرعامل

11/16/96 
 تیریمد کردیرو یرابکه  یدر توسعه و عمران شهر رعاملیپدافند غ وستیطرح پ هیضوابط ته ارائه

 .باشدینم یعیطب سوانح سکیر

2611 
 یبندپهنه سند

 میحر
 ی.شهر مناطق در یسمر یهایکاربراز  یکیبه عنوان  یپهنه سطوح آب فیتعر 18/11/95

 :"کشور در سیل وقوع" عنوان با شهرسازی و معماری عالی شورای 9931 مصوبه بر نقدی -1 -9
به تصویب شورای عالی معماری  1398باشد که بلافاصله بعد از وقوع سیلاب گسترده در فروردین بند می 22این مصوبه مشتمل بر 

است. مصوبات مرتبط با تهیه و تدوین اسناد بالادستی و اقدامات عملی. با بررسی این و شهرسازی رسیده است و دارای دو بخش اصلی 

رسد که در مجموع این مصوبه به بسیاری از موضوعات مغفول مانده در حوزه سیلاب پرداخته است و اجرای آن مصوبات به نظر می

این نکات مثبت قابل توجه، اما متأسفانه برخی نقاط کلیدی تواند به نوعی راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات باشد. با وجود می

توانند خود مشکلات جدی در آینده ایجاد نمایند که بندهای مورد ها، میشود که در صورت عدم رفع و اصلاح آنمنفی در آن دیده می

راستای استفاده از ابزار . همچنین در اندمورد نقد قرار گرفته 3-2جدول  درنظرکه از نظر این کارگروه دارای مشکلات جدی هستند 

 باشند:مدیریت ریسک و صنعت بیمه موضوعات دیگری نیاز به طرح و برررسی داشته که در متن مصوبه موجود نمی

  ها و مناطق شهری و روستایی در معرض سیل.ضرورت تهیه پایگاه داده مکان پایه از زیرساخت 

http://mis-shahrsazi.mrud.ir/plan13/ApprovalDetail.aspx?id=2658&tabid=MTg=
http://mis-shahrsazi.mrud.ir/plan13/ApprovalDetail.aspx?id=2658&tabid=MTg=
http://mis-shahrsazi.mrud.ir/plan13/ApprovalDetail.aspx?id=2658&tabid=MTg=
http://mis-shahrsazi.mrud.ir/plan13/ApprovalDetail.aspx?id=2658&tabid=MTg=
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 کیفیت ساخت و ساز و همچنین بازیابی شهرها و روستاهای آسیب دیده.  استفاده از جایگاه صنعت بیمه جهت افزایش 

 های قانونی، سازمان عدم تعیین یک نهاد مشخص به عنوان راهبری موضوع مدیریت ریسک سیلاب که با توجه به جایگاه

 ها باشد.تواند یکی از بهترین گزینهمدیریت بحران می

 
 :"در کشور لیوقوع س"با عنوان  یو شهرساز یمعمار یلعا یشورا 9931بر مصوبه  ینقد -9-9جدول 

 نقد وارد شده متن مصوبه

با همکاری سایر  رت راه و شهرسازیوزا: 4بند 

گیری از توان علمی و های مرتبط و بهرهدستگاه

)نظیر  بندی خطر سیلهای پهنهنقشهتخصصی کشور، 

( را با 2811نامه بندی خطر زلزله در آییننقشه پهنه

های شهری و روستایی کشور و با کید بر سکونتگاهتا

قل و مسکن های حمل و نرویکرد کاهش خطر در حوزه

 و شهرسازی تهیه نماید.

بندی خطر در مقیاس کشوری و برای هر شهر و روستا، یک امر کاملا تهیه نقشه پهنه

در  تخصصی در حوزه مدیریت ریسک سیلاب است که نیاز به دانش، تخصص و تجربه کار

حوزه سیلاب و آمار و احتمالات دارد. وزارت راه و شهرسازی و به ویژه مرکز تحقیقات راه، 

هایی به غیر از مدیریت مسکن و شهرسازی که بدنه فنی آن از مهندسان عمران با گرایش

آب، هیدرولوژی و هیدرولیک تشکیل شده فاقد توان فنی و تجربه مناسب برای انجام چنین 

باشند. در عین حال وزارت نیرو به عنوان متولی این سطح از اهمیت و ابعاد میای با پروژه

های کشور، ضمن دارا بودن دانش و تخصص، از تجربه مناسبی نیز در موضوع رودخانه

گردد که وظیفه تهیه طرح های اساسی خود برخوردار است. لذا اکیدا توصیه میپروژه

 گردد. بندی سیلاب به وزرات نیرو محولپهنه

وزارت راه و شهرسازی )معاونت ساختمان : 7بند 

و مسکن( موظف است تا مقررات مربوط به کاهش 

های شهری و روستایی را در خطر سیل در ساختمان

قالب مباحث مقررات ملی موجود و یا به صورت 

 مستقل تهیه نماید.

ساختمان، نیاز  های مرتبط در قالب مقررات ملیعلاوه بر تهیه ضوابط و دستورالعمل

است تا یک کمیته دائمی در موضوع مدیریت سیلاب از متخصصی امر تشکیل گردد که 

بتوانند این امر را به طور مستمر و پیوسته هدایت و راهبری نمایند. ضمن آنکه وزارت راه و 

تواند در ها است و میسازی ساخت و سازپذیری و یا مقاومشهرسازی متولی کاهش آسیب

 مینه اقدام به تنظیم مقررات نماید.همین ز

های ها و مسیلحرایم و بستر رودخانه: 11بند 

متداخل با حوزه شهری و فراشهری توسط وزارت نیرو 

دارِ تهیه تدقیق و حسب استعلام مهندسین مشاور عهده

ها و یا دبیرخانه طرح یا ادارات کل راه شهرسازی استان

های ر کلیه طرحعالی و سایر مراجع مرتبط د شورای

توسعه و عمران شهری و روستایی اعمال و ملاک عمل 

قرار گیرد. در این خصوص لازم است اقدامات لازم 

جهت کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات انجام شده 

 از سوی وزارت نیرو اتخاذ گردد.

ها، عدم توجه به اهمیت ترین معضلات در حوزه تعیین حرائم رودخانهیکی از مهم

ای است که رودخانه در آن واقع شده است. در روند فعلی برای هر رودخانه،به ازای یک نطقهم

های تفصیلی مورد استفاده قرار سال( حریمی تعیین شده و در طرح 25دوره بازگشت معین )

ها بر اساس بایست حریم رودخانه با توجه به نوع کاربریگیرد. این در حالی است که میمی

از گشت مختلف تعیین شود. مثلا با توجه به تفاوت قابل توجه اهمیت یک های بدوره

بیمارستان، نیروگاه تولید برق و یک ساختمان مسکونی نباید دوره بازگشت یکسان مبنای 

طراحی قرار گیرد. لذا در این مصوبه باید به نحوی این نکته کلیدی منظور گردد که ضروری 

های بازگشت مختلف تهیه گردند. دولت باید سطوح خطر ها برای دورهاست حرائم رودخانه

 ها را تعیین کند.ها بر اساس کاربری آنسیل قابل پذیرش برای طراحی سازه

وزارت راه و شهرسازی )سازمان : 13بند 

هواشناسی( موظف است نسبت به استقرار سامانه 

هشدار سیل درشهرها و روستاهای در معرض خطر 

 .سیلاب اقدام نمایند

اعطای این مسئولیت به سازمان هواشناسی با توجه به ماهیت کاری این سازمان، اساساً 

بینی دارای اشکال جدی است. به این دلیل که سازمان هواشناسی تنها در حوزه بارش و پیش

کند و ابزار، تخصص و امکانات کافی در زمینه برآورد دقیق میزان سیلاب جاری کار می آن

های بینیتواند منجر به پیشباشد. بنابراین، این موضوع میها را دارا نمیارششده ناشی از ب

اعتبار شدن سیستم هشدار گردد. از طرف دیگر متولی متخصص در اشتباه و در نتیجه بی

حوزه وقوع سیلاب در کشور وزارت نیرو است که در این زمینه دارای تجربیات گسترده است. 

د که این مسئولیت بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته و این وزارتخانه در گردلذا اکیداً توصیه می

 هشدار سیل نماید.همکاری با سازمان هواشناسی اقدام به ایجاد سیستم پیش

 ایران( شهری بازآفرینی )شرکت شهری بهسازی و عمران تخصصی شرکت -5 -9
وزارت راه و شهرسازی متولی توسعه و  دولتی زیرمجموعههای شرکت تخصصی عمران و بهسازی شهری به عنوان یکی از شرکت

های شهری موجود در سطح کشور است. در اساسنامه این شرکت صراحتاً عنوان شده است که این مجموعه بازآفرینی ابنیه و زیرساخت
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ته مهم در ارتباط با اهداف و های عمران شهری فعالیت نماید. نکهای شهرسازی و همچنین طرحباید در حوزه مدیریت و تهیه طرحمی

ها در برابر سوانح طبیعی اشاره ها و زیرساختآوری شهری شامل ساختمانراهبردهای این شرکت این است که به موضوع ارتقای تاب

چک مقیاس )هر گردد که علاوه بر نگاه کوای که باید به آن توجه نمود، آن است که این هدف تنها در صورتی میسر مینماید. اما مسألهمی

های شهر با هم( نیز در نظر گرفته شود. ضمناً باید توجه داشت که ساختمان به صورت منفرد( به نگاه بزرگ مقیاس )مجموعه ساختمان

 .سازی شهری وارد شوندتمرکز صرف بر روی پدیده زلزله کافی نبوده و باید سایر مخاطرات نظیر سیلاب، طوفان و غیره نیز در فرآیند مقاوم

 جدید شهرهای عمران تخصصی مادر شرکت -9 -9
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به منظور توسعه شهرهای جدید به ویژه در محدوده شهرهای بزرگ با هدف تمرکز 

وجه به نتایج باید با تشود که این مجموعه میها ایجاد شده است. با بررسی وظایف این شرکت در اساسنامه آن مشاهده میزدایی از آن

های جدید را به منظور تصویب به شورای عالی معماری و های مناسب برای ایجاد شهرای پیشنهاد محلهای کالبدی ملی و منطقهطرح

شهرسازی ارائه نماید و در صورت تصویب پیشنهاد، راهبری و مدیریت احداث شهر مذکور را بر عهده گیرد. نکته قابل توجه در بین 

شرکت، مغفول ماندن موضوع مطالعات ارزیابی صحیح و علمی و کمی ریسک مخاطرات سوانح طبیعی محتمل برای وظایف این 

های کلان کشور و اصول فنی و علمی و مدیریتی رایج توسعه باید بر اساس قوانین بالا دستی و سیاستهای تازه تأسیس است، که شهر

 خطر باشد. های کمشهری مبتنی بر ارزیابی ریسک و در پهنه

  اسلامی انقلاب مسکن بنیاد -1 -9
های قدیم و جدید های مختلفی متولی ساخت و توسعه سکونتگاهبنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس اساسنامه خود در حوزه

ی تهیه و نامه اجرایها، مسکن مهر و شهرهای کوچک است. بر اساس آیینباشد. بیشتر تمرکز این نهاد در بخش توسعه روستامی

ها ترین آنآیین نامه( که مهم 4، این شرکت وظایفی در زمینه توسعه عمرانی روستاها دارد )ماده های هادی روستاییتصویب طرح

 شامل موارد ذیل است:

  های هادی.الف ـ تصویب ضوابط فنی و عمومی طرح"

  ای هادی.ههای مربوطه با طرحهای وزارتخانهها و طرحج ـ هماهنگی بین برنامه

  ربط جهت اقدام.های تحقیقی و ارجاع آن به کمیته فنی یا مجاری ذیهـ ـ تصویب عناوین طرح

 "ها و الگوهای توسعه روستاهای مناطق مختلف کشور و ابلاغ آن.و ـ تصویب مدل

  مستضعفان بنیاد توسط گرفته صورت مثبت اقدامات -3 -9
های تحقیقاتی در زمینه اجرای طرح هیه ضوابط فنی و عمومی و همچنین انجام طرحهمانطور که مشخص است، این بنیاد مسئول ت

باید نامه اجرایی نیز اشاره شده است که پیش از در نظر گرفتن محل جدید میاین آیین 8باشد. علاوه بر این در ماده هادی روستاها می

 امل طبیعی در منطقه صورت پذیرد:یک شناسایی اجمالی از عو

شناسائی منطقه عبارتست از شناسائی اجمالی عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی بر اساس  (الف -8 ماده"

  "فرضی و ضوابط بنیاد مسکن. الگوهای پیش

تواند مانعی در بررسی محدود شده است که می "شناسایی اجمالی"نکته مهم این است که میزان شناسایی از منطقه با واژه 

رات طبیعی محتمل در منطقه شود. پس از برگزاری نشست فنی با مدیران کل معاونت بازسازی بنیاد مسکن مشخص گردید این مخاط

سازی و انتقال ریسک برخوردار هستند و ای مدیریت ریسک، نظیر شناسایی خطر، مقاومبنیاد از آشنایی مناسبی درباره موضوعات پایه

اند. بنابراین، موضوع مقابله با سوانح طبیعی در این سازمان، امری سازی مدیریت ریسک آغاز نمودهیادهاقداماتی را در راستای رویکرد پ
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ها، مطالعات تحقیقاتی نیز در این راستا صورت گرفته است. با این پذیرفته شده بوده و اقدامات قابل توجهی نظیر تهیه دستورالعمل

 شود: خورد. در ادامه برخی اقدامات مثبت صورت گرفته در این نهاد ارائه مییوجود، هنوز مشکلاتی در حوزه اجرا به چشم م

 ی ششم کشور، درصد روستاهای کشور در قانون برنامه 31سازی پیگیری تصویب طرح ایمن 

 ها، به شرح خدمات سازی ساختماناضافه شدن موارد مرتبط با موضوع مدیریت ریسک در حوزه شناسایی خطر و مقاوم

 های اخیر،های هادی در سالرین تهیه کننده طرحمشاو

 تا به امروز منجر به  84های روستایی که از سال سازی ساختماناجرای طرح جامع مسکن در مقیاس کشوری با موضوع مقاوم

 درصد از کل روستاهای کشور( شده است،  43واحد روستایی )نزدیک  203110111سازی حدود مقاوم

  سازی فرآیند نظارت مقیم اجرای های فنی موجود مناطق روستایی برای پیادهاز مهندسان و پتانسیلموفقیت در استفاده

 های روستایی با رویکرد ترویجی و نه ایجابی و در نتیجه ارتقای کیفیت ساخت و ساز روستایی،پروژه

  ،اعطای وام ساخت مسکن روستایی همراه با نظارت بر نحوه کیفیت ساخت و ساز 

  های زمانی طولانی از طریق پرداخت وام به ازای ها در برابر سوانح برای دورهی ساختمانمکانیزم اجباری نمودن بیمهاجرای

 نامه، ارائه بیمه

 ند از:اباشند، عبارتریزی و رفع در بنیاد میسازی داشته و یا همراه با مشکلاتی بوده که قابل برنامهو همچنین برخی اقداماتی که نیاز به پیاده

 های روستایی، عدم برخورداری از اختیارات و ابزار قانونی کافی جهت نظارت بر فرآیند صدور پروانه تا ساخت ساختمان 

 کارگیری کامل از اطلاعات سوانح طبیعی در سطح کشور و همچنین عدم به عدم برخورداری از شناخت کافی از سطح خطر

  های هادی اجرا شده،موجود در توسعه طرح

 ای پس از اتمام فرآیند توسعه روستا و شهرهای کوچک که در بسیاری موارد منجر به ساخت و عدم وجود نظارت دوره

 شود،کیفیت و حتی غیرقانونی میسازهای بی

  استفاده دولت از بنیاد به عنوان یک بازوی پرداخت کمک به مردم بعد از سوانح که منجر به بی رغبتی مردم به استفاده از

 نعت بیمه خواهد شد.ص

 نیرو وزارت -41 -9
خانه بر شوند. این وزارتهای مرتبط با موضوع سیلاب که توسط وزارت نیرو احداث، مدیریت و بهره برداری میدر حوزه زیرساخت

هر چند با تاخیر،  نیرو، باشد. در همین راستا وزارتاساس قانون تأسیس خود ملزم به انجام مطالعات تفصیلی در حوزه مهار سیلاب می

نامه ایجاد یک نامه مدیریت ریسک نموده است. هدف اصلی این نظاماقدام به تدوین نظام 1395به عنوان یکی از اولین نهادها، در سال 

های آب و برق این خسارات ناشی از حوادث آتی بر روی زیرساختچارچوب منسجم مدیریت ریسک سوانح طبیعی به جهت کاهش

باشد. نکته مهمی که در ارتباط با این سند شایان ذکر است، این است که با وجود تهیه چنین سند ارزشمندی در حوزه می خانهوزارت

خانه و توجه به بیمه مبتنی بر ریسک در صنعت آب و برق کشور، به دلیل نامشخصی توجهی که باید به این مدیریت ریسک این وزارت

است یا در گزارشات بدان اشاره نشده است. همچنان در صنعت آب و برق به مدیریت بحران توجه  گرفت انجام نشدهامر مهم صورت می

 شود. بیشتری نسبت به مدیریت ریسک می

 مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان -44 -9
زش و پرورش های توسعه شهری و روستای مورد توجه جدی وزارت آمواماکن و فضاهای آموزشی به عنوان یکی از زیرساخت

مند کردن خانه از پیش از انقلاب با تأسیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سعی در نظامباشد. در همین راستا، این وزارتمی

سازی مدارس را جزو اهداف اصلی خود سازی و ایمنفرآیند توسعه مدارس موجود و جدید نموده است. خوشبختانه این نهاد مقاوم

گذاری انجام داده است. در حوزه اجرا نیز و در این راستا اقدامات مناسبی در زمینه تحقیق و توسعه و سیاست تعریف نموده
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سازی های نسبی نیز داشته است که با توجه به گستره بسیار زیاد مدارس در سطح کشور نیاز به همتی دوچندان برای ایمنموفقیت

می که در عملکرد این سازمان باید به آن اشاره نمود این است که این مجموعه نیز در تمامی مدارس شهری و روستایی دارد. نکته مه

سازی مدارس تمرکز خوبی بر روی پدیده زلزله داشته است که این رویکرد در مورد سایر مخاطرات طبیعی سازی و مقاومحوزه ایمن

 شود. همچون سیل، طوفان، بهمن و غیره مشاهده نمی

 ساختمان سیمهند نظام -49 -9
ترین مؤلفه کاهش ریسک و مدیریت ریسک است که باید توسط جامعه مهندسی انجام ترین و کلیدیسازی مهمسازی و مقاومایمن

های شهری و امر ساخت و ی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. این نهاد در فرآیند توسعه سکونتگاهپذیرد که در کشور ما به عهده

رغم سازی نقش مهم و اساسی دارد. سازمان علیای در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت ساختمانشورای صنفی حرفه ساز، به عنوان یک

داشتن عملکرد نسبتاً مناسب در چند دهه گذشته، دارای معضلات و مشکلاتی جدی ساختاری و عملکردی است که باعث شده از هدف 

پذیری است، دور بماند. لذا اصلاح اساسی در ساختار و فرآیند کیفیت و کاهش آسیباصلی سازمان که ساخت و ساز اصولی، ایمن و با 

 وعملکرد سازمان ضروری است. برخی از معضلات مهم این سازمان که نیاز به بررسی و ارائه راهکار دارد عبارتند از: 

 پذیری سازمان در فرآیند ساخت و ساز،ضعف حاکمیتی و مسئولیت 

 تی سازمان به عنوان بازوی کنترلی کیفیت ساخت و ساز و همچنین نقش آن به عنوان یک بنگاه تداخل در نقش حاکمی

 انتفاعی برای مهندسان،

  سپردن مسئولیت و تعهد طراحی، اجرا و نظارت به اشخاص حقیقی، در حالی که این افراد توانگری لازم جهت جبران خسارت

 ند اکثر کشورها محصول تولیدی ساختمان را گارانتی ایمنی و کیفیت کنند، توانند مانرا در صورت وقوع مشکل ندارند و نمی

 ،سهولت کسب مجوز و پروانه مهندسی توسط مهندسینی که از صلاحیت کافی برای امر ساخت و ساز برخوردار نیستند 

 گردد، ن مقررات و ضوابط میها که عملاً منجر به رعایت نشدعدم الزام ناظران حقیقی و حقوقی به فعالیت تمام وقت در پروژه 

 های ساختمانی، غیرمنطقی )پایین( خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت و ناسازگاری آن با هزینه نرخ 

 کیفیتبی ی خدماترقابت ناسالم برای کاهش نرخ خدمات توسط مهندسان فاقد صلاحیت کافی و ارائه،  

 اسبی با پروانه مهندسی،فروشی توسط مهندسان طراح، مجری و ناظر و کبرگه 

 (33 ماده )کمیسیون هادهیاری و (411 ماده )کمیسیون شهرداری -49 -9
به تخلفات در حوزه ساخت  یدگیمرجع رس نترییاصل بیبه ترت ها،یاستاندار 99ماده  ونیسیو کم یشهردار 111ماده  ونیسیکم

، از 111ماده  ونیسی. کمندباشحوزه می نیدر ا ینظارت فیاوظ یهستند و دارا ییو روستا یشهر یهاو ساز و توسعه سکونتگاه

وزارت ی و وزارت کشور، دادگستر ندگانیاز نما زین 99ماده  ونیسیو کم یشهر و دادگستر ارتوز ،یشهر، شهردار یشورا ندگانینما

 افتیدرتا با  به شوراها اجازه دادهی است که قانونمربوط به در عملکرد شوراها  یجد مشکلاتاز  یکی. اندشده لیتشک یراه و شهرساز

و  هایموضوع باعث شده است تا اکثر شهردار نی. ابرداری شودبا تخلف کنار آیند و بدون رفع آن از ساختمان بهره ینقد مهیجر

 افتیدر با وکنند می ییدرآمدزاساختمانی را پذیرفته و از تخلف  تخلفاترفع و حذف تخلف؛  کردیرو یدر سطح کشور به جا هایاریده

 سکیو ر یرپذیبیقابل توجه آس شیو افزا رناپذی جبران صدمات بروز موجب مدت بلند دهند. این امر درمی یبه آن جلوه قانون مهیجر

و مطالعات  قیعم یفن هاییماحصل بررس یو شهرساز یمعمار یعال یاست که مصوبات شورا یدر حال نیشود. امی ییو روستا یشهر

ماده  هایونیسیکم یاست که متأسفانه اعضا رهیو غ یاقتصاد ،یاجتماع ،یمختلف شهرساز هایمتخصص در حوزه یهامیت یلیتفص

از  یریلذا به منظور جلوگکنند. و اصول مهندسی را نقض و باطل می نیقوانخود  یحق وتوبا  فیضع یفنو دانش با توان  99و  111

باشد و کمیسیون حق نقض قوانین و ضوابط مهندسی نداشته باشد و در  یتخصصباید  هاونیسیکم نساختارایروند نامطلوب،  نیادامه ا

 مواجهه با تخلفات فنی، قاطع و مهندسی عمل کنند.



      25  جایگاه مدیریت ریسک در فرآیند توسعه...   -دومفصل  هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیلاب

 هاسکونتگاه حوزه در بالادستی مطالعات و قوانین -41 -9
های روستایی و شهری جدید و نتگاهی توسعه سکوهای ملی بالادستی قابل توجهی در حوزهگذشته، اسناد و طرح در طی چند دهه

های ملی، طرح ملی آمایش نیاز این طرحای است. پیشای و ناحیهها طرح کالبدی ملی، منطقهترین آناند که مهمقدیمی تدوین شده

پردازد. ا میههای مناطق مختلف کشور برای توسعه سکونتگاهها و ویژگیها، محدودیتسرزمینی است که در واقع به تعیین پتانسیل

شود در سطح کشور به منظور های روستایی طرح هادی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا میهمچنین در حوزه سکونتگاه

رغم ادعا، به جایگاه مهم توسعه ها، علیها تدوین شده است. در اکثر این طرحارتقای کیفیت زندگی مناطق روستایی و توسعه آن

محور وجود نداشته و اثری از ریسک -ها با خطرات احتمالی سوانح طبیعی توجه عملی نشده، نگاه توسعه ریسکگاهسازگار سکونت

های شود. ارزیابی ریسک مخاطرات طبیعی نیازمند موجود بودن اطلاعات کامل از نقشهها دیده نمیمخاطرات طبیعی در این طرح

چون زلزله، طوفان، سیل و غیره است که این ابزار تنها در مورد پدیده زلزله در های مختلف طبیعی همبندی خطر برای پدیدهپهنه

های قدیمی و جدید در سطح کشور ها و قوانین مربوط به توسعه سکونتگاهفهرست اهم طرح 4-2باشد. جدول سطح کشور موجود می

 دهد.ر حوزه مدیریت ریسک نشان میها درا همراه با مشکلات آن

 
 هادر مورد توسعه سکونتگاه یمل نیها و قوانطرح ستیل -1-9جدول 

 یاصل مشکلات یاصل موضوع کنندههیته عنوان

 ،یمل یکالبد طرح

 یاهیناح و یامنطقه

 و راه وزارت

 یشهرساز

 و هاتیمحدود ها،لیپتانس یبررس

 مختلف مناطق در موجود یهایژگیو

 گاهسکونت توسعه جهت کشور

 (زلزله از ریغ به) یعیوانح طبپرداختن به موضوع س عدم

 و یآورتاب سک،یر یابیارز موضوع کردن منظور عدم

 مناطق یعیطب سوانح مورد در یاحتمالات مطالعات

 یهاشهر جادیا قانون

 دیجد

 و راه وزارت

 یشهرساز

 سیتأس ندیفرآ یطرح و اجرا ت،یریمد

 یبر مبن دیجد یشهرها جادیو ا

 یامنطقه و یمل یکالبد یهاطرح

 به یعیطب مخاطرات موضوع یبررس به توجه عدم

 جانبه همه صورت

در  سکیر یسازمدلتوجه به استفاده از ابزار  عدم

 دیجد یانتخاب محل و احداث شهرها

 شیآما یمل طرح

 ینیسرزم

 و برنامه سازمان

 بودجه

 مناطق تیوضع یبررس و شیآما

 یزیربرنامه منظور به کشور مختلف

 و تیمعج ییفضا استقرار یبرا

 نیسرزم پهنه در هاتیفعال

 موضوع در یعیطب مخاطرات موضوع به توجه عدم

 ینیسرزم شیآما

 یسازمدلو  یابیموضوع ارز گاهیتوجه به جا عدم

 ینیسرزم شیدر آما سکیر

 یهاد طرح
مسکن انقلاب  ادیبن

 یاسلام

توسعه و عمران  یهاطرح هیته

 کردیروبا  دیموجود و جد ییروستا

 یعیطب یایبلا در مقاوم ساخت

 یعیمقاوم در برابر سوانح طب یهاساختمانساخت  یبرا

 روستا کل اسیمق در سکیر تیریمد یهاروشو از 

 بر تمرکز شتریب و نشده استفاده هابیآس کاهش جهت

 .است داشته زلزله

 لیس مقابل در یطراح خصوص در کشور ییاجرا یفن نظام یبررس -41 -9
اب در سطح ملی لیسبرابر در مقاوم و ایمن  اتها و تأسیسساختمان یطراحهای ها و دستورالعملنامهآییندر این بخش از گزارش، 

 گیری شده است. ی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجهالملل نیبو 

وابسته به  لیس برابرها در ساختمان یازهساریو غ یاسازهاجزای  یو طراح ییجانما یهاروشهای   در آمریکا اکثر دستورالعمل

 هئارا ASCE-7و  ASCE-24 در قالب راهنماهای طراحی  ( است که National Flood Insurance Programبرنامه ملی بیمه سیل )

توانند به عنوان الگوهای های سایر کشورهای نیز همچون ژاپن، انگلستان، نیوزلند و استرالیا میعلاوه بر این، دستورالعملشده است. 

 ورد مطالعه قرار گیرند.  مناسبی م

وابسته  اتو تأسیس برای سدکشور  ییو اجرا یالب نظام فنقدر  ی محدودی مرتبط با سیلهانامهنییها و آدستورالعمل ران،یا در

 شده است که بیشتر برای بناهای عمومی لازم الاجرا هستند. منتشر 
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 اشارهها ساختمان یطراح یاز بارها یکیبه عنوان  لیبار سبه ، هاانگذاری ساختمبار مقررات ملی ساختمان مربوط بهدر مبحث ششم 

 یبا توجه به کللذا . اشاره شده باشد و مقادیری برای آن ارائه کنددر ساختمان  لیبار سبندی جغرافیایی ، بدون اینکه به پهنهشده است

اخیراً دستورالعمل جدید طراحی  .ستیپذیر نن امکانآ یبرا لیساختمان در مقابل س یبودن مطالب اشاره شده، عملًا امکان طراح

 درمان و آموزش پزشکی تدوین شده که ضوابط مربوط به سیل در آن ارائه شده است. وزارت و  UN Habitat دفتر توسطها بیمارستان

در ها آن ستیکه ل است،در خصوص مدیریت سیل ارائه داده مدرک  15کشور،  ییو اجرا یالب نظام فنقدر و بودجه  برنامه سازمان

 شده است. یبندطبقهدر دو سطح جزئی و کلان  یموضوع؛ و از نظر شده است هئارا 5-2جدول 

 
 در زمینه مدیریت سیل کشور در نظام فنی و اجرایی موجود شده و طبقه بندی مدارک و اسناد تولید  -1-9جدول 

 سطح موضوع عنوان فیرد

 کلان لابیس تیریمد راهنمای مدیریت سیلاب دشت 1

 ییجز ساختمان یطراح راهنمای پادسیل سازی 2

 کلان یتیریمد دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب 3

 ییجز سکیر یابیارز PMF دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل 4

5 
های انحراف راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه

 سیلاب
 ییجز لابیس تیریمد

6 
هنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه را

 پیش بینی و هشدار سیل

 شیپ – سکیر تیریمد

 ینیب
 ییجز

 کلان یتیریمد فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب 7

8 
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا 

 276مسیل نشریه شماره 
 کلان یتیریمد

9 
ت و نگهداری دیوارهای سیل بند نشریه راهنمای طراحی، ساخ

 518شماره 
 ییجز لابیس تیریمد

11 
های کنترل سیل و دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه

 416رسوب )بندهای اصلاحی( نشریه شماره 
 ییجز لابیس تیریمد

11 
راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای 

 مهندسی رودخانه

 شیپ – کسیر تیریمد

 ینیب
 ییجز

 بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانهراهنمای پهنه 12
کاهش  – سکیر تیریمد

 خسارات
 ییجز

 ای(های سازهراهنمای مهار سیلاب رودخانه )روش 13
کاهش  – سکیر تیریمد

 خسارات
 ییجز

14 

فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه 

 مصنوعی

  دوم( ) مراحل اول و 

 کلان یتیریمد

15 
فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه 

 مصنوعی )مراحل اول و دوم(
 کلان یتیریمد

 

 توان به موراد زیر خلاصه نمود: ارائه شده است را میمدارک موضوعات کلی که در این 

 تعیین میزان خطر سیل و محدوده آن، 

 های مدیریت سیلروش، 

 ای محدود کردن جغرافیایی تحت تأثیرای و غیرسازههای سازهردن حدود بستر و روشتعیین و مشخص ک، 



      27  جایگاه مدیریت ریسک در فرآیند توسعه...   -دومفصل  هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیلاب

 ها در مقابل سیلای ساختمانای و غیرسازهدستورالعمل طراحی اجزای سازه، 

 هاهای محدوده اطراف رودخانهتعیین کاربری، 

 غیره.های سیل و موارد مدیریتی مربوط به انجام مطالعات و تهیه گزارش 

، ولی بر مبنای ط به مدیریت سیلاب بودهوها مربدستورالعمل اگرچه اکثرکه دهد  نشان میهای فوق لعمدستورال کلیرسی بر

سازی، نکات . در راهنمای پادسیلهستندها و مدیریت ریسک سیلاب و کمتر مربوط به طراحی ساختمانباشند مدیریت ریسک نمی

ها اشاره شده ساختمانای ای و غیر سازهسازهاجزاء ای طراحی و نکات لازم برای طراحی هخوب و اجرایی مناسب برای تعیین نیرو

سازی ندارد. همچنین در خصوص است. ولی از آنجایی که موارد مطرح شده در قالب راهنما ارائه شده، لازم الجرا نبوده و قابلیت پیاده

 های اجرایی مناسبی ارائه نشده است. طراحی شهری و ملزومات مورد نظر، موارد کلی است و راهکار

 پیشنهادات یارائه و بندیجمع -45 -9
ها و نهادهای خانهدهد که در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات کشور و همچنین ساختار سازمانی وزارتها در کل نشان میبررسی

ارگیری چارچوب مدیریت ریسک سوانح طبیعی در توسعه کها، موضوع بهها و زیرساختمهم و تأثیرگذار کشور در توسعه سکونتگاه

ها جایگاه قابل توجهی ندارد. لذا در مرحله اول ضروری است مدیریت ریسک و ایمنی در برابر سیل در اسناد ها و زیرساختسکونتگاه

ایمنی و کاهش ریسک در  های مرتبط با مدیریت ریسک سیل ونامهها و نظامبالادستی تعریف شده؛ و در گام دوم دستورالعمل

های تدوین گردد. همچنین در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور نیز، اقدامات خوب، ها و زیرساختهای متولی با توسعه سکونتگاهسازمان

 . های بیشتر در ابعاد مدیریتی، اجرایی، طراحی و مطالعاتی دارداما غیریکپارچه ای رخ داده است که نیاز به تهیه دستورالعمل

 ها مبتنی بر کاهش ریسک سیل در نظام فنی و اجرایی کشور عبارتند از: پیشنهادات مشخص این کارگروه جهت بهبود فرآیند توسعه سکونتگاه

ها ها و ارزیابی و مدیریت ریسک آنهای کلان در ارتباط با موضوع اثر سوانح طبیعی در توسعه سکونتگاهتعیین و تصویب سیاست -4

 ی معماری و شهرسازی،توسط شورای عال

اضافه شدن متخصص مستقل مدیریت ریسک و نماینده متخصص از سازمان مدیریت بحران به مجموعه شورای عالی معماری و 

 شهرسازی به عنوان یکی از نهادهای تأثیرگزار و درگیر با موضوع مدیریت ریسک سوانح،

بر زلزله نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح در مقیاس ملی و تصویب طرح جامع شناسایی انواع مختلف مخاطرات طبیعی علاوه 

 بندی خطر و ارائه پارامترهای طراحی مربوطه، های پهنهای و تهیه نقشهمنطقه

ها، ساختمان ها به خصوص های توسعه سکونتگاهتصویب طرح الزام تهیه پیوست مدیریت ریسک سوانح طبیعی در طرح

 موجود و جدید کشور در شورای عالی معماری و شهرسازی، های مهم و عمومی ساختمان

ها و نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات، راه و خانهها در تمامی وزارتهای مدیریت ریسک سوانح زیرساختنامهتدوین نظام

ازی و اجرایی نمودن نظام نامه و سشهرسازی، نفت و ... مشابه به آنچه در وزارت نیرو به عنوان نمونه ایجاد شده است. مهمتر پیاده

 فرآیند کاهش ریسک است.

های ها و شرکتای در کنار خطر زلزله توسط سازمانهای توسعهدر نظر گرفتن مخاطرات طبیعی همچون سیل و طوفان در طرح

 متولی توسعه شهری و روستایی،

به عنوان مسئول طرح، اجرا و نظارت بر فرآیند اعمال اصلاحات جدی در ساختار و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 

 داری اقتصادی آن برای مهندسان جدا گردد، ساخت و ساز شهری به نحوی که بعد عملکرد نظارت حاکمیتی سازمان از بعد بنگاه

 کردیرو یجلو که یبه نحو ها،یاستاندار 99و   یشهردار 111ماده  ونیسیو مقررات مرتبط با کم نیقوان ب،یساختار، ترک رییتغ

 گرفته شود، هاونیسیکم نیدر حوزه ساخت و ساز از ا مهیمجاز کردن تخلفات در قبال اخذ جر قیاز طر ییدرآمدزا

شورای عالی معماری و شهرسازی پس از اعمال اصلاحات اساسی در برخی  26/11/98، مورخ 2794تأکید بر اجرای مصوبه شماره 

 ،13و  11، 7، 1از بندهای آن از جمله 
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 ها در برابر سوانح طبیعی،استفاده از مکانیزم بیمه، جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و مقاومت ساختمان

ایجاد اختیارات و ابزار قانونی برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت نظارت بر فرآیند ساخت و ساز روستایی به عنوان تهیه 

 های هادی،ی طرحکننده

 های ملی،نامهفنی موجود در زمینه مقابله با سیلاب از حد دستورالعمل و راهنما با آیینارتقای مدارک و مستندات 

 ها مدیریت سیلاب در مقیاس شهری، های مناسب برای طراحی سیستمها و دستورالعملنامهمعرفی آیین

 های مبتنی بر ریسک و فعال.ال، به روشهای غیر فعهای موجود در زمینه مدیریت سیل، از روشهای موجود در دستورالعملتبدیل روش

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 های صنعت بیمه در مواجه با پوشش همگانیچالش

 سوانح طبیعی 



 

 



 

 

 مقدمه -4 -9
کارگیری ها در زمان وقوع سوانح بخصوص زلزله یکی از محورهای اصلی تدوین و بهتأمین امنیت جانی ساکنین ابنیه و ساختمان

های اخیر مؤید چنین پیشرفتی بوده های جدید در زلزلههای اخیر بوده به نحوی که عملکرد بهتر ساختمانتمهیدات مهندسی در دهه

پیوندند تنها از ای چون زلزله که بدون هر گونه هشدار قبلی به وقوع میها در سوانح غیر مترقبهاست. بدیهی است حفظ جان انسان

ها حال اینکه برای سوانح آب و هوایی دیگر نظیر سیلاب، معمولاً نجات جان انسانباشد، پذیری ابنیه ممکن میطریق کاهش آسیب

تواند از طریق هشدارها و در صورت لزوم تخلیه سریع صورت پذیرد. آنچه مسلم های کوتاه و میان مدت میبینیدلیل امکان پیشبه

ها را تقلیل داد ولی ناگزیر به پذیرش وارد آمدن انبتوان تهدیدات سوانح بر جان انس است، در هر دو صورت اگرچه ممکن است

پذیری نسبتاً بالای ها خواهیم بود. وسعت کشور ایران و تنوع زمین شناسی و اقلیمی آن و از طرفی آسیبخسارات بر ابنیه و زیرساخت

بع آن دولت شده است، به محیط مصنوع آن در برابر خطرات سوانح طبیعی سبب اعمال خسارات اقتصادی سنگین بر مردم و به ت

های اخیر شده است. استفاده از منابع نحوی که تأمین منابع مالی جبران خسارات سوانح، بخش قابل توجهی از دغدغه کشور در سال

ح ی تسهیلات بانکی ارزان قیمت یکی از منابع اصلی بازسازی خسارات سوانهای بلاعوض یا ارائهمالی عمومی و دولتی و در قالب کمک

ای های توسعههای اخیر در کشور بوده است. صرف نظر از فشار اقتصادی، چنین مکانیزمی بر ساختار اقتصادی و برنامهطبیعی در دهه

کشور، چنین منابعی نه تنها اغلب نتوانسته کل خسارات وارده را جبران نماید؛ بلکه مغایر با ارتقای فرهنگ کاهش ریسک، حفظ کرامت 

گان و سرعت عمل کافی در فرآیند بازسازی بوده است. انتقال ریسک از طریق بیمه در اکثر کشورهای توسعه یافته دیدانسانی آسیب

ها در تأمین منابع مالی بازسازی را کاسته است. همانگونه که در سؤالات ریاست محترم جمهور توانسته است تا حدود زیادی نقش دولت

ی سوانح طبیعی ایفای نقش عت بیمه کشور با سابقه بسیار طولانی خود قادر باشد در حیطهرود که صننیز منعکس گشته، انتظار می

ها و و ضعف 1398ها مربوطه را انتقال دهد. لذا در این فصل عملکرد این صنعت طی سیلاب بهار کرده و بخش قابل توجه ریسک

 مورد ارزیابی قرار گرفته است. های صنعت بیمه برای پذیرش و انتقال ریسک ناشی از سوانح طبیعی قوت

  یعیطب سوانح پوشش خصوص در کشور مهیب صنعت ساختار -9 -9
در ساختار بازار بیمه کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه حاکمیتی و ناظر بر عملکرد صنعت بیمه کشور در 

کننده گری نقش اجرایی و تعیینمقررات، هدایت و نظارت امر بیمه ای قرار دارد و در رابطه با متشکل نمودن قوانین ورأس نظام بیمه

های مورد نیاز در کشور، نامههای اجرایی و تصویب شرایط عمومی بیمهنامهی مقررات و آییندارد. به منظور اجرایی شدن قوانین و تهیه

های شده است که در آن نمایندگان کلیه سازمانهای بازرگانی طراحی و تصویب ساختاری به نام شورای عالی بیمه در بخش بیمه

نفعان بیمه به گذاران اعم از حقیقی و حقوقی و ذیربط با موضوع بیمه به عنوان اعضای حقوقی شرکت دارند. در این ساختار بیمهذی

 ترین استفاده کنندگان از خدمات بیمه از اهمیت خاص برخوردارند.عنوان اصلی
ی ارائه خدمات ضمن ارج های بیمه در حوزهانی در همه کشورها تابع قوانین تجارت است و نگاه شرکتصنعت بیمه در بخش بازرگ

های بیمه رویکرد باشد. در خصوص پوشش سوانح طبیعی نیز شرکتگذاران، کسب سود و منافع مالی میای بیمهنهادن به نیازهای بیمه
ای خدمات خود را طراحی ناشی از سوانح طبیعی همانند سیل و زلزله نیز به گونه هایمشابهی را اتخاذ نموده و در نتیجه برای خسارت

های زیاد ناشی از وقوع خسارات مقابله نموده و گذاران، بتوانند با هزینههای مورد نیاز بیمهی پوششنمایند که ضمن ارائهو عرضه می
های بیمه در طه با ارائه خدمات بیمه سوانح طبیعی، نیاز شرکتخسارت را به شکل صحیح مدیریت نمایند. نکته قابل توجه در راب

دلیل حجم گسترده و وابستگی آماری باشد که بهی اتکائی و در جهت تأمین توانگری مورد نیاز میهای بیمهاستفاده از خدمات شرکت
ای در کشورهای توسعه یافته و در حال ی بیمهباشد. با مطالعه بازارهاای برخوردار میخسارات ناشی از سوانح طبیعی از اهمیت ویژه

توسعه، شکل ارائه خدمات در جبران خسارات حوادث طبیعی تقریباً استاندارد و همانند یکدیگر طراحی و اجرا شده است. اگرچه با 
شود ضریب ته میهای مرکزی در کشورهای مختلف برای این امر مهم در نظر گرفتوجه به رویکرد کلی مدیریت ریسک که توسط دولت
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 1-3در شکل باشد که ها تقریبًا مشابه میجبران خسارات در کشورهای مختلف یکسان و یکنواخت نیست ولی الگوریتم اجرایی آن
 نمایش داده شده است.

 

 
 بازیگران صنعت بیمه -4-9شکل 

 

 ایران در طبیعی حوادث خسارات نجبرا در ایبیمه موجود مقررات و قوانین کیفیت -9 -9
های فنی، هایی را برای اعمال انواع نظارت از سوی بیمه مرکزی ایران از جمله نظارتساختارهای نظارتی صنعت بیمه کشور مکانیزم

ی بیمه و های مصوب شورای عالنامهای فراهم ساخته است. در کنار آن وجود انواع آیینهای بیمهمالی و اتکائی بر عملکرد شرکت
کارگیری قوانین بالادستی را گران ایران و از سوی کارشناسان صنعت بیمه کشور، قابلیت بهها در سندیکای بیمهی آنبررسی همه جانبه

های مصوب نامهسازد. در ادامه نگاهی به قوانین بیمه از منظر سوانح طبیعی )به ویژه سیلاب( و بندهای مندرج در آیینتضمین می
 شود:عالی بیمه به شرح زیر پرداخته میشورای 

 نیوانق -4 -1 -9
  و قانون بیمه مرکزی ایران مصوب  1314و قانون تأسیس بیمه ایران مصوب  1316/ 7/2در قانون بیمه کشور مصوب

 ی خطرات حوادث طبیعی از جمله خطر سیل نشده است.هیچ اشاره ای به بیمه 31/3/1351
  ی اموال دولتی در برابر حوادث غیر مترقبه( در قانون برنامه پنجم توسعه ) موضوع بیمه دولت 2/11/91نامه مصوب بخش

 .قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد 222ی موضوع ماده
  های سند نامهی آیینمجلس شورای اسلامی موضوع تهیه 7/15/1398اخیرا پیرو ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور مصوب

ی ی ملی آمادگی و پاسخ و سایر لوایح، تهیهت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامهراهبردی ملی مدیری
 یبحران دستورالعمل تیریمد ی. بر اساس سند راهبرد ملهای اجرایی به سازمان مدیریت بحران کشور ابلاغ گردیده استنامهآیین
 داردیمبحران کشور اشعار  تیریمد یراهبرد سند 13رتبط با موضوع ماده م آن 3که بند  دهیبه آن سازمان ابلاغ گرد بند 23در 

ای که در ارتباط با جبران خسارت حوادث و سوانح طبیعی حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه
 مشترک شنهادیپ به بند نیا یینامه اجراآیین. دینما فراهم یکارشناس متیق به را خود منقول ریغ و منقول والنسبت به کلیه ام

 ئتیه بیتصو به قانون نیا شدن الاجرا لازم خیتار از ماه شش مدت ظرف ییدارا و اقتصاد امور وزارت و بودجه و برنامه سازمان
 .دیرس خواهد رانیوز

 :بیمه یعال یشورا مصوب یهانامهآیین -9 -1 -9

  و  باشدیم یمنقول در برابر خطر آتش سوز ریاموال منقول و غ یاریاخت مهیورد بدر م نامه: این آیین25شماره   نامهنییآ

در هزار تا  1027نامه از  مهیاست. نرخ ب یاریاست و کاملا اخت یدارینامه قابل خرمهیب نیدر ا یبه عنوان خطر تبع لیخطر س

 مالکین ابنیه و صاحبان سرمایه

های بیمهشرکت  

های بیمه اتکائیشرکت  

 بازار سرمایه

ربط در های ذیارگان
گذاری قوانین سیاست

 بیمه ای

 حوادث ایهصندوق

 طبیعی و منابع مالی

هادولت  

های  آژانس

گذاری سرمایهارزش  
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وجود  لیخطر س یبندپهنه نامهنییآ نیاست. در ا قابل اعمال یصنعت ریو غ یاعم از صنعت هاییدارا هیکل یدر هزار برا 3077

 نیصادر شود که هم دینامه با مهیب یدر هزار خطر اصل 101با نرخ  یسوزآتش مهیب یمهیبه ضم هیالحاق کیندارد و فقط با 

 .شودیموضوع با حدود ده برابر کمتر از نرخ مصوب اجرا م

 نامه خطر سیل به عنوان خطر اصلی تحت پوشش ر شرایط عمومی این بیمه: نرخ بیمه بدنه اتومبیل که د33نامه شماره آیین

درصد تا  101شود. نرخ پایه از در هزار نرخ پایه بیمه می 101گذار با الحاقیه به ازای گر و بیمهنیست و در صورت موافقت بیمه

 .درصد مبلغ بیمه می باشد 206

 در قبال اشخاص ثالث کارفرما در مقابل کارکنان  یمدن تیمسول یهامهیب یهامربوط به حوزه :81و  62 یهانامهنییآ

 .ستین گر مهیدر تعهدات ب لیخطر س یادیص یشناورهابرای که در آنها،  باشندیم

 تحت پوشش است و بابت آن  ایدر مدل حوادث در لیخطر س ی مورد اشاره این ماده،باربر یهامهیب در :79 یاصلاح نامهنییآ

 .شودینم افتیدر یامهیهم حق ب

 ردیتحت پوشش قرار گ تواندیم یاضاف مهیبا حق ب لیاز خطر س یحوادث اشخاص، خسارت ناش یهامهیب : در84 نامهنییآ. 

 در آن شده است کهتکلیف  نییحمل و نقل تع انیمتصد تیمسوول یهامهیبنامه بر اساس این آیین :87نامه شماره  نییآ 

 مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. ستین گرمهیثناءات است و در تعهدات ببه طور مشخص جز است لیخطر س

 مگر اینکه در باشد ینم گرمهیجز تعهدات ب لیخطر س یعموم طیحمل و نقل، در شرا یهامهیب در: 62نامه شماره آیین ،

 بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

 4931 سیلاب خسارت جبران در کشور بیمه صنعت عملکرد -1 -9
ها، تأسیسات زیربنایی و میزان پوشش بیمه سیل یا سوانح طبیعی در سه بخش ساختمانارزیابی عملکرد صنعت بیمه از 

به عبارتی سهم صنعت بیمه از جبران خسارت اعلامی وارده به  و یاهای گلستان، لرستان و خوزستان های کشاورزی در استانزیرساخت

 طبقباشد. نیازمند اخذ اطلاعات از بیمه مرکزی به عنوان ارگان نظارتی بر صنعت بیمه می شی از سیل اخیر تا کنونمردم و نهادها نا

 نیخرآمتعدد و در  یهایریگیپس از پ تاًینها که مهیو ب سکیر تیریمد گروه کار یکتب درخواستدر پاسخ به  یمرکز مهیب هیجواب

 114326، تعداد 23/16/1398 خیتا تار مهیهای باز شرکت یافتیآمار و اطلاعات در نیساس آخرا برگزارش واصل شد،  نیا هیته یروزها

 اردیلیم 2656 مبلغ به فقره 85997 خسارت تعداد نیا از. است شدهگزارش  شرکت بیمه 22استان کشور توسط  31فقره خسارت در 

 شده پرداخت هانامه بیمه نفعانیذ و شدگان،مهیب گذاران،بیمه به کنون تا زین الیر اردیلیم 1527 از شیب و دهیگرد یکارشناس الیر

درصد از کل  98از  شیسوزی و بآتش مهیدرصد از کل خسارات اعلام شده مربوط به رشته ب 99ذکر است  شایان(. 1-3ل )جدو است

در صدر جدول  بیتان و خوزستان به ترتباشد و سه استان گلستان، لرس یم یسوزی منازل مسکونآتش مهیمربوط به ب یخسارت اعلام

مربوط به حوادث  یهای استانآمار خسارت شتریب اتیقرار دارند. جزئ ینیبشیخسارت قابل پ زانیتعداد خسارات اعلام شده و حداکثر م

  د.باشضریب نفوذ بیمه می -2 -3جدول به شرح  1398ماه سال  نیفرورد لیو اوا 1397سال  یانیپا یروزها یهالابیس

 و هاسکونتگاه بر لابیس از یناش خسارات یکل مارآ با سهیمقا در مهیب صنعت توسط شده جبران خسارات زیناچ اریبس حجم

که اطلاعات ارسالی بیمه  باشدمی کشور در یعیطب سوانح پوشش در مهیب صنعت نییپا اریبس نفوذ دؤیم کاملا کشور یهازیرساخت

های سرمایه یاستان آمار در نیهمچن موضوع نیا. (.Error! Reference source not foundباشد )مرکزی نیز پشتیبان این موضوع می

 ینا توسط شده ارائه 1397 سال به مربوط( انبار و یمسکون ،یصنعت ریغ ،یصنعت یها واحد کیتفک)به  لیس و زلزله پوشش تحت

در سه بخش  یعیسوانح طب مهیپوشش ب زانیم ازرا  یشتریت باکارگروه اطلاع نی(. اگرچه ا2-3)جدول  باشدمی مشهود شرکت

 یول ،درخواست نموده بود یمرکز مهیشرکت ب ازهای مختلف در استان یکشاورز یهاساختریو ز ییبناریز اتها، تأسیسساختمان

 یاطلاعات نیاستخراج چن امکان)سنهاب(  مهیصنعت ب یکیظارت الکترونو ن تیهداشدن سامانه  ییو اجرا لیدلیل عدم تکمبه ظاهراً

 مقدور نبوده است. 
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 طبیعی سوانح پوشش یارائه در کشور بیمه صنعت هایچالش -5 -9
های کشور ها و زیرساختهای اخیر در کشور و تکرار وقوع خسارات اقتصادی کلان بر سکونتگاهبروز سوانح طبیعی متعدد در دهه

ای نتوانسته های بیمهره با این سؤال همراه بوده که چرا مشابه با خیلی از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، پوششهموا

گانه هیات ملی های شانزدهها داشته باشد. اختصاص یکی از کارگروهاست نقش بسزایی در جبران خسارات و تأمین منابع مالی بازسازی

و مدیریت ریسک نیز مؤید درک چنین موضوعی توسط مدیریت کلان کشور بوده و اینکه اصولا چرا صنعت بیمه سیلاب به موضوع بیمه 

نتوانسته است نقش انتقال ریسک سوانح طبیعی را به خوبی ایفا نموده و در فرآیند بازسازی به دولت کمک نماید. پاسخگویی به این 

ه و همچنین سایر عوامل خارج از کنترل صنعت بیمه داشته که بر این اساس این عملکرد نیازمند تجزیه و تحلیل گسترده صنعت بیم

یابی نماید. ها در کشور، دلایل آن را ریشههای متولی زیرساختکارگروه سعی نمود با طرح سؤالاتی از بیمه مرکزی و همچنین سازمان

های بعضًا ناقص و نامرتبط، اهم تأخیر طولانی در ارائه جوابیه ی این کارگروه و یاصرف نظر از عدم پاسخگویی بیشتر سؤالات مطرح شده

 گردد.مشکلات حاکم در عدم توانایی صنعت بیمه کشور در ارائه پوشش همگانی سوانح طبیعی در ادامه این فصل ارائه می

  (RISK-BASED PRICING)  طبیعی سوانح خصوص در بیمه صنعت نبودن محور ریسک -4 -5 -9
ای رقابتی و در عین حال توانگر در حوزه انتقال ریسک سوانح طبیعی، مبنی مات بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بیمهیکی از ملزو

محور بودن فعالیت صنعت بیمه در حوزه -باشد. ریسکها میپذیری آنها و مبتنی بر خسارتقرار دادن قیمت واقعی حق بیمه ریسک

گذاران بلکه در تعیین توانگری صنعت در مقابل تجمیع خسارات و اثر ارائه شده به بیمه سوانح طبیعی نه تنها بر قیمت خدمات

 باشد. ها مؤثر میوابستگی زمانی و مکانی ریسک

  (RISK INFORMATION) شده رفتهیپذ یهاریسک از اطلاعات تیکفا عدم -9 -5 -9
گذاران در حیطه سوانح طبیعی حاکی از جهت اخذ اطلاعات بیمهساختار کنونی حاکم بر فعالیت صنعت بیمه و ابزار مورد استفاده 

های بزرگ باشند. اگر چه چنین اطلاعاتی در رابطه با ریسکها مینامههای پوشش داده شده در بیمهعدم درج اطلاعات کافی از ریسک

های کوچکتر، ها و ریسکخصوص سکونتگاه و معمولًا صنعتی از طریق بازدیدها و یا مطالعه اوراق فنی ریسک قابل حصول است ولی در

های گروهی ارائه شده توسط توان به پوششگردد. به عنوان مثال میها صرف نظر از چنین اطلاعاتی تهیه و ارائه میعموماً پوشش

شده از های مختلف بیمه اشاره نمود که صرف نظر از چنین اطلاعاتی بوده است. در این خصوص علاوه بر اطلاعات کسب شرکت

های اخذ شده نیز موضوع دیگری است که در جای محور مبتنی بر داده-ها و ابزار لازم جهت تخمین نرخ ریسکگذاران، تخصصبیمه

های سوانح طبیعی بصورت متمرکز خود به آن پرداخته خواهد شد. طبق پاسخ بیمه مرکزی چنین اطلاعاتی در حال حاضر برای پوشش

 سازی و اجرا گردد.شته اگرچه قرار است در آینده پیادهدر بیمه مرکزی وجود ندا
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 4931بهار  یها لابیمربوط به حوادث س یاستان یهاآمار خسارت -4-9جدول 
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 مهینفوذ ب بیضر -9-9جدول 

 

  :مرکزی بیمه نظارتی نقش و نرخ سازی آزاد -9 -5 -9
گران اتکایی اخذ و ارائه گردیده بودند و توسط بیمه 88داقل قبل از سال های گذشته و حهای ارائه شده در سالبسیاری از نرخ

بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و فاکتورهای تأثیرگذار ریسک در کشور ایران اخذ شده بودند. بیمه مرکزی در راستای تعمیم امر 

در دستور کار قرار داد.  1388ها را در سال ق بیمهگذاران، آزاد سازی نرخ حبیمه و افزایش رقابت و ارائه خدمات بیشتر به بیمه

های بیمه و در نبود نظارت کافی بیمه مرکزی، سیر کاهشی ها و افزایش رقابت شرکترفت با آزادسازی تعرفههمانگونه که انتظار می

رکزی نیز به این مسئله دامن ها از جمله سوانح طبیعی شروع شد. عدم نظارت صحیح  و تدقیق بیمه مها در اکثر بخشنرخ حق بیمه

و بدون داشتن هر گونه تصویری  و غیر فنی های نازلگذاران را با حق بیمهها در راستای یک رقابت ناسالم، بیمهزد به نحوی که شرکت

ها به هیچ وجه بر اساس ریسک تحت پوشش آوردند. در نتیجه حق بیمهای خود در میاز ریسک تحت پوشش، به پوشش بیمه

محور نبوده است. با توجه به شرایط کنونی بازار بیمه و نرخ نفوذ بسیار ناچیز آن در سوانح طبیعی، ظاهرا صنعت و -ها و ریسکشرکت

دانند، همانگونه که مدعی است از پس تعهدات خود در سیلاب اخیر نیز در رأس آن  بیمه مرکزی شرایط را تحت کنترل خود می

ها برابر نرخ انچه قرار باشد این صنعت با ساختار کنونی متولی پوشش همگانی سوانح و با نرخ نفوذ دهبخوبی بر آمده است. لذا چن

های اخیر های صنعت بیمه که البته در سالباشد. از طرفی نقش اتکائی بیمه مرکزی در فعالیتکنونی فعالیت نماید، شرایط متفاوت می

باشد. وظیفه مهم بیمه مرکزی به عنوان یک ارگان رسیده است، در این راستا مهم میدرصد  15درصد به  25روند کاهشی داشته و از 

نظارتی، کنترل فعالیت سالم و توانگر صنعت بیمه بوده، حال اینکه اشتراک منافع ایجاد شده از سهم اتکایی پذیرش شده توسط بیمه 

 ه نظارتی آن منافات داشته باشد.تواند با وظیفمرکزی می

 (ACCUMULATION / سکیر عیتجم و یهمبستگ تخمین جهت ییاجرا کار و ساز وجود عدم -1 -5 -9

(RISK CORRELARTION: 
 یهمبستگ رمنقول،یغ یهاکننده ریسکدیدخطرات ته ریسا ای سهیدر مقا یعیاز سوانح طب یخسارات ناش یاصل هایتفاوتاز  یکی

در  استاگرچه ممکن  موضوع نی. ادباشمی مهیشرکت ب کی یاز پورتفو یخسارات و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن بخش قابل توجه

 تیظرف نییتعحادثه و  کیدر  تهسویقوع په وب خسارات عیتجمدر  یسزایی نداشته باشد ولها تأثیر بهریسک یگذارمتیق نییتع
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 هر توسطبزرگ  سکیهر ر ازه داشته شده ابر مقدار نگ یهای نظارتبا اعمال کنترل یمرکز مهی. بداردشرکت نقش بسزایی  هر ینگهدار

در  ندتوانمی ییهاشرکت نیای که چنبگونه دینمایم نیشده تضم رفتهیشرکت مزبور را در سهم پذ یتوانگر مه،یب شرکت

 رینظ همبسته ریخطرات غ یبرا دتوانمی یروند نیرا داشته باشند. چن یسهم سکیمختلف شرکت کرده و از هر ر ایهومیکنسرس

بطور همزمان  ندتوانکه می 1398بهار  لابیس رینظ یعیدر خصوص سوانح طب یکنترل بوده ول قابلسوانح بشرساز  ایو  یسوزتشآ

 ینیچن نیوابسته ا یهادر ریسک مهیب یهاشرکت ینبوده و عدم توجه به توانگر یرا تحت تأثیر قرار دهند کاف یمتعدد یهاریسک

های صورت گرفته رغم کنترلعلیکند.  جادیکشور ا مهیو در مجموع صنعت ب مهیب یهاشرکت یبرا را یخطرناک اریعواقب بس دتوانمی

های بیمه به ارائه برنامه های نگهداری و الزام شرکتهای بیمه، ذخایر فنی، ظرفیتی بیمه مرکزی در میزان توانگری شرکتبه وسیله

رسد با توجه به رقابت و نسخ تکمیلی آن، به نظر می 55و  69نامه شماره نهای اتکایی و همچنین وجود مقررات موجود در آییپوشش

، این و ارائه نازل حق بیمه و عدم تناسب حق بیمه با ریسک نوشته شده های بیمهای با یکدیگر در اخذ قراردادهای بیمهناسالم شرکت

آید که به نظر می ،شودخصوص استنباط می نیدر ا یمرکز مهیب هیاز جواب موضوع نیاز به توجه بیشتر داشته باشد. با توجه به آنچه که

 ی،نظارت گاهیدر جا یمرکز مهیبگری سوانح طبیعی توسط گری ریسک بیمهتوانهای نوین کنترل تجمیع و ارزیابی ابزارها و روش جایگاه

 ص و ابزار لازم باشد.و توسط نیروی متخص Solvency II فرآیندهایی نظیراز  استفادهتوجه بیشتر و  ازمندین

  یعیطب سوانح خسارات نیتخم یهامدل از استفاده عدم -1 -5 -9
های احتمالی ناشی از خطرات تهدید کننده ریسک پذیری یک ریسک داشتن تخمینی از خسارتاولین مرحله در بررسی بیمه

باشد.  از طرفی تأثیر خطر بر سرمایه تحت پوشش میباشد که خود مستلزم ارزیابی مناسبی از تناوب و بزرگی خطر تهدید کننده و می

های بیمه در تعیین قیمت نرخ بیمه عادلانه و از طرفی تعیین ظرفیت نگهداری و کنترل توانگری، نیازمند ابزاری برای معمولاً شرکت

سط سالانه و حداکثر باشند. این دو معیار معمولاً توسط خسارات متوهای تحت پوشش خود میتخمین خسارات محتمل سرمایه

های خسارات های آماری دادههای بازرگانی تخمین چنین معیارهایی از طریق تحلیلشوند. در اغلب بیمهخسارات محتمل ارزیابی می

ایی شبیه اتومبیل که فاصله بین متوسط سالانه و حداکثر خسارات های بیمهگیرد. لذا بر خلاف سایر ریسکهای قبل صورت میسال

های باشد، برای سوانح طبیعی این فاصله بسیار زیاد بوده و بنابراین استفاده از اطلاعات مربوط به سوانح گذشته و روشزیاد نمی خیلی

ها خسارات های خسارت که در آنباشد. در اینجا اهمیت استفاده از مدلایی کارآمد نمیآماری مرسوم برای تعیین نرخ ریسک بیمه

های شود. مدلشود، بیش از پیش مشخص میبینی میتفاده از علوم زمین و دانش مهندسی ساختمان، پیشاحتمالی سوانح با اس

هایی برای مدیریت ریسک ها از چنین مدلترین منبع اطلاعات برای صنعت بیمه و بیمه اتکائی بوده و آنتحلیل ریسک سوانح اصلی

های کنند. نتایج حاصل از مدلای )عدم ورشکستگی(  خود استفاده میهخود و به حداکثر رساندن سود در عین تأمین امنیت حرف

باشند. موارد استفاده از چنین نتایجی را در ای برخوردار میتخمین خسارت در مجموع از درجه اهمیت قابل توجهی برای مصارف بیمه

 توان به شرح زیر نام برد:حرفه بیمه و بیمه اتکائی می

 های و سطح خطر سوانح، با توجه شرایط فنی و ایمنی ساختمان سبتعیین نرخ حق بیمه منا -4

 پیش بینی بار مالی ناشی از خسارات احتمالی، 

 های بیمه، تعیین مجموع ظرفیت نهایی شرکت

 بندی نواحی تحت پوشش بیمه، ای از طریق پهنهمدیریت ریسک بیمه

 تخمین نیاز بیمه اتکائی، 

   سوانح(، بیمه )صندوق ملی ایبیمه هایساختار توسعه و طراحی -5 -5 -9
در رغم وسعت و تنوع سوانح طبیعی نه تنها دارای توانمندی زیادی نبوده بلکه در این خصوص متأسفانه صنعت بیمه کشور علی

یز اقدامات نو نحوه برآورد خسارات بعد از وقوع حادثه  سوانحهای برآورد ریسک مکانیزمتوسعه ابزار و حوزه تحقیق و توسعه جهت 
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نیز گواه چنین ادعایی های نوین آوریابزار و فن های بیمه مرکزی در مورد چگونگی استفاده ازمؤثری صورت نداده است. پاسخ
ترین دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه در خصوص پوشش سوانح طبیعی دانست که در توان یکی از اصلیباشند که آن را میمی

رسد ی ما جایگاه خاصی ندارد و به نظر میبه ان پرداخته خواهد شد. به عبارتی تحقیق و توسعه در صنعت بیمههای بعد بیشتر بخش
 بیمه مرکزی استراتژی نوینی در این زمینه ندارد. پژوهشکده بیمه هم نتوانسته نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

 ساخت تیفیک نییتع یزیمم هایسیستم و استاندارد فقدان -9 -5 -9
های اعمال و نظارت کامل آن، محیط مصنوع اعم در اغلب کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود مقررات ملی ساخت و ساز و اهرم

باشند. بدیهی ای و حقوقی برخوردار میهای حرفهها از استانداردهای مشخص و مبتنی بر ضمانتهای مسکونی و زیرساختاز ساختمان
تری برخوردار بوده چرا که صنعت بیمه با استناد به استانداردها و ای از مکانیزم راحتهای بیمهارائه پوشش است در چنین شرایطی

ها  اقدام نماید. این امر گذاری ریسکتواند نسبت به نرخهای ممیزی میهای سازنده و یا ارگانهای تضمین شده توسط شرکتکیفیت
دلیل وسعت و ظرافت ها خواهد شد که بعضًا به زار و منابع انسانی جهت فرآیند ممیزی ریسکسبب نیاز کمتر صنعت بیمه به توسعه اب

رغم وجود مقررات ملی و اجرایی و نظارت باشد. متأسفانه این امر در کشور ایران علیهای مورد نیاز در توان صنعت بیمه نمیتخصص
ای و صلاح، عدم کنترل کیفی مصالح، کمبود نیروی کار حرفهجریان ذیهای نظارتی، به دلایل مختلف نظیر کمبود مآن توسط سیستم

ها متناسب ، از شرایط خوبی برخوردار نبوده که منجر به عدم امکان طبقه بندی و شناسنامه دار کردن ساختمانناکارآمدی نظام نظارتی
های طح حداقلی قراردارد که متناسب با سیاستشود. اندرکنش صنعت بیمه با صنعت ساخت ساز کشور در سها میپذیری آنبا آسیب

باشد. به طور کلی نیز، ابلاغ گردیده است، نمی 1384کلی کشور در زمینه پیشگیری و کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی که در سال 
 ادی به قوانین دست بالا ندارند.های اجرایی و تصمیم سازی کشور توجه زیسازمان

  سوانح یهبیم پایین نفوذ نرخ -1 -5 -9
میلیون نفر و نزدیک به سی میلیون واحد مسکونی، و از طرفی قرار داشتن در معرض خطرات  81کشور ایران با جمعیتی نزدیک به 

سوانح طبیعی، دارای پتانسیل عظیمی برای شکوفایی صنعت بیمه در خصوص سوانح طبیعی است. متأسفانه صنعت بیمه از این بازار 
دهد. مندی از این فرصت نشان نمیی این بازار، علاقه زیادی هم برای بهره گذاری لازم را در توسعهل عدم سرمایهبهره نبرده و به دلی

توان به عنوان نتیجه اینکه سهم صنعت بیمه از این بازار بسیار ناچیز بوده و در مجموع نرخ نفوذ بسیار پایینی دارد. عوامل زیادی را می
 شوند. ها به اختصار توضیح داده میه در ادامه تعدادی از آنعلت این موضوع نام برد ک

 سوانح از یناش پذیریآسیب خصوص در مردم یآگاه سطح ضعف -3 -5 -9
ها و تأسیسات صنعتی نیازمند داشتن درک صحیحی از افراد جامعه از مالکین و ساکنین املاک مسکونی تا متولیان زیرساخت

باشد. بدیهی است ارتقای سطح آگاهی عمومی های خود میها و فرصتیعی و آثار سوء آن بر سرمایهعواقب ناشی از وقوع سوانحی طب
در خصوص سوانح طبیعی نیازمند اطلاع رسانی صحیح، دقیق و در عین حال ساده برای درک عموم مردم بوده که بتواند بدون ایجاد 

سازی جایگاه ر جزء و کل هدایت نماید. طبیعتاً در چنین فرآیند فرهنگرعب و نگرانی، توجه مردم را به رعایت اصول مدیریت ریسک د
تواند سبب افزایش نفوذ بیمه سوانح در سطح همگانی گردد. در این انتقال ریسک و بیمه به عنوان یکی از ابزار مدیریت ریسک می

ه نگرش منفی مردم در خصوص انجام خصوص صنعت بیمه و در رأس آن بیمه مرکزی باید بتواند با تبلیغات صحیح، ضمن اینک
 مان بحران را به اثبات برساند.بخشد، توانمندی خود در جبران خسارات در زتعهدات بیمه را بهبود می

 دیدگانآسیب به دولت لاتیتسه و بلاعوض هایکمک -41 -5 -9
های پذیر که اتفاقا در ابنیه و ساختمانسیبسوانح غیر مترقبه در کشور بیشترین تأثیر ناگوار و غیر قابل بازگشت را بر اقشار آ

دیدگان و از طرفی وظیفه سازد. بدیهی است در چنین شرایطی با توجه عدم تمکن مالی آسیبکنند وارد میپذیر نیز زندگی میآسیب
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اقدام خواهد کرد. صرف های بلاعوض و یا تسهیلات حاکمیت در امداد و اسکان کوتاه و درازمدت قربانیان، دولت نسبت به ارائه کمک

پذیری و خرید پوشش هایی مغایر با ترویج مسئولیت پذیری، کاهش آسیبنظر از کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده، ارائه چنین کمک

ای توسط مردم بوده چرا که قرار است دولت در زمان وقوع حادثه، نسبت به جبران خسارت و آن هم از منابع عمومی اقدام نماید. بیمه

ای وجود ندارد لکن های دولتی هستند، جای شبهدر اینکه اقشار کم درآمد برای مقابله با عواقب سوانح طبیعی نیازمند کمک

هایی، های تشویقی و تنبیهی، ضمن ساماندهی توزیع عادلانه چنین کمکهایی باید طراحی و اجرا شود که با استفاده از اهرممکانیزم

های های دولت به عنوان یارانه خرید بیمه و یا پوششریسک و افزایش نفوذ بیمه در کشور گردد. کمکسبب ارتقای فرهنگ مدیریت 

های باشد که طبیعتا دریافت کمکهایی قبل از وقوع سوانح طبیعی میای از چنین مکانیزماتکائی بر صندوق ملی سوانح طبیعی نمونه

 نماید. ها میدولتی را مستلزم تحت پوشش بیمه بودن ریسک

 سکیر تیریمد ضعف دلیلبه یتیریمد هایسیستم در مهیب دیخر در یقانون هایالزام -44 -5 -9
باشند. فرآیند های مدیریت ریسک میانتقال ریسک و بیمه همانگونه که چندین بار در این گزارش یادآوری شده است یکی از اهرم

ًا خرید و نوع پوشش بیمه در بسیاری از مراکز تجاری، صنعتی و ها و احیانگیری در خصوص مدیریت ریسک سرمایهتصمیم

گیرد که کمترین دانش مدیریت ریسک را دارند. بدیهی است مدیر عامل و یا مدیر های کشور عموماً توسط افرادی صورت میزیرساخت

باشند. حتی چنانچه مدیران ارشد گیری در این خصوص برخوردار نمیمالی یک مجموعه بزرگ صنعتی از صلاحیت کافی برای تصمیم

های بیمه، پوشش خریداری شده یک مجموعه تصمیم به خرید پوشش بیمه بگیرند، با توجه به بازار رقابتی بیمه و رقابت ناسالم شرکت

صصین برداری چنین موسساتی از متخممکن است با طبیعت و خطرات تهدید کننده ریسک همخوانی نداشته باشد. بنابراین عدم بهره

های مسکونی، نبود باشد. در خصوص ساختمانآشنا به مدیریت ریسک نیز یکی از دلایل توسعه نیافتگی بیمه و نرخ پایین نفوذ بیمه می

باشد. نمونه چنین ای و استفاده از ابزار تکلیفی راهکار دیگر افزایش نفوذ بیمه میآگاهی عمومی جهت خرید داوطلبانه پوشش بیمه

 باشند. های کشور در حال اجرا میباری در مرهونات بانکی است که در بیشتر بانکراهکارهای اج

 سوانح مهیب دیخر در مردم استطاعت -49 -5 -9
پذیری ریسک و مجاورت آن در کنار های تحت پوشش در یک بازار عادلانه مستقیماً بستگی به نرخ آسیبنرخ حق بیمه ریسک

های جاری شرکت گذاران در یک بازار پویا و توانگر باید بتواند علاوه بر تأمین هزینهشده از بیمهمنابع خطر دارد. حق بیمه دریافت 

داران را نیز تأمین نماید. بدیهی است قرار گیری بخش های خرید پوشش اتکائی، حاشیه سود سهامهای خسارت و هزینهبیمه، پرداخت

محور ممکن -خطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و توسعه بازار بیمه ریسک اعظم مراکز جمعیتی و صنعتی کشور در مجاورت منابع

پذیر گردد. هایی گردد که خارج از استطاعت عموم مخصوصاً اقشار کم درآمد ساکن در ابنیه آسیباست منجر به تعریف حق بیمه

هایی که بتواند د. لذا تهیه و اجرای طرحباشهای تجاری میهمین موضوع نقش بسزایی در عدم توانایی و تمایل خرید پوشش از بیمه

های ارائه پوشش ترین مؤلفههای کمتر ارائه کند یکی از اصلیهای فراگیر را با هزینهها، پوششمحور بودن نرخ-ضمن حفظ ریسک

حاشیه سود در قالب های اجرایی، کاهش نیاز اتکائی، حذف هایی با صرفه جویی در هزینهباشد. این چنین طرحهمگانی بیمه سوانح می

های توانند امکاناتی را فراهم ساخته تا اقشار کم درآمد نیز از حداقل پوششهای دولتی میهای غیر انتفاعی و استفاده از کمکارگان

 بیمه سوانح برخوردار باشند. 

  یعیطب سوانح پوشش خصوص در ایبیمه دیجد محصولات -49 -5 -9
گذاران بیمه ازیای متناسب با نو ارائه محصولات بیمه یصنعت در طراح ییدر هر کشور توانا مهیصنعت ب ییایاز عوامل پو یکی

خسارات  به نظر لکن گردد مهیب صنعت ییشکوفا سبب تواندمی یهمگان و یمل بعد در یعیطب سوانح پوشش ارائه است یهیبد. دباشمی

کشور در ارائه  مهیورود صنعت ب لذا. دباشمی زیصنعت ن یبرا بزرگ یدیهدت رندهیدر برگ ،نآفراوان  یاز سوانح و بار مال یلقوه ناشاب
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بوده و  مهیب یهاکه معمولاً خارج از توان و دستور کار شرکت دباشمی یو در بعد مل یفنسوانح مستلزم مطالعات  یپوشش همگان

 دیمحصول جد یمسئول طراح خود را رأساً زارگاستیو س یبه عنوان نهاد نظارت یمرکز مهیب یطرف. از دباشمی یمستلزم نگرش مل

را  مهیهای بشرکت یواصله از سو دیای جدهای بیمهطرح ،یا مهیو عرضه محصولات ب نیبلکه در چارچوب دستورالعمل تدو داندینم

شرکت  یبرا یشیبه صورت آزما یدوره مشخص یدر آن رشته را ط تیای مجوز فعالو مقررات بیمه نیبا قوان قیو پس از تطب یبررس

 مهیسوانح ارائه نموده است )مثلا طرح ب یگروه ایو  یانفراد یهاپوشش مهیکه صنعت ب زین یموارد درنماید. صادر می یمتقاض مهیب

 ینو با کمتر مهیشرکت خاص ب کیبه درخواست  ،(زدی و کرمان اصفهان، یشهرها یدر مقابله خطر زلزله برا یمسکون یامول واحدها

 ای بوده است.و حرفه یمطالعات فن

  یعیطب سوانح با مواجهه در صنعت یکاف یتوانگر عدم -49 -5 -9
های بازرگانی در وابستگی توانگری شرکت بیمه به حجم وجه تمایز اصلی بیمه پوشش سوانح طبیعی در مقایسه با سایر بیمه

های تحت پوشش همبستگی آماری مکانی و زمانی ریسک دلیلباشد. به عبارتی بههای نگهداری شده ویا انتقال داده شده میریسک

های فعال در این حیطه نیازمند داشتن توان مالی اعم از ظرفیت نگهداشت و یا پوشش اتکائی متناسب با تجمیع سوانح، شرکت

 باشند.ع میهای از این نوهای بیمه اعم از خصوصی و دولتی در کشور دارای محدودیتباشند. شرکتهای تحت پوشش میریسک

 ینگهدار تیظرف و هاشرکت اندازه -41 -5 -9
باشد. کل صنعت بیمه کشور متشکل از تعدادی شرکت بیمه خصوصی و شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی می

وع به فعالیت شر 6/6/1381های بیمه خصوصی که پس از ابلاغ قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی در تاریخ سرمایه شرکت

هزار میلیارد ریال  22های بیمه خصوصی نیز حدود باشد. مجموع ظرفیت مجاز نگهداری شرکتهزار میلیارد ریال می 51اند برابر نموده

گیری و ابلاغ میزان ظرفیت نگهداری خالص به ازای هر ریسک ای و نحوه ذخیرههای بیمهباشد. با توجه به سرمایه فعلی شرکتمی

های ، شرکتای در کشورهای بیمهای از سوی بیمه مرکزی ایران به عنوان تنها نهاد ناظر بر فعالیت کلیه شرکتای بیمههشرکت

های مصوب نامهها را چه به صورت موردی و چه به صورت کلی در قالب آئیننامهای امکان نگاه داشت قسمتی از سرمایه بیمهبیمه

و تکمیلی آن و با در نظر گرفتن قراردادهای اتکائی ایشان، نداشته و در نتیجه  55،  69مه شماره ناشورای عالی بیمه همچون آیین

 ای محدود است.های بیمهها از سوی شرکتپذیری ریسکبیمه

بدیهی است ورود صنعت بیمه به پوشش همگانی سوانح طبیعی سبب گسترش سریع پورتفوی صنعت خواهد شد که با توجه به 

های فعلی باشد. مکانیزمود نگهداری، نیازمند ایجاد ظرفیت اتکائی قابل توجه جهت حفظ و ارتقای توانگری صنعت میظرفیت محد

 باشند: های صنعت به شرح زیر میهای سوانح و بطور کلی ریسکصنعت بیمه در ایجاد ظرفیت اتکائی مورد نیاز برای پوشش ریسک

 ،انعقاد قراردادهای اتکایی نسبی مشارکتی -4

 انعقاد قراردادهای اتکایی نسبی سرمایه، -9

 های بزرگ،های اتکایی اختیاری برای کنترل و مدیریت ریسکطراحی و اجرای پوشش -9

گر واگذارنده در مقابل ( جهت حمایت از بیمهRisk XLانعقاد قراردادهای اتکایی غیر نسبی یا مازاد خسارت برای هر ریسک ) -1

 ن،های سنگیهای کلی یا خسارتخسارت

 های سوانح،گر واگذارنده در مقابل خسارت( با حدف حمایت از بیمهCat XLپوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث طبیعی ) -1

 بار سوانح،انعقاد قرارداد حمایت مازاد خسارت سوانح بصورت گروهی جهت مواجهه با اثرات زیان -5

 نسبی و اختیاری، های نسبی، غیرانعقاد قراردادهای ظرفیت مشترک بازار در بخش -9

 افزایش کنسرسیوم اتکایی صنعت بیمه با همکاری دولت )صندوق اتکایی ویژه تحریم(،  -1

 ایجاد مکانیزم انتشار اوراق بهادار ریسک با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، -3
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 المللی بین گربیمه هایشرکت با همکاری امکان عدم و المللی بین هایتحریم -41 -5 -9
های به وجود آمده در این خصوص، امکان همکاری صنعت بیمه کشور با های بین المللی و عدم قطعیتجه به تحریمبا تو

های اتکایی و واگذاری ریسک به گر اتکائی بین المللی وجود نداشته که طبعاً امکان استفاده بهینه از ظرفیتهای بزرگ بیمهشرکت

های بین المللی بر صنعت ی فاجعه آمیز در کشور را محدود ساخته است. تأثیرات تحریمهاخارج از کشور و جلوگیری از حبس ریسک

 بیمه کشورمان به اختصار عبارتنداز:

 پوشش ارائه منظور گر بههای بیمهشرکت کشور، یداخل های کلانسیاست و یالملل نیب میتحر به توجه با: ارز نرخ نوسانات 

 .اندگردیده چالش دچار کشور یانرژ صنعت جمله از خاص گذارانبیمه به کامل و جامع

 پول ارزش کاهش و کشور در شده جادیا یاقتصاد یداریناپا و یالملل نیهای بتحریم به توجه با: یاقتصاد داریناپا طیشرا 

 یکشور کلان کار و کسب صاحبان از یبرخ و گذارانبیمه از خود مهیب حق اخذ یجد مشکل با کشور مهیب صنعت ، یمل

 نداشته را خود حقه مهیب حق مطالبات وصول گر امکانهای بیمهشرکت و باشد دارادامه روند نیا کهی صورت در. است دهیگرد

 .داشت نخواهد خسارت زمان در را خود ستهیشا و لازم تعهدات یفایا امکان و شده فیتضع مرور به کشور مهیب صنعت باشند،

 یهاقرارداد ی، دارایگر اتکائبیمه یهااز شرکت یاریبس نکهیبا توجه به ا ی:لمللا نیب و یداخل یهای اتکائظرفیت کاهش 

بر کشورمان و عدم  یاعمال یالملل نیهای ببا توجه به تحریم نیهمچن و باشند یم هیثانو یگر اتکائخود با بیمه یتیحما

 یانقباض یلیتحم استیس کی شاهد شورک یداخل یاتکائ تیظرف ،یخارج گر توانمندبیمه شرکت با مؤثر یهمکار امکان

این موضوع سبب خواهد شد صنعت بیمه قدرت حضور پر رنگ در کشور را به منظور فراهم نمودن  .باشد یم یاتکائ

 های جامع و کامل و خدمات رسانی شایسته از دست بدهد.پوشش

 یفن خدمات از استفادهو  یهمکار امکانو عدم  یالملل نیهای ببا توجه به تحریم :نینو دانش از استفاده امکان عدم 

 .داشت نخواهد وجود زین کشور به نینو علم و دانش ورود امکان ،یالملل نیب ییاتکا مهیب و یکارگزار یهاشرکت

 گیری نتیجه -9 -9
در سطح  سوانح طبیعیاجباری آید که ارائه پوشش همگانی و با توجه به مطالب و مشکلات کنونی صنعت بیمه کشور به نظر می

امری مشکل و مستلزم تحولات بسیاری در صنعت بیمه،  به نحوی که تمامی اقشار مردم مجبور به خرید بیمه سوانح گردندملی 

 شوند:ها بشرح زیر خلاصه میباشد که عناوین عمده آنهای قابل پذیرش و نظام نظارتی حاکم بر آن میظرفیت

 ی؛عیطب گری سوانحبیمه در خصوص سکیو عادلانه ر ینرخ واقع تیمحور 

 ؛سوانح سکیر عیتجم لیگذاری و تحلسوانح جهت قیمت سکیر نیتخم یهامدلاستفاده از  و توسعه ،یطراح 

 ی؛گرمهیها در حرفه بپوشش داده شده و استفاده از آن یهاهای ریسککسب و ثبت داده یفرآیندها ارتقای 

 ؛اتو تأسیس هاساختمان شدن دارشناسنامهو  یفن یهاداحراز استاندار در یزی/ممینظارت یهاارگانافراد و  گاهیجا ارتقای  

 یی؛اتکا پوشش جادیا یبراکشور  یتوسعه مل صندوق رینظ یداخل یهاظرفیت از استفاده 

 ی؛و ارتقا توان نظارت شیو افرا یمرکز مهیب یرگمهیسهم ب کاهش  

 ؛مهیب و سکیر تیریمد فرهنگ ارتقای 

 ی؛عیسوانح طب طهیگری در حخصوص بیمه درمشخص و کارشده  یهاها و دستورالعملنامه، آییننیساختار، قوان جادیا 

 یمتول یتیریمد یهاها در دستگاهکارگیری آنو فراهم ساختن ملزومات به سکیر تیریمتخصص در مد یانسان یروین تیترب 

 ی؛صنعت اتها و تأسیسزیرساخت

  زارهای تشویقی و تنبیهی برای افزایش نرخ نفوذ بیمه سوانح.اجباری و استفاده از اب نیقوانطراحی 

ها و تأسیسات صنعتی های بهتر در سطح ملی و برای زیرساختتواند سبب پویایی صنعت بیمه در ارائه پوششانجام موارد فوق می

اسخ به سؤالات مختلف این کارگروه اشاره ها و ابنیه مسکونی، همانگونه که مکرراً توسط بیمه مرکزی و در پگردد. لذا در بعد سکونتگاه
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باشد که ضمن شده است، راهکار اصلی برای ارائه پوشش همگانی سوانح، طراحی و تأسیس صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی می

ن توانگری های اتکائی و تأمیهای دولتی و پوششها، مکانیزم استفاده از کمکی پوشش بر مبنای نرخ واقعی و عادلانه ریسکارائه

 صندوق فراهم گشته و از طرفی سبب شکوفا شدن صنعت بیمه و افزایش نرخ نفوذ بیمه سوانح در سطح کشور گردد. 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

ی اصلی برای پوشش صندوق بیمه همگانی حوادث: گزینه
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 مقدمه -4 -1
 از یناش خسارات یمال تأمین در مؤثر یهاروش از یکیجود در آن، با توجه به مشکلات و موانع مو ،یبازرگان مهیکنار صنعت ب در

 و یکشور ،ی)استان ییایجغراف بزرگ یهامحدوده در خسارات عیتجم اثر گیری ازبهره با که است سوانح صندوق جادیا سوانح،

 ییجوصرفه موجب مهیب یورتفوپ یسازمتنوع لیدل به بزرگ ییایجغراف منطقه کی در هاریسک پوشش. است شده ابداع( یامنطقه

 مهیشود. بر اساس مکاتبات انجام شده با بمی سوانح خسارات تأمین یبرا ازین مورد هیسرما زانیم و یاتیعمل یهانهیهز در یتوجه قابل

 "وانحس سکیر تیریمهم در مد یگام"را  یعیحوادث طب یهمگان مهیتأسیس صندوق ب زیآن سازمان ن ران،یا یاسلام یجمهور یمرکز

 یامهیتر بودن پوشش بمقرون به صرفه لیدل 1-4شکل . در نمودار است نموده اقدام آن یبرا شنهادیپ هیته به نسبت خود کهدانسته 

 .است هاریسک عیتجم لیدل به هیسرما نهیهز و یاتیعمل یهانهیهز کاهش شامل کهشده  حیتشر کیصندوق سوانح به صورت شمات

 

 
 های مختلفع ریسک سوانح در صندوق در کاهش هزینهتأثیر تجمی -4-1شکل 

 

 باشند: های بیمه حوادث طبیعی به دنبال دسترسی به اهداف ذیل میهای مختلف با ایجاد صندوقبه طور کلی جوامع و دولت

 ،کاهش بار مالی دولت از خسارات ناشی از سوانح طبیعی 

 نح طبیعی،ضمانت پایداری اقتصادی صنعت بیمه کشور در برابر سوا 

 های اولیه تأسیس، های اتکایی بین المللی یا بازار سرمایه در سالانتقال بیشتر ریسک سوانح طبیعی به بیمه 

 ،ارتقاع دانش عمومی برای مقابله با سوانح طبیعی و ابزار انتقال ریسک 

 ها، مشاغل و ...،  ختمانها، ساپذیری زیرساختای بر اساس نرخ واقعی متأثر از آسیبتوسعه و گسترش پوشش بیمه 

 های ها در کشور و ایجاد بیمهساز و توسعه زیرساخت ای در رابطه با امر ساخت وهای حرفهمند شدن و تعریف مسئولیتنظام

 ای مؤثر برای بهبود شرایط توسعه عمرانی،مسؤولیت بعنوان پشتوانه

 بینانه ریسک،کمک به مردم و صنعت بیمه برای شناخت واقعها در های ممیزی و ارتقای نقش آنتربیت نیرو و تجهیز ارگان 

 ،جذب، انتقال دانش و آموزش تخصصی لازم برای مدیریت صحیح ریسک ناشی از سوانح طبیعی 
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 ها به سوانح طبیعی از طریق روشن و بروز نگاه داشتن سطح آگاهی و توجه مردم و مشارکت پذیری ساختمانکاهش آسیب

 ،ها در مدیریت ریسکآن

 عنوان عاملی مؤثر در مدیریت ریسک.نفود بیشتر بیمه سوانح و فراگیر شدن قانونمند بیمه به 

 الذکر، استفاده از صندوق بیمه سوانح فواید زیر را با خود همراه خواهد داشت:یابی به اهداف فوقدر راستای دست

 گر و ای برای بیمههای بیمهاستفاده از پوشششوند که ها با توزیع ریسک در محدوده جغرافیایی بزرگ موجب میصندوق

 گذار مقرون به صرفه گردد،بیمه

 آورند،های اتکایی بین المللی و بازار سرمایه خارجی به وجود میها بستری برای انتقال ریسک سوانح به بیمهصندوق 

 د،کننتر ایجاد میها سازوکاری برای تشویق کاهش ریسک و ساخت و ساز با کیفیتصندوق 

 گردد،تر شدن گردآوری ذخیره لازم برای جبران خسارات میتأسیس صندوق باعث آسان 

 بخشند که این مسأله خود به سازی ریسک سوانح را رونق میهای علمی و تحقیقاتی در مورد مدلها، پروژهتأسیس صندوق

 شود.تر ریسک سوانح منجر میبرآورد مقرون به صرفه

تجربیات موجود در سطح دنیا و در کشورهای مختلف پیشرفته و یا در حال توسعه مورد بررسی قرار  در ادامه این فصل، ابتدا

شود و نقدی هم بر های بیمه سوانح در ایران، قوانین موجود و اقدامات صورت گرفته، پرداخته میگیرد. سپس به سابقه صندوقمی

رایط کشور و تجربیات سایر کشورها، الزامات و ابزارهای مورد نیاز برای وضعیت موجود کشور خواهد شد. در انتها نیز با توجه به ش

 گردد. اندازی یک صندوق بیمه سوانح کارا در ایران به تفصیل تشریح میراه

  جهانی تجربیات -9 -1
ت خصوصی در های ملی بیمه سوانح طبیعی با مدیریبا توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود در هر کشور، تأسیس صندوق

هایی در صورت تشکیل، های بالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این چنین صندوقهای اخیر و پیرو سوانح بزرگ با خسارتسال

های ملی سوانح فقط بعنوان محل اصلی تأمین منابع مالی لازم برای باز پرداخت خسارات سوانح طبیعی خواهند بود. تأسیس صندوق

های دلیل کاهش رغبت شرکتها در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز بههای اخیر دولتحال توسعه نبوده و در سال خاص کشورهای در

توان به صندوق بیمه ها میاند. از جمله آنهای سوانح طبیعی شدهبیمه در ارائه پوشش در مناطق پر خطر ناچار به تأسیس صندوق

ها ، مانند صندوق سوانح اقیانوس برخی دیگر از صندوقصندوق سوانح نیوزیلند اشاره نمود.  سوانح فرانسه، صندوق زلزله کالیفرنیا و

های سوانح کشورهای دنیا در کنند. تعدادی از صندوقآرام و صندوق سوانح منطقه کارائیب، سوانح موجود در یک منطقه را جبران می

 اند.ادامه به صورت مختصر شرح داده شده

 آمریکا متحده ایالات -4 -9 -1
( NFIP) لیس مهیب یاست. به طور مثال برنامه مل یالتیو ا یمل اسیهای سوانح در مقاز صندوق یشمار یدارا کایمتحده آمر الاتیا

که موجب خسارات  بتسی یایوقوع طوفان در یدر پ 1968شود در سال اداره می( FEMAفدرال ) یاضطرار تیریکه توسط آژانس مد

از  یناش یآبگرفتگ نهمچنی و هارودخانه انیاز طغ یبرنامه خسارات ناش نیشد تأسیس شده است. ا یای خصوصهفراوان به بیمه

 لیدست به تشک 1971تگزاس به طور جداگانه در سال  التیبه طور مثال ا یالتیا اسیدهد . در مقرا پوشش می ییایدر یهاطوفان

برنامه  نیموظف به مشارکت در ا التیا نیفعال در ا مهیهای بشرکت هیکل ،نیطوفان تگزاس زده است. بر اساس قوان مهیانجمن ب

 ازیبر اساس ن هاالتیا ریگردد. در ساتأمین می( CTRFسوانح ) رهیبرنامه توسط صندوق ذخ نیهستند. خسارات فراتر از توان ا

( CEA) ایفرنیاداره زلزله کال و دایفلور ییایدر توان به صندوق طوفانها میترین آنتأسیس شده است که از مهم یهای مشابهصندوق

  (.2116 گرانیو د یاشاره نمود )مک آنن
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 نیوزیلند -9 -9 -1
خسارت و  جبرانول ئبه عنوان مس "کمیته خسارات زلزله و جنگ"به منظور جبران خسارات ناشی از جنگ و سوانح طبیعی 

در هزار( و  5/1و کاهش نرخ آن به )سوزی یمه زلزله در کنار بیمه آتشاضافه کردن ب تعیین گردید. این کمیته با پرداخت غرامت

در همین  گذاران تبدیل نمود.محدود نمودن سقف غرامات به هزینه نوسازی ساختمان، بیمه زلزله را به محصولی جذاب برای بیمه

، پوشش بیمه 1993بازبینی این طرح در سال  از پس. ارائه نمودندرا برای متقاضیان  پوششی تکمیلینیز  ایهای بیمهشرکتراستا، 

به عنوان سقف پرداخت تعیین  ( First Loss)هزینه نوسازی ساختمان برای اولین خسارت  گردید وتنها به املاک مسکونی محدود 

نجر به ایجاد که این موضوع م شد رهیاز ذخ یصندوق تقریباً خال 2111و  2111چرچ در سال  ستیکرا یهاوقوع زلزله یدر پگردید. 

مجدد قرار گرفته  یصندوق تحت بررس یدر حال حاضر ساختار و طراحهای جدی جهت بازتوانی صندوق گردید. از این رو، نگرانی

 .را جهت تأمین مالی صندوق جذب نماید تا بتوانند منابع بیشتری است

 تایوان-9 -9 -1
ای برای بیمه رغم وجود پوششعلیکه  معلوم گردید 1999سال  (Chichi) در زلزله چی چی هاگسترده ساختماناز تخریب  پس

به  کردندمسکونی از بیمه زلزله استفاده نمی بناهایاغلب بیمه آتش بودند و  تحت پوشش هاآتش و زلزله، تنها نیمی از ساختمان

استقبال از بیمه زلزله، نبود عدم این . دلیل اصلی بودندبیمه زلزله دارای پوشش  های مسکونیاز ساختمان طوری که تنها یک درصد

تنها در دریافت وام خرید مسکن بر اساس قانون،  در کشور تایوانکننده برای استفاده از این پوشش بود. به عنوان مثال قوانین تشویق

از کشورها،  بسیاریند همان . طبعاًوجود نداشتبیمه زلزله اجباری  در خریدبود در حالی که پذیر امکانسوزی بیمه آتش صورت تهیه

. نسبت به استفاده از پوشش زلزله شده بود مسکونی هایساختمان تمایل مالکینباعث عدم بیمه بودن خرید این نوع  اختیاری

 هایساختمان هلبرنامه بیمه زلز اجرایی ساختنبا  2111در سال دولت را بر آن داشت تا  ، 1999فشارهای سیاسی بعد از زلزله سال 

 فراهم آورد.برای مالکین  و شرایط عادلانه (، بیمه را با هزینه پایینTRIEFتایوان ) مسکونی

 ترکیه-1 -9 -1
مالی خسارات وارد بر جبران ول ئاین کشور مس مقابله با سوانح طبیعیدولت بر اساس قانون  صندوق سوانح ترکیه،پیش از تأسیس 

 بیمهترکیه از طریق همکاری با ولت ییر سازوکار جبران خسارات ناشی از سوانح، دبه منظور تغبود.  در اثر زلزلههای مسکونی ساختمان

تا های مسکونی ساختماننمود. در این طرح با تأسیس صندوق سوانح، بیمه زلزله اجباری پوشش  ایجادو بانک جهانی اقدام به مرکزی 

داد از میاز املاک را تحت پوشش صندوق قرار  %91 حدودای که در بیمه این پوشش. گرفتندقرار بیمه تحت پوشش سقف معینی 

توسط نیز تکمیلی )فراتر از سقف صندوق(  شد. پوششفروخته می در بازارها، آن هایگیهای بیمه و نمایندشرکتای از شبکه طریق

هایی لایه قرار نگرفت، گذارانمهاندازه کافی مورد استقبال بیبه  این پوشش اضافی گردید. از آنجا کهخصوصی ارائه می بیمه هایشرکت

به بازار بین  به منظور حفظ توانگری مالی و جلوگیری از ورشکستگی، تحت مدیریت بیمه اتکایی ملی ترکیهصندوق  هایاز ریسک

ه آن را ترکی، دولت رغم آنکه این طرح هنوز در بوته آزمون خسارات سنگین قرار نگرفته استمنتقل گردید. علی المللی بیمه اتکایی

 .تلقی نموده استبسیار موفقیت آمیز 

 فرانسه طبیعی سوانح صندوق -9 -1
در فرانسه ایجاد شده است. دلیل ایجاد این برنامه، جبران  1982ژوئیه  13برنامه جبران خسارات سوانح طبیعی بر اساس قانون 

گرفت. این قانون بر مبنای ها را در بر میارتپوشش ناکافی برای سوانح طبیعی بود که تا آن زمان تنها سطوح محدودی از خس

دارد که کلیه شهروندان فرانسوی در ملت اعلام می"کند:آماده گردید که بیان می 1946اکتبر  27مقدمه قانون اساسی  12پاراگراف 

 "زمان رویداد خسارات ناشی سوانح طبیعی برابر و همبسته هستند.
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 پیشگیری گرفتن نظر در با مؤثر و فراگیر پوشش پایدار، طراحی -4 -9 -1
 قانونگذار، برنامه جبران خسارات سوانح را بر اساس اصول زیر طراحی نموده است:

 پوشش فراگیر و مؤثر برای افراد، کسب و کارها و ادارات دولتی در برابر همه سوانح ایجاد شود؛ 

 کند؛خسارات وارد به اموال را با نرخ معقول ایجاد می برنامه بیمه بر اساس مشارکت ]مردم و دولت[، منابع مالی برای تأمین 

 نماید؛برنامه ضمن ایجاد همبستگی بین شهروندان، حس مسوولیت پذیری ایشان را به منظور کاهش ریسک تقویت می 

 شود؛های بخش عمومی و خصوصی تقویت میوری برنامه با استفاده از تواناییبهره 

 گردد. پایداری و توانگری برنامه ضمانت 

 پذیری مسؤولیت و همبستگی -9 -9 -1
 های تکمیلی زیر جزو اصول اساسی برنامه هستند:ارزش

 :ها بر مبنای اصل همبستگی برنامه سوانح طبیعی، برقراری پوشش بیمه برای همه شهروندان نرخ حق بیمه اصل همبستگی

د توجه داشت که پوشش سوانح طبیعی برای همه کند. بایرا ، فارغ از سطح ریسک، با قیمت مقرون به صرفه تضمین می

گردد که موجب های اموال و اشیاء اجباری است. علاوه بر این،  اصل همبستگی از طریق بیمه اتکایی دولتی حمایت میبیمه

ز شود و انماید. حق بیمه به شکل یکسان توسط دولت تعیین میمشارکت دولت در برنامه می گردد و برنامه را تضمین می

 شود:شود. این حق بیمه بر اساس زیر محاسبه میهمه افرادی که تحت پوشش قرار دارند گرفته می

o 12% حق بیمه پایه اموال بجز خودرو 

o 6% حق بیمه خودروهای موتوری( %5/1سوزی و سرقت )یا در صورت عدم وجود اموال، حق بیمه آتش 

  شود.های کاهش ریسک اعمال می)فرانشیز( و برنامه  ارذگمهیعهد بخسارت در ت زانیمبا استفاده از  :پذیریاصل مسوولیت 

)فرانشیز( اجباری و برنامه  ارذگمهیخسارت در تعهد ب زانیم شامل تأسیس برنامه جبران خسارت به همراه 1982ژوئیه  13قانون 

ن، به مناطقی که دارای برنامه پیشگیری از شود( بود. بر اساس قانوپیشگیری )برنامه معرضیت که امروز برنامه پیشگیری نامیده می

گیرد. به همین ترتیب، از اول ژانویه گذار )فرانشیز(  بیشتری تعلق میسانحه )کاهش ریسک( نیستند، میزان خسارت در تعهد بیمه

شوند، میزان أیید میتوان به دنبال رخداد دو سانحه طبیعی که توسط دولت ت، در مناطقی که دارای برنامه پیشگیری نیستند می2111

گذار اجباری که های خودرو صادق نیست. حداقل خسارت در تعهد بیمهگذار را تغییر داد. این امر در مورد بیمهخسارت در تعهد بیمه

 به شرح زیر است. 2111شود از اول ژانویه توسط دولت تعیین می

 
 مربوط به برنامه جبران خسارات سوانحگذار )فرانشیز(  حداقل میزان خسارت در تعهد بیمه -4-1جدول 

کاربری غیر 

 ایحرفه
 (وروی 1521) نیزم فرونشست یورو 381 خسارت مستقیم

 ایکاربری حرفه
 یورو( 1141)حداقل  %11 خسارت مستقیم

 یورو 3151
 (1141خسارت معادل سه روز کاری )حداقل  خسارت عدم النفع

 

 به صورت زیر است:گذار نحوه افزایش خسارت در تعهد بیمه

  گذار )فرانشیز(  پایهسانحه توسط دولت: میزان خسارت در تعهد بیمه 2تا  1پس از اعلام 

  2گذار پایه ضرب در سانحه توسط دولت: خسارت در تعهد بیمه 3پس از اعلام 

  3گذار پایه ضرب در سانحه توسط دولت: خسارت در تعهد بیمه 4پس از اعلام 

  4گذار پایه ضرب در توسط دولت: خسارت در تعهد بیمه سانحه 5پس از اعلام 
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  خصوصی و دولتی بخش مشارکت -9 -9 -1
 گردد:پس از احراز دو شرط زیر برنامه جبران خسارات اجرایی می

 .شرط مربوط به دولت: فرمان دولتی مبنی بر وقوع سانحه صادر شده و در روزنامه رسمی منتشر شود 

 بایست تحت پوشش بیمه اموال یا اشیاء باشد )بیمه آتش رفته میرت دیده یا از دستشرط بخش خصوصی: اموال خسا

 سوزی، سرقت، سیل، غیره(.

 بایست میان سانحه اعلام شده و خسارت به بار آمده وجود داشته باشد.علاوه بر این، پیوند علیت می

  دولتی پشتوانه با اتکایی بیمه و بیمه -1 -9 -1
 گیرد:کار میمند بیمه و ارزیابان خسارت را برای انجام وظایف زیر بهد حرفههای بیمه افراشرکت

 نامه  )پوشش اجباری(؛ای از طریق صدور بیمهتوزیع و ارائه قانونی پوشش بیمه 

 آوری حق بیمه )حق بیمه اضافی بر طبق قانون(؛جمع 

 ط و مقررات؛دیده بر اساس شرایتعیین خسارت و پرداخت سریع غرامت به افراد زیان 

شود که های بیمه و ارزیاب خسارت، برنامه جبران خسارات به صورت محلی و پاسخگو و مؤثر اجرا میبه دلیل استفاده از شرکت

های بیمه توسط قانون مدیریت شده و در خدمت منافع عمومی است. منافع بیمه اتکایی که توسط صندوق مرکزی اتکایی به شرکت

 زیر است:ارائه می شود به شرح 

 گیرند؛های بیمه فارغ از میزان پورتفولیو در چارچوب قانون تحت پوشش اتکایی قرار میهمه شرکت 

 شود؛های بیمه محقق میسازی پوشش اتکایی برای شرکت بیمه مشارکتی در مقیاس ملی برای انواع ریسک از طریق فراهم 

 شود.گر اتکایی تأمین میز حد ریسک به بیمهپوشش اتکایی کافی و پایدار ضمن اجتناب از انتقال بیش ا 

  دولتی ضمانت -1 -9 -1
های شدید و به بارآمدن خسارات گسترده شود که عواقب مالی آن به تنهایی تواند موجب ایجاد بحرانریسک سوانح طبیعی می

انونگذار مداخله دولت را به عنوان های بیمه و بیمه اتکایی قابل تحمل نیست. به منظور اجتناب از شکست برنامه، قتوسط شرکت

شود تا آن را برای انجام آخرین سد دفاعی در نظر گرفته است. بر همین اساس، ضمانت دولتی شامل صندوق مرکزی اتکایی می

کزی مأموریت عام المنفعه پشتیبانی نماید. این ضمانت آخرین لایه برنامه بیمه سوانح طبیعی فرانسه است. با این حال، صندوق مر

 اتکایی، انحصاری در مورد ارائه اتکایی ندارد. نحوه انتقال ریسک در برنامه خسارت به شکل زیر است:

 شوند؛های بیمه و اتکایی با پشتوانه دولتی تأمین میشوند، توسط ظرفیتخساراتی که از سوانح متوسط ناشی می 

  با این تفاوت که سهم بیشتری از خسارت توسط وضعیت انتقال ریسک در مورد سوانح بزرگ هم به همین ترتیب است

 گردد.صندوق مرکزی اتکایی تقبل می

 شود.های بیمه، بیمه اتکایی و دولت تأمین مالی میخسارت ناشی از سوانح بسیار شدید توسط همه بازیگران برنامه شامل شرکت 

فرانسه ممکن کرده است. در حقیقت، برنامه جبران معرفی ضمانت در سایه، نرخ بسیار بالای نفوذ بیمه اموال و غیر اموال در 

ای واقعی نیست، بلکه تشکیلاتی برای جبران خسارت بر اساس همکاری بخش دولتی و خصوصی است خسارت سوانح یک برنامه بیمه

 گر است:برد. در این برنامه موارد زیر خارج از کنترل بیمهکه از شبکه صنعت بیمه و سازوکار آن بهره می

 گیری برای پوشش ریسک )الحاقیه اجباری برای پوشش اولیه(،یمتصم 

 ،اعلام رخداد سانحه توسط دولت 

  تعریف مخاطرات تحت پوشش )سیلاب، زمین لغزش، زلزله، جریان گل، نشست زمین، سونامی، بهمن و طوفان دریایی با

 اند.(رف و یخ زدگی استثنا شدهطوفان غیر دریایی، تگرگ، ب –کیلومتر بر ساعت  145میانگین سرعت بیشتر از 



51        هیأت ویژۀ بیمه کارگروه مدیریت ریسک و 

 هاگزارش ملی سیلاب

 نامه  )استاندارد(،شرایط بیمه 

 ،تعیین نرخ 

 گذار )فرانشیز(میزان خسارت در تعهد بیمه 

  برنامه اجرای نحوه -5 -9 -1
در مرحله اول لازم است که بیانیه دولت در مورد وقوع یک سانحه طبیعی صادر شود. پس از اعلام رخداد سانحه، وظیفه مقامات و 

 ادهای مربوطه به شرح زیر خواهد بود:نه

  شهردار: درخواست صدور بیانیه وقوع سانحه طبیعی، توسط شهردار و از طریق ارسال فرم به فرمانداری که دربرگیرنده نقش

 ماه پس از رخداد سانحه ارسال شوند. 18بایست ظرف مدت شود. این اطلاعات میاطلاعات زیر است انجام می

o ع سانحهتاریخ، زمان و نو 

o های آسیب دیدهنوع دارایی 

o های قبلی دولت درباره وقوع سانحهتعداد بیانیه 

o های پیشگیری به کار گرفته شدهروش 

  :کند که حاوی اطلاعات زیر است.فرماندار فایلی را آماده مینقش فرماندار 

o است، شده هیته یفرماندار توسط که یقیدق گزارش 

o ،گزارش تهیه شده توسط شهردار 

o و مناطق شهری آسیب دیده،  هاست و مکان بخشفهر 

o ،گزارش فنی در مورد طبیعیت سانحه رخ داده وشدت آن 

o .هرگونه مدرک دیگر )عکس، بریده روزنامه و غیره( که به منظور ارزیابی سانحه قابل استفاده داشته باشد 

]ولی در زمان وقوع سانحه[ تصمیات مربوط به  کمیسیون بین وزارتی: کمیسیون بین وزارتی از لحاظ قانونی وجود خارجی ندارد

شود. کند. این کمیسیون هر ماه یک بار )بجز مواقع استثنایی( برگزار میهای ذی مدخل درباره بیانیه وقوع سانحه را آماده میوزارتخانه

 های زیر است:نهصندوق اتکایی مرکزی نقش دبیری کمیسیون را بر عهده دارد. این کمیسیون شامل نمایندگان وزارتخا

 هیانیب به مربوط ونیسیکم و داده قرار یبررس مورد را ها)درخواست  یشهر تیامن و بحران تیریمد اداره :کشور وزارت 

 اعلام وقوع سانحه است.( یحق امضا برا یو دارا کندمی برگزار را سانحه وقوع

 در زمانی که این مناطق  تنهای فرا دریایی )ها و قلمرواداره شهرستان ها و قلمروی فرادریایی: وزارت شهرستان

 دیده باشند. دارای حق امضا برای اعلام وقوع سانحه است(، آسیب

  :سانحه(، وقوعاداره خزانه داری و بودجه )دارای حق امضا برای اعلام وزارت امور اقتصادی و مالی 

 :اور فنی کمیسیون. دارای حق امضا برای اعلام اداره پیشگیری از ریسک )مش وزارت بوم شناسی، توسعه پایدار و انرژی

 وقوع سانحه نیست.(

 معیارهای ارزیابی سانحه برای کمیسیون به شرح زیر است:

 سیلاب: فرکانس وقوع سیل 

 بینی پذیری و غیره،زمین لغزش استاندارد: طبیعیت حادثه، حجم جابجا شده، میزان پیش اطلاعی، میزان پیش 

 وبت خاک و نوع خاک،فرونشست و رطوبت گیری: رط 

 های تحت تأثیر،بهمن: دلیل حادثه، محل و سال ساخت ساختمان 

 بندیزلزله: بزرگا، نتایج مطالعه پهنه 

 دلایل اصلی که ممکن است به رد درخواست صدور بیانیه سانحه منجر شود عبارت است از:
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 ،استثنایی بودن شدت حادثه قابل اثبات نباشد 

 باشد، 1982تعیین شده توسط قانون سال  نوع سانحه خارج از محدوده 

 ،اقدامات پیشگیری مؤثر انجام نشده باشد 

 شود(فایل فرمانداری ناقص باشد )باعث تعویق درخواست می 

 های رد شده یا به تعویق افتاده مورد بازنگری قرار گیرند.در صورتی که فرمانداری اطلاعات تکمیلی را ارسال نماید ممکن است درخواست

 مرکزی اتکایی صندوق نقش -9 -9 -1
آورد. گر اتکایی با پشتوانه دولتی است که سوانح تحت پوشش برنامه را تحت پوشش اتکایی در میصندوق اتکایی مرکزی یک بیمه

به  گران نسبتگردد و بیمهاین صندوق دارای هیچ گونه انحصاری در این زمینه نیست. وجود صندوق موجب اقبال عمومی به برنامه می
شامل صندوق شده و یکی از اجزای مهم  1982ژوئیه  13نماید. ضمانت دولتی بر اساس قانون ارائه اجباری پوشش سوانح محافظت می

 گردد.کند و موجب توانگری برنامه میی اتکایی پوشش بدون محدودیتی را تأمین میباشد. بیمهآن می

  ایران در سوانح صندوق پیشینه -1 -1

  کشاورزی بیمه ندوقص -4 -1 -1
های جلوگیری از وقفه در فعالیت یو  براجبران خسارات وارد به محصولات کشاورزی و دامی ناشی از وقوع سوانح طبیعی به منظور 

صندوق کمک به "به نام  یاژهیصندوق وتشکیل  1358هشتم بهمن ماه سال  خیدر تار یانقلاب اسلام ی، شوراتولیدی این بخش

 یمصوبه، وزارت کشاورزاین . بر اساس تبصره پنج را مصوب نمود یدر بانک کشاورز "یو دام یکشاورزمحصولات  دگانیخسارت د
 یمحصولات کشاورز مهیمقررات ب یاجراباره چگونگی قانون، مطالعات و اقدامات لازم را در نیا بیمدت پنج سال از تصو طیمکلف شد 

 مهیاساسنامه صندوق ب هیو ته یقانون حهیلا نیانجام مطالعات و تدو یتمأمور همین منظور،به  .دینما آمادهآن را  حهیانجام داده و لا
وزارت برنامه و بودجه،  یی،وزارت امور اقتصاد و دارا ،یوزارت کشاورز ندگانیاز نما متشکل یاتهیکم یی بر عهدهمحصولات کشاورز

 تکیه بربا  یمحصولات کشاورز مهیمربوط به تأسیس صندوق ب حهیال. فتقرار گر یو بانک کشاورز یوزارت بازرگان ،رانیا یمرکز مهیب
وزارت  طرفو از  تهیه گردیدکشورها،  ریدر سا یکشاورز مهیب در مورد پژوهشو  یو با بررس توسط کمیته شدهمطالعات انجام 

 ارائه شد. یاسلام یآن به مجلس شورا سپسدولت و  تیابه ه بیتصو یبرا یکشاورز
 نی. بددیاجرا به دولت ابلاغ گرد برای و مصوب یاسلام یمجلس شوراتوسط  1362اول خردادماه سال  خیر در تارمذکو حهیلا

اساسنامه  ،63خرداد سال  5در مورخ  ینهائ نیشد. پس از تدو لیتشک یدر بانک کشاورز یمحصولات کشاورز مهیصندوق ب بیترت

قانون  7شد. بر اساس تبصره  ارائهو جهت اجرا به دولت  دیرس بیبه تصو یاسلام یشورادر مجلس  یمحصولات کشاورز مهیصندوق ب
مقرر شد تا مسئولیت جبران خسارت تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به تدریج از  یمحصولات کشاورز مهیتأسیس صندوق ب

 .گرددمنتقل  یورزمحصولات کشا مهیبه صندوق ب یو دام یمحصولات کشاورز دهیدخسارت دکنندگانیتول بهصندوق کمک 
بخش  دیعوامل مؤثر در تول ریسا ،یعلاوه بر محصولات کشاورز "یکشاورز مهیقانون اصلاح قانون ب" بیبا تصو 1387سال  در

خدمات  هیها و کلتیفعال ،یاریآب اتتأسیس ،یآب کشاورز یهامستحدثات، قنوات، چاه ات،تأسیس ه،ی، ابندرختان مانند یکشاورز
 مهیصندوق ب"نام  بیترت نی. به اقرار گیرند مهیصندوق بتحت پوشش ( یابزار و ادوات کشاورز لات،آ نی)ماش دیتولو عوامل  یکشاورز

  .افتی رییتغ "یکشاورز مهیصندوق ب"به  "یمحصولات کشاورز

  پوشش تحت هایریسک -4 -4 -1 -1
کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و انواع محصولات  ، 12/11/87ماده واحده قانون بیمه کشاورزی مصوب بر اساس 

های ناشی از سوانح طبیعی نظیر تگرگ، طوفان، بادگرم، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت
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ای و همچنین بیمه ای، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهسوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینهیخبندان، آتش

های کشاورزی و عوامل تولید نظیر ماشین آلات، های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعالیتابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه

 .1گیرندتحت پوشش بیمه صندوق کشاورزی قرار میابزار و ادوات کشاورزی در قبال حوادث 

 عملکرد نحوه و ساختار -9 -4 -1 -1
شود. البته این میزان مشارکت برای هر ( انجام می%61( و دولت )%41گذاران )الی صندوق کشاورزی از طریق مشارکت بیمهتأمین م

گذران از طریق نمایندگان صندوق در دارایی تحت پوشش نظیر محصول زراعی، دام سبک و دام سنگین تا حدودی متفاوت است. سهم بیمه

پرداخت سهم مربوط به دولت به طور ناقص و بر اساس شرایط  1396گردد. تا سال صندوق پرداخت میآوری و به نقاط مختلف کشور جمع

برنامه  32بند ب ماده دولت موظف گردید بر اساس  1396در سال  برنامه ششم توسعه کشورشده است. پس از تصویب سالیانه انجام می

 یعل 98تومان و در سال  اردیلیم 1111 معادل 1397مبلغ در سال  نیا.  کامل تخصیص دهد به صورت یکشاورز یمهیب یبودجه ششم

گذاران و درآمد صندوق که تقریباً معادل جمع مشارکت مالی بیمه تومان بوده است. اردیلیم 1511 برابر بادولت اقتصادی ویژه  شرایطرغم 

)سال وقوع  1398باشد. به طور مثال در سال مپروری میدولت است تنها پاسخگوی بخشی از خسارات سالیانه وارد به بخش کشاورزی و دا

از خسارات ناشی از سیلاب به بخش کشاورزی را جبران  %15هزار میلیارد ریال بوده که  25سیلاب(، مجموع مبلغ موجود در صندوق معادل 

پذیرد. به دلیل آنکه ان دار صورت مینموده است. نحوه پرداخت سهم دولت به صورت ترکیبی از پرداخت نقدی و ارائه اوراق مشارکت زم

نفوذ  بیضرگذاری و کسب سود از آن وجود ندارد و صندوق معمولًا دارای تراز منفی است. ماندگاری عایدی صندوق کم است، امکان سرمایه

نرخ بیمه برای هر  .دنباش یم کشور تحت پوشش این صندوقزراعت  نیمی ازو تقریباً  وریط کلبه طور مثال  .متفاوت است یدر هر محصول

پذیرد. البته به دلیل اینکه ایجاد امنیت غذایی از های گذشته انجام میهای آماری و بر مبنای آمار خسارات سالریسک بر اساس روش

یافتی های کشور است و این حقیقت که اکثر افراد شاغل در این بخش از تمکن مالی مناسب برخوردار نیستند، میزان حق بیمه دراولویت

کمتر از حق بیمه فنی است و تأمین کسری دارایی صندوق بر عهده دولت قرار گرفته است. میزان غرامت بر اساس جداول غرامت برای 

 . 2شودگیرد به طور مثال بر اساس جدول بر اساس سن دام تلف شده غرامت پرداختی محاسبه میهای مختلف انجام میریسک

 ضعف و قوت نقاط -9 -4 -1 -1
 بر اساس جلسات مشترک با مدیران و نمایندگان صندوق کشاورزی، نقاط قوت و ضعف زیر برای صندوق بیمه کشاورزی تشخیص داده شده است:

صندوق کشاورزی با ساختار موجود قادر بوده است برای مدت چند ده سال از زمان تأسیس قسمتی از خسارات وارد به بخش کشاورزی و  -4

 موده و از توقف یا ورشکستگی این بخش به دلیل وقوع سوانح طبیعی و حوادث خسارت بار جلوگیری به عمل آورد. دامپروری را جبران ن

صندوق قادر بوده است تا با ایجاد شبکه توزیع محلی از طریق نمایندگان خود که دارای تخصص مربوط به کشاورزی و دامپروری  -9

دیده را پرداخت نماید. به نظر آوری نموده و غرامت مربوط به افراد آسیبرا جمعگذاران از حق بیمه دریافتی باشد، سهم بیمهمی

 نماید.رسد که این کانال توزیع و پرداخت غرامت به طور مؤثری عمل میمی

های موجود صندوق و به طور منصافنه بر اساس ارزش محصول زراعی و نحوه پرداخت غرامت با دقت خوبی بر اساس دستورالعمل -9

های سنجش از دور و شبکه کارگزاران خود، پایگاه اطلاعاتی گیری از روششود. صندوق توانسته است تا با بهرهتعیین می دامی

های کشاورزی و دامداری تشکیل دهد. این پایگاه داده در هنگام وقوع سوانح خوبی شامل مشخصات مالکین، حدود و ثغور زمین

 شود.و مانع از دریافت غرامت دروغین می دهدگذار خسارت دیده ارائه میهمتخمینی با دقتی از میزان خسارت و بی

________________________________________________________________________________ 
 (www.sbkiran.irوبسایت صندوق بیمه کشاورزی ) -1

 1398با نماینده صندوق بیمه کشاورزی )آقای امینی زارع( در تاریخ سوم شهریور ماه مصاحبه  -2
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به دلیل قانونگذاری مناسب سهم پرداختی حق بیمه از طرف دولت به شکل منظم در آمده است و همه مبلغ سالیانه به صندوق  -1

 شود.پرداخت می

شود، صندوق دارای گذاران مصرف میغرامت به بیمهبه دلیل آنکه سرمایه مالی موجود در صندوق به سرعت به دلیل پرداخت  -1

شود. در حقیقت در صورت وقوع سوانح طبیعی شدید و تلقی می "ورشکسته"ای صندوق موجودی چندانی نیست و از لحاظ بیمه

شاورزی بیشتر به بار آمدن خسارات زیاد، صندوق قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نماید. به این ترتیب ماهیت صندوق بیمه ک

 باشد.های دولتی است و صندوق دارای توانگری مالی قابل قبولی نمیمشابه کانال توزیع کمک

از آنجا که سوانح طبیعی به خصوص سوانح آب و هوایی نظیر طوفان و تگرگ و هیدرولوژیکی مانند سیل سهم عمده ای در بروز  -5

باشند، که سوانح طبیعی دارای دوره بازگشت طولانی و شدت تأثیر زیاد میخسارات وارد به محصولات کشاورزی دارند و این مسأله 

بایست بر اساس های مبتنی بر آمار روش مناسبی برای تخمین حق بیمه فنی صندوق نیست. حق بیمه فنی میاستفاده از روش

های بیمه و کارگزاران بین المللی سازی ریسک سوانح طبیعی محاسبه گردد. این روش اکنون در شرکتنتایج به دست آمده از مدل

 شود.به عنوان روش استاندارد به کار گرفته می

 طبیعی سوانح همگانی بیمه صندوق تأسیس قانون -1 -1
( بودجه ای در اختیار کشور قرار گرفت  UNDP( ، از طریق برنامه عمران سازمان ملل متحد )1369پس از زلزله رودبار و منجیل )

های های مختلف زمین شناسی، زلزله شناسی، مهندسی زلزله، مهندسی سازه انجام گرفت و گزارشپروژه در حوزه 44که بر اساس آن 

ها، مربوطه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و زیر نظر برنامه عمران سازمان ملل متحد طی سه سال آماده شد. یکی از این پروژه

ریزی شده که در جهاتی که به صنعت بیمه ارتباط د که پس سه سال کار مطالعاتی برنامهی ایجاد بیمه خطر زلزله در ایران بوپروژه

کرد تهیه گردید و گزارش نهایی آن را از طریق بنیاد مسکن به برنامه عمران ملل متحد ارسال گردید که در صورت تصویب بنا پیدا می

رغم مطالعات قبلی ندوق بیمه حوادث طبیعی در کشور بود. علیبود به اجرا در آید. بخش مهمی از آن گزارش پیش بینی تشکیل ص

باز  1381انجام شده در مورد لزوم صندوق سوانح طبیعی در ایران، اولین گام جدی در جهت تشکیل صندوق حوادث طبیعی به سال 

 آن جهیکه در نت نمود یعیحوادث طب یهمگان مهیصندوق ب حهیلا سینوشیپاقدام به تدوین  یمرکز مهیبگردد که در آن سال می

هیات  توسط 1391در سال  حهیلا نیا .گردیدارسال  ییو دارا یبه وزارت امور اقتصاد 1383سال  لیدر اوا لایحه یاد شده سینو شیپ

 حهیلا 1392مجلس در اواخر سال  نی. همچنشورای اسلامی تقدیم شدمجلس به منظور تبدیل شدن به قانون، به و  بیدولت تصو

جایگزینی بیمه  تغییرات انجام شده توسط مجلس شامل کرد. بیدولت تصو یشنهادیپ حهینسبت به لا یراتییو با تغ یر را بررسموردنظ

به دلیل آنکه به  .ایران با صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و اخذ پوشش بیمه پایه اجباری حوادث طبیعی از شرکت بیمه ایران بود

مصوبه به مجلس باز گردانده شد. در سال ، شده بوددولت موجب ایجاد تغییر ماهوی در لایحه مجلس مصوبه  ،شورای نگهبانتشخیص 

این مصوبه نیز با چند ایراد از  وجود،بازگرداند. با این  اولیه مجلس با هدف رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خود را به حالت، 1395

 ماده موجود این لایحه است.  11از  8و  7، 6، 5، 2، 1شامل ایراد به ماده سوی شورای نگهبان مواجه شد 

  پوشش تحت هایریسک -4 -1 -1
خسارات وارد به کلیه نازل مسکونی کشور که در اثر وقوع مخاطرات زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش 

 کوه و دریالرزه )سونامی( تحت پوشش صندوق خواهد بود.

 عملکرد ینحوه و رساختا -9 -1 -1
ی دریافتی از مالکان واحدهای مسکونی به علاوه سهم ترین منبع درآمد صندوق، حق بیمهدر لایحه ارائه شده به مجلس، اصلی

های ی دریافتی از مالکین منازل مسکونی در طول سالهای سالیانه است. قرار است نسبت حق بیمهمشارکت دولت در قالب بودجه
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ته افزایش یافته و از سهم مشارکت دولت کاسته شود. البته بر اساس قانون اساسی سهم پرداختی توسط دولت هیچگاه به آینده رفته رف
های اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و گذاری منابع ذخیره شد و یا دریافت کمکتواند از طریق سرمایهصفر نخواهد رسید. صندوق می

دیدگان در زایش دهد. به منظور حفظ توانگری صندوق و امکان پرداخت غرامت به خسارتخارجی، سرمایه موجود در صندوق را اف
زمان رخداد حوادث فاجعه آمیز، حساب ویژه حوادث طبیعی به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه حوادث طبیعی نزد بیمه مرکزی ایجاد 

نماید. درصدی در این حساب اندوخته می 111تخصیص  شود که دولت سالانه درصدی از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور بامی
ها امکان استفاده از پوشش اتکایی بازار بیمه بین المللی برای صندوق حوادث وجود نخواهد داشت و کل البته در شرایط فعلی تحریم

 بایست توسط حساب ویژه انجام پذیرد.پوشش اتکایی می

  ضعف و قوت نقاط -9 -1 -1
ت قابل توجه در لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، اما برخی اشکالات و ابهامات جدی در مفاد آن با وجود نکات مثب

ترین نکات قابل اشاره در این تواند پس از تصویب، عملیاتی و مؤثر واقع شدن آن را تحت شعاع خود قرار دهد. مهموجود دارد که می
 باشد:ارتباط شامل موارد ذیل می

 به دلیل عدم طراحی صندوق پیش از تنظیم قوانین  ار علمی و فنی و مبتنی بر ریسک در قانون صندوقنداشتن ساخت
 مربوطه،

 ،ابهام و نامشخص بودن تعهدات و انتظارات 

 ها،ها و عدم تناسب آن با کیفیت و اندازه ساختماننحوه محاسبه حق بیمه 

 ،ساختار حقوقی نامشخص صندوق 

 در درون قانون صندوق، محورحاکم بودن نگاه زلزله 

 ،موضوع مصونیت صندوق از دست اندازی دولت در منابع آن 

 های بیمه در خصوص فروش بیمه پایه،: عدم شفافیت در تعیین جایگاه سایر شرکت3ماده 

 اجرایی شدن صندوق طبق لایحه موجود مستلزم تعیین تعهدات بیمه پایه  است،5ماده : 

 های سوانح در دنیا،و مغایرت آن با رویه کلی صندوق 6اده : اصلاح شورای نگهبان بر م6ماده 

 های اجرایی صندوق،بینی روش تأمین هزینه: عدم پیش8ماده 

 مغایرت با وظایف تعیین شده برای شورای عالی بیمه در قانون بیمه مرکزی،9ماده : 

 زیر سؤال بودن توانگری صندوق مخصوصاً در مواجهه با سوانح خیلی بزرگ،9ماده : 

 ی مجری صندوق ) بیمه ایران( در هیئت امنا،: عدم حضور نماینده2الحاقیه ماده 

 ی تحقق منابع مالی مشخص شده، مطمئن نیست.نحوه 

 سوانح بیمه صندوق تشکیل الزامات -5 -1
خصوصیاتی باشد که بایست از لحاظ طراحی، داده ورودی، بستر قانونی، نحوه اداره، توانگری و غیره دارای صندوق حوادث طبیعی می

چه در مرحله تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان تا تبدیل شدن به قانون و ابلاغ و چه در مرحله بهره برداری با مشکل قانونی و 
 عملیاتی روبرو نشده و در طول زمان در زمینه جبران خسارات ناشی از وقوع سوانح طبیعی دارای عملکرد قابل قبولی باشد. به این منظور

های سوانح موفق و همچنین در نظر گرفتن شرایط بومی در ایران، الزامات صندوق در گیری از تجربیات جهانی مربوط به صندوقبا بهره
 پنج مورد الزمات طراحی، قانونی، تأمین مالی، کانال توزیع، نحوه پرداخت غرامت در این گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

 نیقانو الزامات -4 -5 -1
باشد که از موفقیت صندوق بیمه سوانح طبیعی مستلزم تدوین و تصویب قوانینی در رابطه با چگونگی ایجاد و اداره صندوق می

های مربوط به متولیان صندوق، نقش و وظایف دولت در تشکیل و پایداری صندوق، مصونیت ذخیره نامهتوان به قوانین و آیینجمله می
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ها اشاره ها و دستگاهوانین پوشش اجباری و همگانی، نحوه پرداخت خسارت و ارتباط صندوق با سایر سازمانصندوق در برابر دولت، ق

یابند. مرحله اول در موقع تصویب لایحه در مجلس کرد. الزامات قانونی مربوط به صندوق بیمه حوادث طبیعی در دو مرحله اهمیت می

ایحه از لحاظ تطابق با قانون اساسی و شرع بدون اشکال باشد. قابل ذکر است که در و شورای نگهبان است که در آن لازم است که ل

حال حاضر لایحه مصوب مجلس با ایرادات قانونی شورای نگهبان مواجه شده است و به مجلس عودت داده شده است. در صورتی که 

ای نگهبان مورد توجه قرار گرفته است، به شورای لایحه به شکل موجود و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی که به درستی توسط شور

نگهبان عودت داده شود، احتمالا، مجددا توسط آن شورا بازگشت داده خواهد شد. مسأله بعدی، بحث نحوه اداره صندوق و صیانت از 

ره مالی و پرداخت آوری حق بیمه، اداباشد. در صورتی که صندوق دارای استقلال لازم برای جمعمنابع جمع شده در صندوق می

خسارات نباشد، بیم آن خواهد بود که منابع قابل ملاحظه صندوق در تنگناهای اقتصادی توسط دولت یا نهاد دیگر مورد استفاده قرار 

گیرد و ماهیت اصلی صندوق به عنوان سازمانی برای جبران خسارات سوانح زیر سؤال برود. به این دلیل لازم است، که در لایحه 

حوادث طبیعی بندهای مرتبط با مسائل فوق به کمک متخصصین مربوط اندیشیده و گنجانده شود. مرحله دوم نیز در زمان صندوق 

باید به نحوی قوانین متناسب تصویب گردند که این صندوق که ماهیتی فرابخشی حقوقی صندوق است که می-های فنیطراحی مؤلفه

 گذاران در ارتباط بود و به صورت مطلوب کارایی داشته باشد. مختلف و همچنین بیمه هاها و بخشدارد بتواند بدرسی با سازمان

 طراحی و فنی الزامات -9 -5 -1
گذار )مالکین واحدهای مسکونی در سراسر ایران(، سهم سالیانه مشارکت دولت در حق به منظور محاسبه نرخ حق بیمه برای بیمه

های مختلف، میزان پوشش اتکایی، گذار )فرانشیز( ، میزان پوشش در لایهخسارت در تعهد بیمهبندی صندوق و تعیین میزان بیمه، لایه

های احتمالاتی ریسک خطرات تحت پوشش نظیر سیل، زلزله، طوفان، های دیگر و غیره، لازم است مدلنحوه مشارکت دولت در لایه

برای جغرافیای ایران تهیه شده و مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر  صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه )سونامی(

های تحت پوشش صندوق بر اساس استانداردهای محور، لازم است اطلاعات ورودی مربوط به ساختمان-های ریسکتوسعه مدل

بسیار شدید هستند، لازم است که سازی تهیه گردند. به دلیل آنکه سوانح طبیعی رویدادهایی با دوره بازگشت زیاد و خسارات مدل

اصول مدیریت ریسک برای صندوق مورد استفاده قرار گیرد و از تجمیع بیش از حد ریسک در طول زمان جلوگیری شود. همچنین به 

 های مبتنی برمنظور حصول اطمینان از توانگر بودن صندوق در جبران خسارات بسیار شدید، لازم است توانگری صندق بر اساس روش

 گردد.تری در مورد هر یک از موارد فوق ارائه میسازی در سطح مناسبی حفظ شود. در ادامه توضیحات دقیقمدل

  سوانح ریسک سازیمدل -4 -9 -5 -1
در  جیسازی راو طوفان( ساختار مدل لی)س ییلغزش( و آب و هوا نی)زلزله و زم یکیزیژئوف یعیمتفاوت سوانح طب تیرغم ماهعلی

 لیذ مراحلواحد مطابق  یتمیسوانح مشابه بوده و با استفاده از الگور هیکل یبرا ییاتکا مهیهای بو شرکت سکیر مدلسازی یهاشرکت

 سازی ریسک در فصل پنجم از گزارش کارگروه مدیریت ریسک و بیمه ارائه شده است.. توضیحات جامع در مورد مدلشودانجام می

ها، این اطلاعات معمولاً از پایگاه داده شهرداری :های در معرض خطرپایه از داراییآوری اطلاعات مکان جمع -مرحله اول

گردد. مشخصات شود و پس از مقابله با یکدیگر و کنترل صحت آماده استفاده میهای خصوصی جمع آوری میمرکز آمار و یا شرکت

، سال ساخت، تعداد زیر زمین و ارزش ساختمان و اموال داخل آن ها معمولاً شامل محل سازه، نوع سازه، تعداد طبقاتمورد نیاز دارایی

 باشد. جزییات تکمیلی مربوط به این موضوع در فصل ششم گزارش ارائه شده است. می

های تصادفی مرتبط با نوع سانحه بر در این مرحله رخداد تولید کاتالوگ رخدادهای طبیعی و محاسبه خطر: -مرحله دوم

مربوطه نظیر زمین شناس، زلزله شناس، هواشناس، اقلیم شناس، متخصص هیدرواوژی و هیدورولیک و غیره  اساس دانش متخصصین

 آوری و یا به صورت مصنوعی تولید خواهد شد. جمع
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در این مرحله با دانستن پارامترهای شدت سانحه و اطلاعات مربوط به  محاسبه شدت و گستره صدمات: -مرحله سوم
گردد. معمولاً نمودارهای خسارت در مرحله مورد استفاده قرار ها از ناحیه مخاطرات محاسبه میارت وارد به داراییها میزان خسدارایی

ای با در نظر گرفتن تک تک رخدادهای موجود یا تولید شده و همچنین برای کارگیری نرم افزارهای رایانهگیرند. این محاسبات با بهمی
 باشد.شود که شامل حجم قابل توجهی از عملیات ریاضی میانجام میهای در معرض خطر همه دارایی

: در این مرحله خسارات مالی وارد به ای و پارامترهای ریسکمحاسبه خسارات مربوط به پورتفوی بیمه -مرحله چهارم
شود. در رای هر رخداد تخمین زده میها بها و اموال درون آنها با استفاده از اطلاعات مربوط به خسارات کالبدی، ارزش داراییدارایی

ای مانند حق بیمه خالص بدست آمده و پارامترهای بیمه 1پایان با تجمیع خسارات ناشی از کلیه رخدادها توزیع تجمیعی خسارات
 .دهدسازی ریسک سوانح را به صورت گرافیکی شرح میمراحل مختلف مدل 2-4شکل گردد. محاسبه می

 

 
 (AIR سوانح سکیر یسازشرکت مدل) مهیاستفاده در صنعت ب یبرا یعیسوانح طب سکیر یسازمراحل مدل -9-1شکل 

  مکانی هایداده -9 -9 -5 -1
زلزله،  ل،ی)س یعیکشور در برابر سوانح طب یو صنعت یتجار ،مسکونی از اعمها ساختمان سکیسازی رمدل یاز اجزاء لازم برا یکی

سازی با توجه به اهمیت بنیادی این موضوع در مدل.دباشدر کشور می مهیابل پوشش توسط بق 2هاییی(، مدل دارارهیطوفان و غ
های موجود در سطح نظام ساختاری کشور در فصل های مورد نیاز برای این بخش و همچنین پتانسیلریسک سوانح، جزییات مؤلفه

 ششم گزارش به تفصیل ارائه شده است. 

  بندیلایه -9 -9 -5 -1
و مورد  شنهادیپ ریهای اخدر سال یدر بعد مل سکیر تیریلازم جهت مد یتأسیس و توسعه منابع مال یبرا یمختلف یهانهیگز

 ستمیس کیبه اجرا در آوردن  تأسیس و یتوان براروش را می نیچند گرید یکشورها اتیاستفاده قرارگرفته است. با توجه به تجرب
مردم در همه  شتریمنظور مشارکت به شده و ب ادیعوامل  نیتوازن ب ینوع جادیدر ا یسع یها همگروش نینمود. ا یمعرف یمل مهیب

در  لیاشکال عوامل دخ نیاند. انشان داده شدهزیر ها در شکل آن یها و  اجزا اصلروش نیاز ا یدارند. تعداد سکیر تیریابعاد مد
 کیدر هر  یراتییبا تغ یدیجد یهاتوان مدلمی نی. همچندهدیمحضور هر کدام را نشان  طیبازپرداخت خسارات سوانح و نقش و شرا

پذیر به اقشار آسیب ارانهیرا بصورت  یتوان بخشدولت در خصوص خسارات سوانح را می تیولوها ارائه نمود. بعنوان مثال مسمدل نیاز ا
دولت  یمال لاتیبصورت تسه زیرا ن یخشدر نظر گرفت و ب یپوشش اتکائ یرا برا یاختصاص داد، بخش مهیحق ب دیخر یجامعه برا

نمود.  جادیبرنامه ا نیدر ا شتریشرکت ب یبرا یمشوق قیطر نینامه  منظور نمود و به او تنها به دارندگان بیمه شتریهای بکمک یبرا
 .باشدشته دا یجار نیکوچک درقوان راتییتغ ای دیجد نیبه وضع قوان ازیها ممکن است نمدل نیاز ا کیهر  ایتأسیس و اجر

________________________________________________________________________________ 
1- Exceedance Probability Ccurves (EP curves) 

2- Exposure 
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 بیمه اجباری یا داوطلب -4
  (Tariff Rate or Floating Rate)  نرخ شناور یا تعرفه ای -4
 (Risk-Based Rate or Flat Rate)پذیری پذیری یا مستقل از آسیبنرخ متأثر از آسیب -5
 آور حق بیمه ها بصورت مالیاتی یا مبتنی بر مکانیزم بیمهجمع -6

 های حوادثسایر بیمهبیمه خاص سوانح طبیعی یا ترکیب با  -7

 کمک دولت بصورت باز پرداخت خسارات ویا بصورت  یارانه برای پرداخت حق بیمه اقشار کم درآمد ویا بصورت پوشش اتکائی  -8
 ای برای کل خسارات یا بخشی از آن و نسبت پوشش به کل سرمایه پوشش بیمه -9

گذار، اقتصادی بیمه-سازی ریسک سوانح، شرایط اجتماعیمدل بایست بر اساس نتایج به دست آمده ازبندی صندوق میطراحی لایه
های کلی حاکمیت در مورد مباحثی مانند عدالت اجتماعی، ارتقای مدیریت ریسک، توسعه پایدار اقتصادی و غیره تعیین شود و سیاست

تصاد، علوم اجتماعی، علوم سازی سوانح طبیعی، مدیریت ریسک، بیمه، اقها نظیر مدلنیازمند مشارکت طیف وسیعی از تخصص
 سیاسی و غیره است. 

ها با دوره بازگشت طولانی و های فوقانی که شامل ریسکهای دولتی در لایههمچنین، تعیین میزان پوشش اتکایی لازم یا ضمانت
توان لایه مربوط به گذاران به کاهش ریسک سوانح میشود. به منظور تشویق بیمهباشند در این مرحله انجام میشدت اثر زیاد می

گذار پرداخت شود( را طوری طراحی نمود که مسأله پایداری بایست توسط خود بیمه)درصدی از خسارات که می خسارت در تعهد بیمه
 ها در برابر سوانح در طول زمان کاهش یابد.پذیری ساختمانها به دلیل تبعات مالی در میان مردم اهمیت یابد و آسیبساختمان

  ریسک تجمیع مدیریت -1 -9 -5 -1
باشند، ممکن است صندوق در طول چند سال با خسارات مهمی روبرو به دلیل آنکه سوانح طبیعی دارای دوره بازگشت طولانی می

زیاد از حد  –که معمولاً قابل ملاحظه هستند  –نشود. این امر ممکن است باعث ایجاد این تصور شود که منابع جمع شده در صندوق 
های بلند مدت از قبیل ساخت و ساز و ایجاد درآمدهای بیشتر به وجود آید. گذاریها در سرمایهه نظر آیند و وسوسه به استفاده از آنب

علاوه بر این، عدم رخداد سوانح در طول چند سال ممکن است مدیریت صندق یا دولت را به صرافت افزایش تعهدات صندوق در قبال 
دار مسوولیت جلب رضایت عمومی بیندازد. به دلایل مطرح شده لازم است که بخشی از هیات مدیره صندوق عهده گذاران به دلیلبیمه

سازی خسارات سازی خسارات شدید گذشته یا شبیهسازی ریسک، شبیهمدیریت ریسک مالی صندوق شوند. بر اساس نتایج مدل
ها در صندوق را ارزیابی نمایند و اقداات لازم، تغییر ، اثرات تجمیعی ریسکهمزمان )بروز سیلاب گسترده و زلزله قدرتمند در یک سال(

 غیره را در دستور کار قرار دهند.گذار )فرانشیز( ، افزایش پوشش اتکایی و سقف تعهدات، افزایش میزان خسارت در تعهد بیمه
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 یعیسوانح طب مهیب یمل یهاندوقص سیتأس ای مهیب ریپوشش  فراگ یارائه شده برا یهااز مدل یبرخ -9-1شکل 

 توانگری -1 -9 -5 -1
سازی ریسک قابل محاسبه است، های مدلاگر چه حق بیمه فنی لازم برای پوشش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از طریق روش

ت تصادفی سوانح های مختلف میزان مشابهی داشته باشد. به دلیل ماهیولی این بدان معنا نیست که خسارت به بار آمده در سال

های طبیعی و بالا بودن میزان عدم قطعیت در مکان وقوع، تواتر و شدت سانحه ممکن است صندوق پس آغاز به کار خود تا سال

های اولیه تأسیس خود، یعنی متمادی با خسارت بزرگی مواجه نشود. ولی در عین حال به همان اندازه ممکن است صندوق در سال

ون آن از طریق جمع شدن حق بیمه دریافتی در حال افزایش است ملزم به پرداخت خسارات ناشی از سوانح فاجعه زمانی که سرمایه در

های قدرتمند یا سیلاب گسترده در مناطق پرتراکم شهری و کلانشهرها شود. به منظور حفظ پایداری مالی صندوق و بار مانند زلزله

ت که همواره میزان حداقلی از سرمایه در صندوق حوادث موجود باشد. در حال حاضر توانایی پرداخت خسارات به بار آمده لازم اس

میزان سرمایه حداقل مورد نیاز صندوق از طریق الزامات توانگری قابل محاسبه است. باید توجه داشت که کشورهای مختلف جهان 

های استاتیکی )استفاده از توان استفاده از مدلها میه آنبرند که از جملهای مختلفی را برای محاسبه سرمایه توانگری به کار میروش

های سناریویی )استفاده از رویکرد احتمالاتی( ریسک محور اشاره نمود. یکی از ضرایب ثابت( ریسک محور یا غیر ریسک محور یا مدل

 در این محدوده لازم الاجرا شده است. 2112اتحادیه اروپا است که از سال  Solvency IIهای ارزیابی توانگری بیمه، جدیدترین رژیم

علاوه به لزوم محاسبه فنی حداقل سرمایه توانگری لازم برای صندوق حوادث طبیعی، مسأله صیانت از منابع صندوق در کشور 

ه بار رفته باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به اینکه موجودی صندوق در طول زمان و با فرض عدم رخداد سوانح فاجعباشد که میمی

است. این  صندوق یفرارو داتیتهدیابد، استفاده از منابع وسوسه آمیز صندوق برای رفع مشکلات مالی دولت، یکی از رفته افزایش می

 بایست از طریق تصویب قوانین ویژه صیانت صندوق مرتفع گردد.تهدید می

  مالی منابع تأمین الزامات -9 -5 -1
طرف دولت به مجلس، پیش بینی شده است که درآمد صندوق حوادث از دو منبع اصلی حق بیمه  بر اساس لایحه ارائه شده از

گذاری دریافتی از مالکین منازل مسکونی و همچنین سهم مشارکت دولت تأمین شود. استفاده از مبالغ اهدایی و همینطور سرمایه
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ایه داخل صندوق خواهد بود. در این قسمت مسائل مربوط به های ممکن برای افزایش سرممنابع موجود در صندوق نیز از دیگر روش

 نحوه تأمین مالی صندوق از هر یک از دو منبع اصلی شرح داده شده است.

 بیمه حق طریق از مردم مشارکت -4 -9 -5 -1

زان صد گیرد. به دلیل میمشارکت مالی مردم در صندوق سوانح از طریق پرداخت درصدی از حق بیمه فنی صندوق صورت می

بایست سازوکاری متناسب با وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد تحت پوشش اندیشیده درصدی نرخ نفوذ پوشش بیمه صندوق می

آوری حق بیمه اطمینان حاصل گردد. تجربیات مربوط به درصد مشارکت مردم در شود که از موفقیت روش انتخاب شده برای جمع

دهد  که در صورت اختیاری بودن پرداخت حق بیمه به دلیل کم بودن میزان گذشته نشان میهای مربوط به سوانح در خرید پوشش

های معیشتی، مردم رغبت بسیار کمی به پرداخت حق بیمه آگاهی عمومی نسبت به مسأله ریسک سوانح و همچنین وجود اولویت

خود استفاده کرده و حق بیمه ها را به عنوان  صندوق نشان خواهند داد. به همین دلیل لازم است که دولت از قدرت حاکمیتی

آوری قبوض خدمات فوق موجود درصدی از آبونمان خدمات عمومی مانند برق، آب و گاز، از طریق سازوکارهایی که برای جمع

ای های یاد شده آن است که قبوض خدمات عمومی بر اساس واحدهآوری نماید. یکی از فواید استفاده از مکانیزماست، جمع

سازی ریسک سوانح مورد نیاز صندوق نیز واحدهای گردد. به دلیل آنکه، مبنای مدلمسکونی، اداری، تجاری و صنعتی صادر می

مسکونی است، استفاده از این راهکار موجب برقراری تناظر یک به یک میان حق بیمه واحدهای مسکونی و قبوض خدمات عمومی 

دلیل نیاز روزمره مالکین واحدهای مسکونی به استفاده از خدمات عمومی، پرداخت حق بیمه گردد. مسأله دیگر آن است که به می

صندوق از این طریق با نظم خوبی همراه خواهد بود، زیرا در صورت عدم پرداخت قبوض مربوط به آب، و برق و گاز، ارائه کنندگان 

 نمایند.خدمات مبادرت به قطع انشعاب می

آوری های شهری که توسط شهرداری جمعومی، می توان حق بیمه صندوق را به عنوان درصدی از مالیاتعلاوه بر قبض خدمات عم

گیرد های شهری با تأخیرهای طولانی از طرف مالکین صورت میگردد، اخذ نمود. اشکال این کار آن است که معمولًا پرداخت مالیاتمی

های ممکن برای منظم کردن حلشوند. یکی از راهها میه پرداخت این دست مالیاتو معمولاً مالکین در زمان انتقال سند ملک مجبور ب

ها را در ازای درصد سود آوری مالیاتهای شهری آن است که شهرداری بر اساس قراردادی امر جمعدریافت حق بیمه از طریق مالیات

ها برای بیمه به صندوق سوانح نماید. دلیل انتخاب بانک ها را ملزم به پرداخت منظم حقمشخصی به سیستم بانکی محول کند و بانک

های برای باز کردن حساب، اخذ وام و انتقال پول این این کار آن است، که به دلیل اینکه مردم به صورت روزانه ارتباط بیشتری با بانک

 های شهری هستند.ها دارای اهرم اجرایی بهتری برای طلب کردن مالیاتدارند، بانک

آوری حق بیمه آوری منظم حق بیمه از مردم راهکارهای مختلفی در جوامع مختلف وجود دارد. راهکار بهینه برای جمعی جمعبرا

بایست با در نظر گرفتن دو اصل صورت بگیرد. اصل اول اطمینان حاصل کردن از دریافت منظم حق بیمه و اصل دوم در ایران می

 نماید.باشد که تداوم درآمدهای صندوق را تضمین میدم میعادلانه بودن حق بیمه دریافتی از مر

 دولت مشارکت -9 -9 -5 -1

پذیر است. در گام نخست، پرداخت باقیمانده حق بیمه فنی صندوق مشارکت دولت در تأمین مالی صندوق از راه های مختلف امکان

ندوق منهای حق بیمه دریافتی از مردم خواهد بود. در لایحه باشد. سهم دولت در این قسمت برابر با حق بیمه فنی صبر عهده دولت می

اولیه صندوق سوانح طبیعی پیش بینی شده بود که مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه به مرور زمان با افزایش منابع صندوق کم 

ت در تأمین مالی خسارات ناشی از شود تا مثلا پس از مدت ده سال به صفر برسد. این پیشنهاد توسط شورای نگهبان بر اساس الزام دول

سوانح طبیعی مردود اعلام شد. به هر دلیل، از آنجا که یکی از دلایل تأسیس صندوق سوانح منظم کردن و همچنین کاهش بار مالی 

دولت  توان از سهم اولیههای مربوط به جبران خسارت سوانح طبیعی است، در صورت موفقیت صندوق به افزایش منابع مالی میهزینه

 در پرداخت حق بیمه کاست و مسئولیت بیشتری را متوجه مالکین واحدهای ساختمانی نمود.
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های فوقانی برنامه بایست به عنوان تضمین کننده توانگری مالی صندوق در لایهعلاوه بر پرداخت درصدی از حق بیمه، دولت می

دوره باز گشت بسیار طولانی است که گرچه احتمال وقوع آن بسیار کم  هایی باهای مربوط به ریسکبیمه نیز مشارکت نماید. این لایه

ها میزان خسارات بیش از توان پرداخت صندوق خواهد بود. لازم است دولت به عنوان عامل حاکمیتی است ولی در صورت رخداد آن

مردم به صندوق به عنوان سازوکاری پرداخت چنین خسارات نادری را تضمین نماید تا اطمینان عمومی به صندوق افزایش یابد و 

مطمئن برای دریافت خسارات ناشی از سوانح نگاه کنند. نحوه ورود دولت به فرآیند مشارکت مالی ممکن است از طریق اختصاص 

ه میزان مشخصی از اعتبار از صندوق توسعه ملی یا تأسیس صندوق مرکزی اتکایی )مانند آنچه در برنامه جبران خسارت کشور فرانس

وجود دارد( رخ دهد. به این ترتیب که حساب اتکایی ویژه صندوق سوانح تشکیل شود و منابع آن قابلیت نقد شوندگی کافی داشته 

 های فوقانی صندوق مورد استفاده قرار گیرد. باشند تا در صورت وقوع سوانح فاجعه بار جهت جبران خسارات لایه

 اتکایی پوشش -9 -9 -5 -1

شود. هزار ساله( تعیین می 11های سوانح بر اساس میانگین خسارات سالیانه برای دوره طولانی مدت )مثلا دوقحق بیمه فنی صن

ولی در واقعیت توزیع زمانی و شدت وسوانح طبیعی به صورت دارای نظم مشخصی نیست و ممکن است در سال اول تأسیس صندوق 

ای شدید رخ دهد که منابع موجود تکافوی جبران خسارات وارده را ندهد. به که هنوز صندوق به ظرفیت مالی مناسبی نرسیده، سانحه

همین منظور لازم است که خسارات بیشتر از حد مشخصی که در توان صندوق است، تحت پوشش بیمه اتکایی در آیند. در صندوق 

ین پوششی نسبتاً آسان است و تنها مسأله سوانح کشورهای دیگر به دلیل دسترسی آسان آن کشورهای به بازار بیمه اتکایی تهیه چن

های بین تعیین میزان کف و سقف پوشش اتکایی و انتخاب شرکت اتکایی با نرخ اعتبار مناسب است. در ایران، به دلیل وجود تحریم

های داخلی در پروژههای اتکایی که حاضر به مشارکت المللی مالی، استفاده از بازار اتکایی خارجی بسیار دشوار است. معمولاً شرکت

ها در صورت وقوع سوانح بسیار پر خطر است. در چنین هستند از نرخ اعتبار مناسبی برخوردار نیستند و تکیه بر حمایت مالی آن

 های اتکایی داخلی است. قسمتی ازای از شرکتشرایطی تنها راه باقیمانده استفاده از توان اتکایی داخلی و توزیع ریسک میان اتحادیه

شود نیز تأمین نمود. پوشش اتکایی را نیز می توان از طریق ایجاد حساب اتکایی مخصوص سوانح طبیعی که توسط دولت تضمین می

های جایگرین انتقال ریسک به بازار تر برنامه را با استفاده از روشتر و پر شدتهای کم احتمالتوان ریسک لایهعلاوه بر بازار اتکایی می

 .منتقل نمود که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است سرمایه داخلی

 (ART) ریسک انتقال جایگزین هایروش -1 -9 -5 -1

های اتکایی بین المللی استفاده از ظرفیت های اخیر و در پی وقوع خسارات بیمه بسیار زیاد و کافی نبودن ظرفیت بیمهدر سال

ادار مورد توجه صنعت بیمه قرار گرفته و دو سازوکار اصلی برای این کار ایجاد شده است مالی بازار سرمایه مانند بازار بورس و اوراق به

 گردد:که شامل موارد زیر می

در این روش موسسه مالی که نگران مواجه شدن با خسارات سنگین ناشی از سوانح است، مانند صندوق  اوراق قرضه سوانح:

نماید. خریداران اوراق در بازه سال( می 5قیمت مشخص و با اعتبار زمانی مشخص )مثلا سوانح، مبادرت به فروش اوراق قرضه سوانح با 

کنند که از سود سپرده بدون ریسک بانکی بیشتر اعتبار مشخص شده هر ماه یا سال سود مشخصی از موسسه صادر کننده دریافت می

ده در قرارداد اتفاق بیفتد و شدت سانحه )مانند بزرگای ای در جغرافیای مشخص شاست. در صورتی که در مدت اعتبار اوراق سانحه

کند و از زلزله یا عمق سیلاب( از مقدار تعیین شده در قرارداد )شاخص سانحه( بیشتر باشد، موسسه پرداخت سود را متوقف می

ای با ول اعتبار قرارداد سانحهگند. در صورتی که در طباقیمانده منابع ناشی از فروش اوراق برای جبران خسارات سانحه استفاده می

های مشخص شده روی ندهد، موسسه ملزم به پرداخت سود تا پایان دوره اعتبار و همچنین استرداد قیمت اولیه اوراق به ویژگی

 خریداران است.
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بین شرکت بیمه و شوند که طبق آن انتقال مالی گذار وارد قراردادی میدر این روش موسسه مالی با سرمایه قرارداد آتی سوانح:

ای رخ داده و اینکه گذار در انتهای بازه زمانی خاصی صورت گیرد. میزان مبلغ انتقال بر اساس اینکه در بازه زمانی قرارداد سانحهسرمایه

 گردد که در صورت بروز سوانح شدید، شرکت بیمهکند. قرارداد به نحوی تنظیم میشدت سانحه به چه میزان بوده است تغییر می

های بیمه گذار از قرارداد منتفع گردد. به وسیله این ابزار مالی، شرکتبرنده سود باشد و در صورت عدم وقوع سانحه خسارت بار، سرمایه

 یا صندوق سوانح قادر خواهند بود تا توان مالی لازم برای جبران خسارات را به دست آورند. 

زین انتقال ریسک، وجود مرجع معتبر برای تعیین شدت سانحه است تا های جایگیکی از مسائل مهم برای استفاده از روش

مکانیسم پرداخت قرارداد تعیین شود. این مراجع باید مستقل از شرکت بیمه یا صندوق بوده و در قرارداد ذی نفع نباشند تا نتیجه 

 ها مورد قبول طرفین قرار داد قرار گیرد.محاسبات فنی آن

 یعملیات نیازهای -1 -5 -1

 توزیع کانال -4 -1 -5 -1
دهد ، عرضه این از آنجا که پوشش صندوق سوانح طبیعی به طور اجباری همه واحدهای مسکونی کشور را تحت پوشش قرار می

های فروش مرسوم مانند نمایندگی، کارگزاری و بانک ای نخواهد بود و استفاده از کانالمحصول مانند عرضه سایر محصولات بیمه

توان در آینده آمیز صندوق بر اساس الگوی اجباری فروش پوشش، مینخواهد داشت. با این حال در صورت فعالیت موفقیتموضوعیت 

درصدی صندوق،  111نسبت به متنوع سازی محصولات بیمه مربوط به صندوق اقدام نمود. که در این صورت با توجه به نرخ نفوذ 

توان، با توجه به مایندگی و کارگزاری و بانک با دشورای مواجه خواهد شد. در این صورت میهای توزیع سنتی مانند ناستفاده از کانال

های مربوط به خرید محصولات پوشش سوانح بر اساس پوشش خوب تلفن همراه و اینترنت در کشور نسبت به طراحی اپلیکیشن

 نمود. خطرخیزی منطقه، قدرت اقتصادی بیمهگذار و سقف پوشش مورد نیاز وی اقدام

  غرامت پرداخت و تعیین روش -9 -1 -5 -1
ها توسط مرجع با صلاحیت تعیین شود و سپس منابع صندوق در صورت وقوع سوانح طبیعی، لازم است ابتدا شدت و توزیع خسارت

پرداخت گردد.  های توزیع به خسارت دیدگانهای محاسبه شده مورد استفاده قرار گیرد و از طریق کانالبه منظور پرداخت غرامت

ها های مختلفی برای تعیین میزان خسارت و پرداخت ممکن است توسط صندوق مورد استفاده قرار گیرد که در این بخش به آنروش

 اشاره خواهد شد.

  غرامت تعیین متداول هایروش -9 -1 -5 -1
گردند، رسیدگی سریع به خسارات وارد با توجه به اینکه معمولاً در صورت وقوع سوانح واحدهای مسکونی زیادی دچار خسارت می

باید با سرعت قابل قبولی انجام گیرد تا منابع مالی به موقع به دست سانحه دیدگان برسد. از جانب دیگر معیار و پرداخت غرامت می

فاف و قابل درک توسط همه اقشار اجتماع باشد تا احساس تبعیض در پرداخت در مردم به وجود نیاید. بایست شپرداخت خسارت می

 های زیر قابل انجام است:ارزیابی میزان خسارت وارد به واحدهای مسکونی تحت پوشش صندوق از طریق روش

خسارات به صندوق: در این روش مطابق آنچه  های معتبر ارزیاب بیمه و ارائه گزارشتوسط شرکت ارزیابی خسارت خانه به خانه

کنند و میزان غرامت را های لازم را پر میدر صنعت بیمه کشور رایج است، ارزیابان بیمه با مراجعه حضوری به منازل آسیب دیده، فرم

رسد و صندوق بر ندوق میهای انجام شده پس از طی مراحل اداری به صکنند. ارزیابیبرای هر واحد مسکونی به طور مجزا تعیین می

دیده کاملا نماید. فایده این روش آن است که میزان غرامت دریافتی توسط واحد آسیباساس این اطلاعات مبادرت به پرداخت می

گردد. از معایب این روش آن است که هزینه بالاسری زیادی مطابق با خسارت به وجود آمده است و عدالت در این زمینه برقرار می
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های معتبر ارزیابی خسارت بیمه، بررسی خانه به خانه خسارت زمان کند. علاوه بر این به دلیل محدود بودن ظرفیت شرکتاد میایج

 برد و به همین دلیل پرداخت غرامت نیز با تأخیر زیاد همراه خواهد بود.زیادی می

های پیش و پس از سانحه در مناطق عکس : در این روشای و هواییارزیابی خسارت به وسیله تحلیل تصاویر ماهواره

شود. از مزایای این های دانش سنجش از دور درصد خسارات تعیین میشود و با استفاده از الگوریتمدیده با یکدیگر مقایسه میآسیب

انی، ارزیابی شود. اشکال این روش این است که به دلیل عدم بازدید میدروش آن است که کار با سرعت بسیار بیشتری انجام می

خسارات با تقریب بیشتری همراه است و ممکن است تعیین خسارت با واقعیت روی زمین اختلاف داشته باشد. علاوه بر این استفاده از 

های بایر مشابهت داشته باشد، تحلیل تصویری در مناطقی که جنس مصالح ساختمانی قالب منطقه با جنس پوشش معابر یا زمین

 شود.ها با مشکل روبرو میبیتشخیص میزان خرا

: در این روش نیازی به بازدید خانه به خانه یا ارزیابی تصاویر وجود ندارد. بسته به پارامتر شدت سانحه ارزیابی خسارت پارامتری

ی سوانح گذشته هاها با استفاده از دادهدر محل مثلا بزرگای زلزله و فاصله از روی مرکز یا عمق متوسط سیلاب، درصد خرابی ساختمان

پذیر است و در عوض، دقت آن پایین است و ممکن شود. سرعت این روش بسیار بالاست و پرداخت غرامت به سرعت امکانتعیین می

 دیده شود. است باعث ایجاد احساس تبعیض در مناطق آسیب

  غرامت پرداخت هایروش -1 -1 -5 -1
دیده نی، لازم است غرامت بر اساس شرایط قرارداد بیمه تعیین شده و به زیانپس از تعیین میزان خسارت وارد به واحدهای مسکو

توان به حساب مالک واحد ها را میپرداخت شود. با توجه به وجود بانکداری الکترونیکی در ایران و زیرساخت های لازم، پرداخت

توان به حساب ساکنین مستاجر است، مقصد پرداخت را می دیده واریز نمود. البته با توجه به اینکه بسیار از واحدهای در تصرفآسیب

بایستی واحد )به جای مالکین واحد( خسارت دیده منتقل نمود. مسأله دیگر، بحث نقل و انتقال واحدهای ساختمانی است. می

انی شود. در صورت فعالیت روزرسسازوکاری اندیشیده شود تا در صورت انتقال مالکیت، پایگاه داده پرداخت غرامت به طور خودکار به

های موبایل انجام داد. از جمله این خدمات توان به تدریج خدمات مربوط به صندوق را از طریق اپلیکیشنموفقیت آمیز صندوق، می

آن  دیده در مورد میزان خسارت تأیید شده، نحوه محاسبه غرامت و حسابی که میزان غرامت بهرسانی شفاف به زیانتوان به اطلاعمی

 گردد، اشاره نمود.واریز می

  پیشنهاد و گیرینتیجه -9 -1
در این فصل صندوق بیمه سوانح به عنوان سازوکاری مؤثر در جبران خسارات سوانح مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تجربیات جهانی 

در حال توسعه معرفی شد. سپس پیشینه  یافته ودر مورد استفاده از این مکانیسم مرور گردید و تجربیات جهانی در کشورهای توسعه

های جبران خسارت در ایران مورد توجه قرار گرفت و صندوق جبران خسارات کشاورزی و همچنین لایحه تأسیس صندوق صندوق

سوانح طبیعی و نحوه عملکرد و نقاط قوت و ضعف آن تشریح گردید. در ادامه، خصوصیاتی که یک صندوق جبران خسارت موفق 

ت دارای باشد بررسی شد. خصوصیاتی از قبیل الزامات طراحی، الزامات قانونی، نحوه تأمین مالی، نحوه توزیع و نحوه تعیین بایسمی

 خسارت و پرداخت غرامت و راهکاری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. 

سیس صندوق سوانح طبیعی کشور هدف اصلی از مطالب ارائه شده در این فصل، مطرح کردن الزامات فنی و قانونی برای لایحه تأ

است که پس گذشت بیش از یک دهه همچنان به صورت قانون درنیامده و بین دولت، مجلس و شورای نگهبان سرگردان است. به نظر 

رسد تا وقتی که خصوصیات فنی مطرح شده در این فصل به نحوی مقتضی در لایحه تأسیس صندوق گنجانده نشود، لایحه مذکور با می

دات قانونی و فنی مواجه خواهد بود و امکان تأسیس صندوقی کارآمد وجود نخواهد داشتو حتی در صورت پذیرفته شدن لایحه ایرا

فعلی و تبدیل آن به قانون، صندوق تأسیس شده قادر نخواهد بود به وظایفی که برای آن تعیین شده است عمل نموده و احتمالًا موجب 

 بیشتر خواهد گردید.اجتماعی -بروز مشکلات اقتصادی
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 گردد: نهایتاً اهم پیشنهادهای این کارگروه در ارتباط با نحوه جبران خسارت ناشی از سوانح طبیعی به شرح ذیل طرح می

با توجه به نرخ نفوذ بسیار کم بیمه حوادث طبیعی در ایران و عدم ظرفیت مالی و توانگری و پوشش اتکایی لازم برای جبران  -4

های بزرگ در شهرهای پرجمعیت کشور، بروز سیلاب گسترده و همزمان در کشور، سوانح فاجعه آمیز نظیر زلزلهخسارات ناشی از 

ی عدالت اجتماعی و مدیریت مالی بروز تنداب در شهرهای پرجمعیت، تأسیس صندوق بیمه حوادث اقدامی لازم در جهت توسعه

ر مناطقی که صندوق به طور صحیح طراحی و مدیریت شده )مانند های بیمه سوانح طبیعی دبودجه کشور است. عملکرد صندوق

تواند به عنوان الگوی موفق جهانی با اتکا به تخصص داخلی در نیوزیلند، فرانسه و ایالات متحده آمریکا( بسیار مطلوب بوده و می

 سازی شود. ایران پیاده

ای نقائص جدی است که حتی در صورت تأیید شورای لایحه تأسیس صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی در شکل موجود دار -4

شود تا الزامات ی اجرا مشکلات جدی را برای دولت و مردم به وجود خواهد آورد. به همین دلیل، قویاً توصیه مینگهبان، در مرحله

 شده برای صندوق )فنی، قانونی، مالی و غیره( در متن لایحه فعلی وارد شود.ارائه

سازی ریسک سوانح تحت پوشش م مربوط به صندوق بیمه سوانح طبیعی، الزامات فنی آن است. لازم است مدلیکی از الزامات مه -5

گیری از متخصصین ریسک، اعضای هیات علمی و حتی ی ملی و با بهرهصندوق )مانند زلزله، سیل و طوفان( به عنوان یک پروژه

هایی امکان محاسب حق بیمه فنی بر اساس پتانسیل خطرخیزی دلمشاور خارجی تعریف گردد. تنها با اتکا به خروجی چنین م

پذیر خواهد بود. در صورتی بندی صندوق و غیره امکانهای تجمیعی، طراحی لایهمناطق، محاسبه سرمایه توانگری، مدیریت ریسک

د شد با توجه به اینکه رو خواهسازی ریسک صحیح انجام نشود، پروژه صندوق با شکست روبهکه طراحی صندوق بر اساس مدل

های ریسک سوانح مربوط به شود، .در صورت توسعه مدلسوانح آب و هوایی موجب بروز خسارات جدی به بخش کشاورزی می

 ها در تعیین حق بیمه و مدیریت مالی صندوق محصولات کشاورزی نیز استفاده نمود.توان از نتایج حاصل این مدلکشور، می

ترین و تأثیرگزارترین موضوعات، ایجاد قوانین حمایتی لازم به منظور جلوگیری ه همگانی سوانح یکی از مهمدر ایجاد صندوق بیم - -6

اندازی دولت به منابع مالی جمع شده در صندوق و انحراف آن از اهداف اولیه  خود است. در غیر این صورت، صندوق از دست

شستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان دچار شده و منابع آن که به تدریج و با های بازنحوادث طبیعی نیز به تجربه تلخ سایر صندوق

نگرانه که نحوه صیانت هدف جبران خسارات فاجعه آمیز آینده ذخیره شده است نابود خواهد شد.  لذا قانونگذاری صحیح و آینده

 ن نماید، بسیار ضروری است. گذاران را تعییازمنابع مالی صندوق و تنظیم روش تعاملات مالی آن با دولت و بیمه
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 مقدمه -4 -1
هایی ضمن باشد. نتایج چنین تحلیلها میآتی و احتمال وقوع آن اولین قدم در مدیریت هوشمندانه ریسک سوانح، برآورد خسارات

های تخمین سازد. مدلتر بر ابزار مدیریت ریسک را فراهم میان تمرکز بیشتر و هوشمندانههایی از خسارات احتمالی، امکارائه تخمین

آوری ای بوده و فنخسارت سوانح طبیعی ریشه در یک تخصص یا رشته خاص ندارند. این ابزار محصول مطالعات و تجربیات چندشاخه

هایی سر چشمه . دانش مرتبط با ایجاد و استفاده از چنین مدلسزایی در پیشرفت آن در سه دهه اخیر داشته استکامپیوتر نقش به

ها در برابر گرفته از تجارب بشر در رابطه با خسارات و تلفات سوانح طبیعی، دانش و علوم مربوط به سوانح طبیعی و رفتار ساختمان

ی قرن نوزدهم با گسترش صنعت بیمهسازی در  مدیریت ریسک مفهوم جدیدی نیست. در باشد. استفاده از مدلسوانح  طبیعی می

کردند. از دیدگاه علم های دیواری بزرگ مدیریت میهای بیمه ریسک خود را از طریق مشاهدات خود بر روی نقشهها ، شرکتساختمان

وم و سازی ازآنجایی شروع شده است که تخمین اثرات و عواقب سوانح طبیعی به کمک پیشرفت علشناسی یا هواشناسی، مدللرزه

است شناخت بهتر از چگونگی و عوامل بوجودآورنده سوانح طبیعی از جمله گسترش در تکنولوژی کامپیوتر، ممکن شده است. بدیهی

از  یخسارات ناش ردبرآوباشد. سازی و مطالعه کلاسیک خسارت ناشی از بلایای طبیعی میزلزله، سیل و طوفان از مقدمات هرگونه مدل

آوردن  گردهم ی،هایمطالعات و سیستم ینو بحران سوانح دارد. هدف از چن یسکر یریتدر مد یادیز یهااستفاده یعیسوانح طب

و  یرانکمک به مد یواحد برا یستمس یک یجادبه منظور ا یو تکنولوژ یمختلف علوم، مهندس یهاها و دانش شاخهتخصص

قبل از زمان تواند در تلفات می وخسارات  یناز ابزار تخم هاستفاد .باشدسوانح می یسکرو مدیریت  هشدر بحث کا گذارانیاستس

انسانی و تلفات  و خسارات سوانح نظیر یسکسبب کاهش ر یشگیرانه،های پو فعالیت یاتو انجام عمل یسکر یریتبا نگاه مد سانحه

بحران  یریتو مد یرساند در امر کمکامدا یانو متول یرانبه کمک مد یمبطور مستق دتوانمی یابزار ینچن علاوه بر آنشود. اقتصادی 

پس از  یاوضاع بحران تریعبهبود هرچه سرجهت  یمتصم ترینیعو سر ینترها را در اتخاذ مناسبآن یتیحما یستمس یکآمده و بعنوان 

مانه ارزیابی سازی سایاری نماید. در این بخش از گزارش موضوع ارزیابی ریسک، ملزومات آن و نحوه پیاده یعاد یطبه شرا سانحه

 گیرد. محور در کشور به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می-ریسک و ایجاد پایگاه داده مکان

  طبیعی سوانح ریسک ارزیابی -9 -1
جا گذارنده تلفات جانی، خسارات به پذیری محیط می توانند بهشرایط وقوع، شعاع تأثیر و شرایط آسیب سوانح طبیعی بسته به

ها را در در فعالیت اقتصادی و اجتماعی و سایر عواقب کوتاه و دراز مدت باشند. چنین وابستگی سوانح و تأثیرات سؤ آنابنیه، اختلال 

 گفتمان مدیریت ریسک بصورت رابطه کلی زیر نشان می دهند:

آسیب پذیری   x  خطر =ریسک x   ارزش (1)  (اجزای در معرض خطر)   

ها، احتمال عواقب ناگوار در سرمایه که پذیری و ارزش سرمایهرطی بین عوامل خطر، آسیباین رابطه در اصل با ایجاد احتمال ش

در واژمان فارسی بطور صحیح برابر کلمه خطر تعریف شده است ولی  Hazardکلمه لاتین  .دست می دهدهمان ریسک است را به

شود.  طبق بعضاً بطور اشتباه به جای خطر استفاده می تعریف و کلمه فارسی واحدی ارائه نشده است و Riskمتأسفانه  برای کلمه 

پذیر تناسب بهتری با مفهوم کلمه ریسک دارند. هایی همچون احتمال خسارت یا سرمایه آسیبتعریف ارائه شده در این رابطه، واژه

( و ارزش یا Vulnerabilityها )پذیری سرمایهریسک بصورت مستقیم متأثر از شدت و احتمال وقوع سانحه طبیعی، احتمال آسیب

 های جغرافیایی نشان داده شود.به صورت لایه 1-5های تحت تأثیر می باشد. این تعریف همچنین می تواند توسط شکل اهمیت سرمایه

سازی شبیه( شناخت، 1است:  یدر چهار بخش قابل بررس یبه طور کل ارزیابی ریسک خسارت حوادث طبیعی یبرا ازیمورد ن یاجزا

متناسب با پذیری آسیبایجاد توابع ( 3 ،در معرض خطر هایشناسی داراییو گونهداده  پایگاه هی(  ته2خطر،  لیو تحلادها، روید

 احلمر نیاز خطرات و تبعات آن. ا یخسارت ناش زانیم ی احتمالاتیابی( ارز4 و ،و نوع خطر در معرض خطرهای شناسی داراییگونه
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داشته باشند.  ییکارا لابیآن در زمان وقوع س ینبیشیپ ایو  لابیاز وقوع س شیها پریسک یابیارز یکل کردیدر قالب دو رو ندتوانمی

 نمایش داده شده است. 1-5شکل شماتیک اجزای تشکیل دهنده مدل ریسک سوانح در شکل 

 

     
 رزیابی ریسکشماتیک اجزا و مراحل برآورد ریسک در سامانه ا -4-1شکل 

 بیمه صنعت در طبیعی سوانح سکیر یابیارز هایسامانه جایگاه -9 -1
 ها در صنعت بیمه بوده ویکی از بیشترین موارد توسعه و استفاده از چنین ابزاری در مدیریت ریسک سوانح و بالأخص کاربرد آن

پذیری یک ریسک ابتدا باشند. برای بررسی بیمهها مین مدلترین استفاده کنندگان از ایهای بیمه و بیمه اتکایی اصلیمعمولاً شرکت
های احتمالی ریسک بیمه شده داشته باشد. برای ارضای این شرط، طبیعی است تخمینی گر بتواند تخمینی از خسارتلازم است بیمه

توان بلایای طبیعی در چند دهه اخیر می باشد. با بررسی خسارات ناشی ازها نیاز میهای ناشی از آناز تناوب و بزرگی وقایع و خسارت

باشند ولی حداکثر این خسارات مقادیر بسیار بزرگی هستند. به ملاحظه کرد که اگر چه میانگین سالانه این خسارات در حد پایینی می
لی زیاد نیست، در ای شبیه اتومبیل که فاصله بین متوسط سالانه و حداکثر خسارات خیهای بیمهعبارت دیگر بر خلاف سایر ریسک

های آماری مرسوم برای تعیین سوانح طبیعی این فاصله بسیار زیاد بوده و بنابراین استفاده از اطلاعات مربوط به سوانح گذشته و روش
ح های کامپیوتری تحلیل ریسک سوانبار مدلبرای اولین 1991و اوائل دهه  1981باشد. در اواخر دهه ای کارآمد نمینرخ ریسک بیمه

کار گرفته ها مدل شده بودند توسعه و بهها نتایج تحقیقات علمی و اطلاعات مربوط به تعداد و عملکرد ساختمانطبیعی که در آن
ها و ابنیه، خسارت ها قادر بودند که با ترکیب خطر احتمالی ناشی از سوانح طبیعی وتوزیع و پراکندگی ساختمانشدند. این مدل

های کامپیوتری تحلیل ی مدلسازی تأسیس و با ارائهها چند شرکت بزرگ مدلوتحلیل نمایند. درهمین سالها را مدل احتمالی آن
 Applied( AIRهای بیمه را در مدیریت ریسک یاری رساندند. شرکت )های بیمه اتکایی و بعدها شرکتریسک، در ابتدا شرکت

Insurance Research  شرکت1987در سال  ، (RMS )Risk Management Solutions  و شرکت 1988در سال EQECAT  در سال
ها عهده دارند. استفاده و کاربرد این مدلسازی سوانح طبیعی را بهسه شرکت اصلی هستند که هم اکنون نیز سهم عمده مدل 1994

. وقوع چند حادثه سهمگین کردنددرابتدای امرخیلی گسترده نبوده و تنها چند شرکت بیمه اتکایی از چنین خدماتی استفاده می
در همان سال هشدار لازم جهت تخمین بهتر ریسک را  (Loma Perietaو زلزله لوما پریتا ) 1989( در سال Hugoازجمله طوفان هوگو )

قعه میلیارد دلاری این وا 15و تخمین بلافاصله خسارات  1992( درسال Andrewهای بیمه وارد ساخت. با وقوع طوفان اندرو )به شرکت

 
احتمال خسارت مالی یا سایر تعیین 

 عواقب ناگوار

های محیط مصنوع و جمع آوری داده

 تعیین میزان آسیب پذیری آن

 سازی رویدادها و تحلیلشناخت، شبیه

و  انطوفسوانح  طبیعی شبیه زلزله،  خطر

 سیل 
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ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت. سازی همزمان انجام شده بود، نقش استفاده از این مدلکه با استفاده از مدل AIRتوسط شرکت 
های بیمه دریافتند که برای شرکت بیمه را به ورشکستگی کشاند. در اینجا بود که شرکت 9بینی شده این واقعه خسارات غیر پیش

ود نیاز به تخمین و مدیریت بهتر ریسک ناشی ازسوانح طبیعی دارند. همین امر نقش توسعه و استفاده از پایداری و تداوم حرفه خ
ها آورده های بیمه زیادی روی به استفاده از این مدلهای بیمه قرارداد. شرکتهای کامپیوتری را بیش از پیش مورد توجه شرکتمدل

هم اکنون نیز  EQECAT و AIR ،RMSوانی یافتند. سه شرکت یاد شده یعنی سازی توسعه فراهای مدلو به همین دلیل شرکت
میلیون دلار  511باشند. بنا به درآمد متوسط سالانه این سه شرکت، صنعت بیمه سالانه بیش از ها میکنندگان این مدلترین تهیهاصلی

متوسط سالانه خسارات پرداخت شده توسط  %1حدود نماید که معادل های تخمین خسارت هزینه میبابت توسعه و استفاده از مدل
ترین منبع اطلاعات برای صنعت بیمه و بیمه اتکائی بوده های تحلیل ریسک اصلیباشد. مدلصنعت بیمه در رابطه با سوانح طبیعی می

ای )عدم ورشکستگی( خود هایی برای مدیریت ریسک خود و به حداکثر رساندن سود در عین تأمین امنیت حرفهها از چنین مدلو آن
ای برای تعیین بزرگی و احتمال خسارات سوانح برای صنعت بیمه الزامی بوده و های رایانهکنند. بدین دلیل استفاده از مدلاستفاده می

های اصل از مدلکاربرد این ابزار در صنعت بیمه و بیمه اتکائی سوانح طبیعی امروزه کاملا فراگیر و غیر قابل اجتناب شده است. نتایج ح
باشند. موارد استفاده از چنین نتایجی را ای برخوردار میی اهمیت قابل توجهی برای مصارف بیمهتخمین خسارت در مجموع از درجه

 توان بشرح زیر نام برد:در حرفه بیمه و بمیه اتکائی می
 های و سطح خطر سوانح با توجه شرایط ساختمان تعیین نرخ حق بیمه مناسب -1
 بینی بار مالی ناشی از خسارات احتمالی پیش -2
 های بیمه تعیین مجموع ظرفیت نهایی شرکت -3

 بندی نواحی تحت پوشش بیمه ای از طریق پهنهمدیریت ریسک بیمه -4
 تخمین نیاز بیمه اتکائی -5
 ایی ملی )صندوق بیمه سوانح(  طراحی و توسعه ساختارهای بیمه -6

  بردارانبهره و انیمتول ملزومات، ،وکارساز خسارت: و سکیر یابیارز سامانه -1 -1
معضلات مهم و جدی در که پیش از این نیز در بخش بررسی سؤالات ریاست محترم جمهوری به آن اشاره شد، یکی از  همانطور

ه وقوع باشد. این دیدگاه منجر بمحور در بررسی آن حادثه میها، عدم وجود نگاه ریسکزمینه بررسی حوادث )طبیعی( و تبعات آن
آوری شهری، صنعت بیمه و غیره شده است. با بررسی دقیق ای در موضوعات مختلف اعم از نحوه توسعه شهری، تابمشکلات عدیده

باشد. در این های لازم از عوامل اصلی نگاه غیر ریسک محور میگردد که عدم وجود زیرساختعلل وجود چنین معضلی مشخص می
ترین اجزا حرکت از سوی برآوردهای های مهم، و در واقع از جمله اصلیریسک به عنوان یکی از زیرساختهای ارزیابی راستا، سامانه

باشد. در این بخش، سعی محور می-مند و ریسکهای نظامتقریبی و غیرعلمی تبعات حاصل از یک حادثه طبیعی به سوی روش
ای در مقابل سوانح طبیعی با تمرکز بر خطر سیلاب تشریح گردد. نین سامانههای مورد نیاز برای ایجاد چگردد تا ابتدا اجزا و مؤلفهمی

های مورد نیاز آن احصاء گردند. های مختلف شناسایی و همچنین تخصصهای مختلف آن در بین سازمانسپس، متولیان ایجاد بخش
هایی از آن استفاده نمایند نیز از این سیستم یا بخش بردارهایی که امکان دارد در آینده به عنوان کاربر و بهرهدر انتها نیز مجموعه

ها و ای در بخشاند. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که بسیاری از اجزای این سامانه به صورت پراکنده و جزیرهشناسایی شده
مان یا نهاد مشخصی به صورت های مختلف کشور وجود دارد. لذا ضرورت دارد تا تمامی این اجزا تحت مدیریت یک سازدستگاه

 گیرد تا امکان عملیاتی شدن این سامانه فراهم گردد. پارچه شکلیک

 خسارت تخمین هایمدل اصلی اجزای -4 -1 -1
باشد زیر می های اصلیهرمدل ریسک اعم از اینکه برای مصارف مدیریت ریسک و یا مدیریت بحران طراحی شود متشکل از مؤلفه

 اند:های بعدی شرح داده شدهها در بخشو جزئیات آن نیز نشان داده شده 2-5درشکل ها که ارتباط آن
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  بندی خطر(شناخت، ارزیابی و تحلیل خطر )پهنه -1

 های در معرض خطرپایگاه داده و گونه شناسی دارایی -2

 های در معرض خطرپذیری داراییتوابع آسیب -3

 های احتمالاتی تخمین خسارت و تلفاتمدل -4

 

 
 های تخمین خسارت سوانح طبیعیاجزای اصلی مدل -9-1شکل 

 

توانند با های موجود و منابع در دسترس، این ابزار میهای تخمین خسارت و کیفیت و کمیت دادهبسته به کاربری سامانه

لی در سه مقیاس توانند به صورت کها میمشخص است این سامانه  3-5های متفاوت توسعه داده شوند. همانطور که در شکل مقیاس

توان به سرعت در مقیاس دلخواه ای و ملی تعریف گردد. با وجود چنین سیستمی، پیش، حین و پس از حادثه میشهری، منطقه

 حادثه مورد نظر را ارزیابی کرد. سازی نمود و ریسک و تبعاتسناریوهای محتمل را شبیه

 

 
 خسارت عیسر نیو تخم سکیر یابیسامانه  ارز یهامدل اسیو مق ییزنمایر -9-1شکل
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  خطر تحلیل و ارزیابی شناخت، -4 -4 -1 -1
ایجاد شده توسط سوانح طبیعی در نقاط  بندی و در مواردی تناوب خطرنقش مدل تخمین خطر عبارت است از تعیین بزرگی، پهنه

سیل بیانگر عمق آبگرفتگی و حداکثر  )شتاب، شدت( و مدل زلزله بیانگر جنبش شدید زمین بعنوان مثال مدل خطر باشد.مختلف می

باشد. این مؤلفه در برگیرنده مطالعات مربوط به علوم زمین، مختلف می های بازگشتسرعت آب در مناطق مختلف و برای دوره

بر اطلاعات  بندی احتمالی خطر سوانح در منطقه بوده و برای سیلاب مبتنیهای پهنهشناسی بوده با هدف تهیه نقشههواشناسی، و اقلیم

 های زیر است. و داده

 (ینیرزمیبالا آمدن سطح آب ز و آن )بارش، ذوب برف یهیبا توجه به منبع اول لابیو نحوه شروع س لیشناخت دلا -1

 (ینیب شیپ کردی)مربوط به رو ییبلند مدت آب و هواهای منابع ها و انباشتدسترسی به آمار تاریخی مربوط به بارش -2

 (یمسکون ریو مناطق غ ییروستا ،ینطقه )شهرم یتوپوگراف شناخت -3

 های شهری و غیرشهریزمین در کاربری یریو نفوذپذ یزدارآبخی ها،جنگل تینقشه اطلاعات کامل وضع هیو ته شناخت -4

و کلیه  هاهای حریم رودخانهها، ابنبه فنی، آب بندها، عوارض جغرافیایی طبیعی و مصنوعی، کاربریاطلاعات کافی از سازوکار آبراهه -5

 هاعوامل دخیل در هدایت و یا انسداد آبراهه

 لابیرخ داده در مناطق مختلف کشور با توجه به نوع منبع س یها( از سیلابدیو جد یخیکامل )تار یاطلاعات آمار هیته -6

آب شامل  انیجر قیو دق عیسازی سرکه امکان شبیه یکینامیدرودیو ه یکیدرولیه یو سه بعدبعدی های دو مدل دیو تول هیته -7

 (ینیب شیپ کردی)مربوط به رو ندیفرآهم نماها و میزان بارشمنطقه  طیعمق، سرعت و جهت حرکت آب را با توجه به شرا نییتع

 در سطح کشور لابیانواع مختلف س یمختلف و برا یسطوح احتمالات یبرا لابیس ینقشه خطر احتمالات هیو ته لابیس سازیشبیه -8

 خطر معرض در  هایدارایی  یشناس گونه و هداد پایگاه -9 -4 -1 -1
 جمعیت یمکان عیتوز نییشناخت و تع -1

مشخصات  ،ایسازه ستمیس ،یها شامل اطلاعات سن، نوع کاربرزیرساخت یتمام یمکان عینقشه توز هیو ته بندیپیشناخت، ت -2

 یارزش مال ی وهندس

 ی شامل)بر حسب نوع کاربر ییو روستا یناطق شهرهای مساختمان یمکان عینقشه کامل توز هیو ته بندیپیشناخت، ت -3

 یارزش مال ،یمشخصات هندس ،ایسازه ستمی( شامل سن، سیتجار ،یادار ،یمسکون ،یکشاورز

 رهیها، معادن، و غ روگاهیموزه ها، ن ،یخیآثار تار رینظ یهای مهم و ملسرمایه عیتوز ینقشه مکان هیشناخت و ته -4

 یگردش مال زانیاغل در سطح کشور بر حسب نوع و ممش عیتوز ینقشه جامع مکان هیته -5

 فوق یبندها هایمختلف اطلاعات نقشه هایهیشده از لا لیتشک یعیتجم ینقشه و مدل سه بعد هیته -6

 خطر نوع و خطر معرض در هایدارایی یشناسگونه با متناسب پذیریآسیب توابع -9 -4 -1 -1
 ای عددی مطالعاتها )ها و ساختمانهر کدام از انواع زیرساخت کالبدی میمستق یرپذیبیهای آسمدل هیو ته یبندپیت -1

  اب،لی( بر اساس نوع سیشگاهیآزما

 اب،لیصنعت و انواع مختلف مشاغل بر اساس نوع س ،یکشاورز یبرا میمستق یرپذیبیهای آسمدل هیته -2

 عیمشاغل و صنا ها،زیرساخت ،اهانواع مختلف ساختمان یشکنندگ هاییمنحن هیته یبرا یسازی احتمالاتشبیه -3

  خسارت احتمالاتی ارزیابی -1 -4 -1 -1
  ،رساختیز ایاز ارزش ساختمان  یبر حسب درصد میمستق ریو غ میخسارت مستق نهیهای هزمدل هیته -1
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جداگانه به صورت  عیمشاغل و صنا ،یاتیح یهازیرساختهای مسکونی، اداری، تجاری، ساختمانخسارت هر کدام از  یمنحن هیته -2

 ی،های احتمالاتبا استفاده از روش

 یاحتمالات سازیهیشب یهابا استفاده از روش یو کشور ایمنطقه ،یشهر هایاسیمناطق کشور در مق یتمام ینقشه خسارت برا هیته -3

 ریسک ارزیابی سامانه اجزا و هازیرساخت ایجاد با مرتبط هایسازمان -9 -1 -1

 جادیا ریدرگ میمستق ریو غ میوجود دارند که به صورت مستق ییهابخش ،یو عموم یمختلف دولت ینهادها وها سازمان انیدر م

متناسب با  ازیمورد ن هایتخصص همراه بهها سازمان نیا فهرستشوند. در ادامه میارزیابی ریسک سیلاب سامانه  هایاجزاء و مؤلفه

رت راه و شهرسازی و به طور خاص سازمان هواشناسی، با توجه به ماهیت کاری به عنوان نمونه، وزا هر کدام ارائه شده است. تیمسئول

مدت دقیق، سریع و معتبر اقدام نماید. همچنین های آماری و احتمالاتی برای پیش بینی کوتاه و میانباید نسبت به تهیه مدلخود می

ساله( برای کل کشور از سوی این سازمان ارائه گردد  51 های دقیق بلند مدت )به طور مثالبینی بارشهای پیشضروری است تا نقشه

های محتمل آتی مورد استفاده قرار سازی سیلاببینی و شبیهتا بتواند به عنوان یک ورودی مهم در سیستم ارزیابی ریسک جهت پیش

 یم دارد.در زمینه پیش بیننی اقلکارگیری نیروهای متخصص گیرد. بدیهی است که تحقق این امر نیاز به به

با توجه به ماهیت چند وجهی سامانه ارزیابی ریسک نیاز است تا یک سازمان مستقل به صورت متمرکز متولی ایجاد آن گردد. با توجه 

برداران محتمل از آن در آینده، سازمان مدیریت های مختلف در ایجاد آن و همچنین بهرهبه ماهیت کار سامانه و همچنین وظایف سازمان

 اد این سامانه در نظر گرفته شود.ها به منظور ایجتواند بهترین گزینه برای مدیریت کار و ایجاد هماهنگی بین تمامی سازمانیبحران م

 
 .هاآن تیبه همراه مسئول لابیس سکیر یابیسامانه ارز جادیدر ا ریدرگ یسازمان ها -4-1 جدول

 ردیف
خانه وزارت

 یا سازمان
 رد نیازتخصص مو شرح وظیفه معاونت

1 

ت کشور
وزار

 

ت بحران
سازمان مدیری

 

تهیه بستر و سازکار اجرایی ایجاد سامانه تخمین خسارت یکپارچه و  -

های دست مدیریت کار جهت ایجاد هماهنگی بین تمامی دستگاه

 برداری از سامانه.اندازی و بهرهاندرکار، و راه

عات تهیه نقشه و مدل سه بعدی تجمیعی تشکیل شده از اطلا -

ها با های کشور در تمامی حوزهها و ساختمانتمامی زیرساخت

 ها.ها از سایر سازمانآوری نقشهجمع

های مختلف با پذیری زیرساختتهیه مجموعه کامل از توابع آسیب -

 ها و نهادها.همکاری سایر سازمان

ها، های خسارت انواع ساختمانتهیه مجموعه کامل مدل -

 ها و نهادها.و ... با همکاری سایر سازمان ها، مشاغلزیرساخت

تهیه نقشه احتمالاتی ریسک ناشی از مخاطرات کلی کشور برای  -

 ها.تمامی زیرساخت

 مدیریت ریسک

 متخصص امداد و نجات

 مدیریت بحران

 مدلساز عددی ریسک

2 

ی
ت راه و شهرساز

وزار
 

ی
سازمان هواشناس

 

دت برخط و میان مدت ایجاد سیستم پیش بینی هواشناسی کوتاه م -

 با دقت بسیار بالا.

بینی تغییرات اقلیم بلندمدت در تمامی مطالعه و تهیه گزارش پیش -

 سال آینده. 51کشور برای حداقل 
 

 هواشناس

 اقلیم شناس

ت 
مرکز تحقیقا

ن، 
ت مسک

وزار

راه و 

ی
شهرساز

 

های عمرانی بندی شده زیرساختتهیه نقشه توزیع مکانی تیپ -

، تونل، جاده و ...( به همراه اطلاعات کامل سن، نوع کاربری، کشور )پل

 ای، مشخصات هندسی، ارزش مالی.سیستم سازه

 مهندس عمران

 مهندس سازه
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ها و های مختلف ساختمانهای خرابی برای انواع و تیپتهیه مدل -

 های عمرانی.زیرساخت

ها و های ساختمانهای شکنندگی برای تمامی تیپتهیه منحنی -

 ها(.می انواع زیرساختها کشور )تمازیرساخت

3 

ت و 
ت علوم، تحقیقا

وزار

ی
فناور

ت خانه 
وزار

تربیت نیروی متخصص در زمینه مهندسی و مدیریت ریسک و تهیه  - 

های مهندسی های مرتبط با موضوع ریسک در رشتهطرح درس

 هیدرولیک، هیدرولوژی، سازه، هواشناسی و ...

 سازی سیلاب.های هیدرودینامیکی شبیهتهیه و ارائه مدل -

هیات علمی متخصص 

های سازه، در زمینه

هیدرولیک، هیدرولوژی، 

مدیریت ریسک، 

مهندسی ریسک، سازه 

 هیدرولیکی

4 

ت نیرو
وزار

ت خانه 
وزار

 

های زیرزمینی، ایجاد سیستم کنترل و پایش برخط سطح آب -

 ها در سراسر کشور.ها و دریاچهسطحی، رودخانه

سازی دو و سه بعدی وقوع جریان سیلاب )برخط تهیه سامانه شبیه -

 و برون خط( برای انواع مختلف سیلاب.

تهیه نقشه خطر احتمالاتی وقوع سیلاب برای تمامی مناطق کشور  -

 های بازگشت مختلف.برای دوره

های مرتبط با حوزه برق رسانی )سدها، تهیه نقشه جامع زیرساخت -

 نتقال و ...(.نیروگاه، شبکه ا

های مرتبط با حوزه آب و فاضلاب تهیه نقشه جامع زیرساخت -

 ها و ...(.)سدها، شبکه انتقال، تصفیه خانه

 های جلوگیری از وقوع سیلاب.تهیه نقشه جامع زیرساخت -

های مختلف پذیری برای انواع و تیپتهیه توابع آسیب -

 .های برق، آب و فاضلابزیرساخت

 وژیمهندس هیدرول

 مهندس هیدرولیک

 سنجش از راه دور

5 

ت
ت نف

وزار
ت خانه 

وزار
های مرتبط با حوزه نفت و گاز تهیه نقشه جامع تمامی زیرساخت - 

 .های پمپاژ و ...(کشور )مخازن، خطوط انتقال، ایستگاه

های مختلف پذیری برای انواع و تیپتهیه توابع آسیب -

 .های نفت و گاززیرساخت

 گازمهندس نفت و 

6 

ی
ت جهاد کشاورز

وزار
 

وزارتخانه
 

های شبکه اصلی و فرعی آبیاری تهیه نقشه جامع زیرساخت -

 کشاورزی در سطح کشور.

های کشور بر حسب تهیه نقشه جامع سطوح زیر کشت و دامداری -

 نوع محصول.

 پذیری سیستم آبیاری و محصولات کشاورزی.تهیه توابع آسیب -

 کشاورزی

 آبیاری

سازما
لن 

جنگ
مراتع و ها، 

آبخیزدار

ها و مناطق مختلف کشور آمایش کامل و بروز وضعیت مراتع، جنگل - ی

 از منظر آبخیزداری و نفوذپذیری آب به همراه تهیه نقشه کشوری آن.

 جنگلداری

 آبخیزداری

7 

ت، معدن و 
ت صنع

وزار

ت
تجار

وزارتخانه 
 

ح کشور بر تهیه نقشه جامع مکانی توزیع مشاغل و صنایع در سط -

 حسب نوع و میزان گردش مالی.
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8 
ی و 

ث فرهنگ
سازمان میرا

ی
گردشگر

 

وزارتخانه
 

های مهم و ملی نظیر آثار تاریخی، تهیه نقشه مکانی توزیع سرمایه -

 ها.ها و مناطق گردشگری به همراه میزان ارزش مالی آنموزه
 

9 

سازمان برنامه و بودجه
 

سازمان نقشه 

ی
بردار

 

کامل توپوگرافی دو و سه بعدی مناطق مسکونی )شهر و  تهیه نقشه -

 روستا( و غیر مسکونی.

 سنجش از دور

 نقشه بردار

سازمان برنامه و بودجه
 

های لازم جهت تصویب طرح ایجاد سامانه ارزیابی بینیانجام پیش -

های توسعه آتی و تصویب بودجه مورد نیاز برای ریسک در قالب برنامه

 انه تخمین خسارت.اندازی سامراه

 

ی آمار
مرکز مل

 

 تهیه نقشه مکانی توزیع جمعیت در کشور. -

ها، آوری و یکپارچه سازی آمار توزیع مکانی زیرساختجمع -

 های مختلف.ها و بخشخانهجمعیت، صنایع و مشاغل کشور از وزارت

متخصص آمار، تحلیل 

 داده و سرشماری

ی 
ی و اجرای

نظام فن

کشور
 

 وابط و استانداردهای مرتبط با ارزیابی خطر سیلاب.تهیه ض -

های مقاوم در برابر تهیه ضوابط و استاندارد طراحی ساختمان -

 سیلاب.

های جلوگیری از ورود تهیه ضوابط طراحی و استفاده از سیستم -

 سیلاب به شهر.

 

11 

ی 
ت و فناور

ت ارتباطا
وزار

ت
اطلاعا

وزارتخانه 
 

 های ارتباطات مخابراتی کشور.یرساختتهیه نقشه جامع تمامی ز -

های مختلف پذیری برای انواع و تیپتهیه توابع آسیب -

 های ارتباطی و مخابراتی کشور.زیرساخت

 مهندس برق )مخابرات(

 ITمهندس 

11 

ضایه
قوه ق

 

ت اسناد
سازمان ثب

 

تهیه نقشه جامع اراضی کشور بر حسب نوع کاربری )مسکونی،  -

رزی، منابع طبیعی، ملی و ...( با استفاده از اداری، تجاری، کشاو

 کدپستی.

 کارشناس ثبت

 سنجش از دور

12 

ی
ی اسلام

س شورا
مجل

 

کمیسیون عمران
 

تصویب قوانین الزام آور بالادستی برای عملیاتی نمودن سامانه  -

 یکپارچه ارزیابی ریسک
 

  ریسک یارزیاب سامانه از بخشی یا کل از کننده استفاده کاربرهای -9 -1 -1
. اندشده شناسایی شوند مندبهرهارزیابی از سامانه  یقسمت ایاز کل  ندتوانمی یکه به نحو ییهاسازمان ای وها بخش ،قسمت نیدر ا

 سازیهیجهت شب ارزیابی ریسکاول استفاده از سامانه  کردیخواهند شد. رو یمختلف در ادامه معرف کردروی دو با هامجموعه نای
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به  زیدوم ن کردیجامعه است. رو یریپذبیو کاهش آس سکیر تیریاز وقوع حادثه به منظور مد لمخاطرات قب ختلفهای مویسنار

 .دباشهرچه بهتر بحران می تیریوقوع حادثه به جهت مد و بلافاصله بعد از نیح هایینبیشیپ برای سازیهیجهت شب

 مرحله برای احتمالاتی )روش موجود وضع ریسک ارزیابی و سیل وقوع از قبل هایسازیشبیه الف(

 مدت(. بلند پیشگیری
 

 از وقوع حادثه. شیپ سکیر تیریسامانه در مد نیها از ابه همراه موارد استفاده آن سکیر یابیبهره بردار از سامانه ارز یهاسازمان -9 -1جدول 

 ردیف
وزارت خانه، سازمان یا نهاد 

 برداربهره
 موارد استفاده

 وزارت کشور 1

 .تهیه الگوی توسعه سکونت گاه ها بر مبنی ریسک 

 های فنیهای موجود و ارائه برنامهارزیابی وضیعت ساختمان-

 ها.سازی ساختمانمالی مقاوم

 وزارت نیرو 2

 های تهیه برنامه عملیاتی برای کنترل ورودی و خروجی سد

 کشور جهت تنظیم دبی آب بر سااس سناریوهای حدی

  های جدید سازی و یا احداث زیرساختمقاومتهیه برنامه

 با سیلاب. برای مدیریت و مقابله

 های موجود شبکه ها و زیرساختارزیابی وضیعت ساختمان

تأمین و توزیع آب و فاضلاب و برق جهت اولویت بندی برای اخذ 

 نامه.بیمه

 های موجود شبکه ها و زیرساختارزیابی وضیعت ساختمان

 سازی.آب و فاضلاب جهت مقاومتأمین و توزیع 

 صنعت بیمه 3

 های ریسک محور.نامهتهیه بیمه 

 ها.نامهحق بیمه مبتنی بر ریسک برای بیمه تهیه نرخ 

 پیش بینی بار مالی ناشی از خسارات احتمالی 

 های بیمهتعیین مجموع ظرفیت نهایی شرکت 

 بندی نواحی تحت ایی از طریق پهنهمدیریت ریسک بیمه

 شش بیمهپو

 تخمین نیاز به بیمه اتکائی 

 ایی ملی )صندوق بیمه طراحی و توسعه ساختارهای بیمه

 سوانح(

 هاشهرداری 4

 های پر ریسک شهری.تعیین و شناسایی بافت 

 ها با مند کردن فرآیند صدور مجوز و پروانه ساختمانضابطه

 های موجود در مناطق مختلف.توجه ریسک

 ازیوزارت راه و شهرس 5

 یابی مناطق کم ریسک برای احداث تعیین و موقعیت

 های جدید.زیرساخت

 های موجود و ارائه ها و زیرساختارزیابی وضیعت ساختمان
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 ها.سازی ساختمانمالی مقاوم-های فنیبرنامه

 های موجود جهت ها و زیرساختارزیابی وضیعت ساختمان

 نامه.اولویت بندی برای اخذ بیمه

 ه الگوی توسعه سکونت گاه ها بر مبنای ریسک.تهی 

 
 سازمان برنامه و بودجه 6

 سازی ریزی و تخصیص بودجه برای مقاومبرنامه

 های مهم کشور.زیرساخت

 سازمان مدیریت بحران 7

  تأمین نیازهای امداد و نجات برای ایجاد آمادگی قبلی بیشتر

 های موجود.مبتنی بر ریسک

 رین فرآیند مقابله حین بحران با توجه به سازی و تمشبیه

 سازی شده.سناریوهای شبیه

  توزیع امکانات و تجهیزات مقابله با بحران موجود در سطح

 ها.سازیکشور متناسب با ریسک حاصل از شبیه

 .تهیه و عملیاتی نمودن سیستم پیش هشدار سیل 

 وزارت نفت 8

 جهت های خود ارزیابی وضعیت موجود زیرساخت

 ها.سازی و یا بیمه نمودن آنبندی برای مقاوماولویت

 ها.تهیه برنامه توسعه ریسک محور زیرساخت 

9 
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطلاعات

 های خود جهت اولویت ارزیابی وضعیت موجود زیرساخت

 ها.سازی و یا بیمه نمودن آنبندی برای مقاوم

 مورد نیاز در مناطق با  هایتهیه برنامه توسعه زیرساخت

 ریسک بالا.

 عملیات حادثه، از پس بلافاصله و حین ) آن از پس یا سیلاب پدیده وقوع حین در سریع سازیشبیه ب(

 خسارت(. بازپرداخت و مقابله نجات، و امداد
 

 وقوع حادثه. نیح سکیر تیریسامانه در مد نیها از اخسارت به همراه موارد استفاده آن نیبهره بردار از سامانه تخم یسازمان ها -9-1جدول 

 ردیف
وزارت خانه، سازمان یا 

 بردارنهاد بهره
 موارد استفاده

 وزارت کشور 1
 بندی مناطق و تهیه برنامه راهبردی جهت شروع و انجام عملیات بازآفرینی اولویت

 ها.ها و ساختمآنزیرساخت

 وزارت نیرو 2

 کشور جهت تنظیم دبی آب در حین سیلاب.های کنترل برخط ورودی و خروجی سد 

 دیده خود.های آسیببندی تخصیص اعتبار و انجام عملیات بازیابی زیرساختاولویت 

 های موقت مقابله با سیلاب جهت احداث در مناطق با ریسک بیشتر.تعیین محل و نوع سیستم 

 .تهیه و عملیاتی نمودن سیستم هشدار برخط سیل 

 وزارت نفت 3
 دیده خود.های آسیبندی تخصیص اعتبار و انجام عملیات بازیابی زیرساختاولویت ب 

 .قطع جریان نفت و گاز موجود در خطوط، پیش از وقوع حادثه 

 صنعت بیمه 4

 .تشخیص سریع و با دقت میزان خسارات در کمترین زمان بعد از وقوع حادثه 

 گذارانبه بیمههای هشدار جهت کاهش میزان خسارات وارده استفاده از سیستم. 

  اولویت بندی نحوه تأمین و تخصیص اعتبار  باز پرداخت خسارت به منطق و

 های مختلف.زیرساخت
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 های کمک در تخمین سریع و ابتدایی از حجم خسارات پیش رو در جهت آمادگی شرکت

 بیمه برای بازپرداخت سریع خسارات

 هاشهرداری 5
 محاسبه شده برخط در مناطق مختلف شهری. های پاکسازی با توجه به ریسکارسال تیم 

 بندی مناطق شهرها از نظر تخصیص بودجه و انجام عملیات بازسازی.اولویت 

 وزارت راه و شهرسازی 6

 های آسیب دیده.اولویت بندی مناطق جهت شروع و انجام عملیات بازآفرینی زیرساخت 

 شرایط جوی.های دقیق و برخط از بینیسازمان هواشناسی در ارائه پیش 

 دیده خود.های آسیببندی تخصیص اعتبار برای عملیات بازیابی زیرساختاولویت 

7 
وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطلاعات
 دیده خود.های آسیباولویت بندی تخصیص اعتبار و انجام عملیات بازیابی زیرساخت 

 سازمان مدیریت بحران 8

 های ارزیابی شده قبلی.مبنی ریسک تهیه برنامه عملیاتی برخط امداد و نجات بر 

 .تهیه برنامه عملیاتی و برخط پاکسازی مناطق 

 .مدیریت برخط تمامی اتفاقات در حال وقوع 

 های ارزیابی شده قبلی.تهیه برنامه عملیاتی برخط عملیات امداد و نجات بر مبنی ریسک  هلال احمر 9

 نیروهای نظامی 11
 ی مناطق.تهیه برنامه عملیاتی برخط پاکساز 

 های ارزیابی شده قبلی.تهیه برنامه عملیاتی برخط عملیات امداد و نجات بر مبنی ریسک 

  پیشنهاد یارائه و بندیجمع -1 -1
. دیگرد حیبرون خط( به صورت کامل تشر ای)برخط  ارزیابی ریسک کپارچهیسامانه  کیبه  ازیفوق، ضرورت ن حاتیبا توجه به توض

چند  زیخواهند شد که علت آن ن یاساختار و سامانه نیچن جادیا ریها و نهادها در گاز سازمان یاردهگست فیمشخص است که ط

مذکور وجود  یهااز سازمان یسامانه هم اکنون در برخ نیاز ا یادیز یهاکه عنوان شد بخش مانطورباشد. هسامانه می نیبودن ا یوجه

آن مجموعه به صورت مستقل و  نکهیا ایدر آن مجموعه وجود ندارد و  ییهالیپتانس نینسبت به وجود چن یگاهآمتأسفانه  ایدارد که 

 یبرا یستمیس نیچن تیکه ماه نیکرده است. غافل از ا یراه انداز ارزیابی ریسک را ستمیاز س یکوچک یهاخود بخش یبرا یارهیجز

است تا در سطح  یموارد ضرور نیبه ا تیبا عنا تاًیت. نهااس یبخش نیب یعملکرد تیماه کی دیو کامل عمل نما حیکه بتواند صح نیا

با  یاسامانه نیچن جادیا تی، مسئولبه عنوان بهترین گزینه بحران تیریسازمان مد ریموضوع نظ نینهاد مرتبط با ا ایسازمان  کیکشور 

آن  ترعیهرچه سر یاندازو نسبت به راه مختلف را بر عهده گرفته یهاموجود در سازمان یهایها و توانمندلیپتانس یپارچه سازکی

 یاهکدام از حوزه چیمحور در هسکیسازی نگاه روجود نداشته باشد عملاً پیاده یستمیس نیکه چن یاست مادام یهی. بددیاقدام نما

حوادث وجود نخواهد تبعات  سکیبر ر یو مبتن قیامکان برآورد دق رایممکن نخواهد بود ز غیرهو  مهیب ع،یصناها، زیرساخت ت،یریمد

 م ارزیابی ریسک را برطرف نمایند:توانند تا حد زیادی موانع مربوط به سیستدر نهایت، پیشنهادهای کارشناسی زیر میداشت. 

 های کشور.ها و زیرساختپذیری انواع ساختمانبندی و توسعه توابع آسیبتیپ -1

ریسک حوادث در حین و اندکی پس از آن در سازمان مدیریت بحران  ها و ارزیابیایجاد سامانه متمرکز برخط جهت پایش زیرساخت -2

ای و های ملی، منطقهکشور و اتصال سایر نهادهای درگیر در مدیریت بحران و صنعت بیمه. ایجاد سیستم ارزیابی خسارت در مقیاس

 شهری.

 .روهای بازگشت مختلف توسط وزارت نیبندی احتمالاتی سیلاب برای دورهتهیه طرح پهنه -3

های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و به خانههای هر کدام از وزارتتهیه طرح پایگاه داده جامع زیرساخت -4

 تولی ایجاد سامانه ارزیابی ریسک.اشتراک گذاردن آن با سازمان مدیریت بحران به عنوان م

 ها در یک سامانه متمرکز.از تمامی مناطق شهری، روستایی، زیرساختتهیه یک پایگاه داده منسجم، یکپارچه، بروز و تجمیعی  -5

 محور. های ریسکنامهاستفاده صنعت بیمه از سامانه ارزیابی ریسک سوانح طبیعی جهت برآورد دقیق نرخ -6



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

های محور برای داراییهای ایجاد پایگاه داده مکانمنابع و روش

 كالبدی كشور



 

 



 

 

  داده پایگاه به نیاز ضرورت و مقدمه -4 -5
ها اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی کشور در برابر سوانح طبیعی )سیل، زلزله، سازی ریسک ساختمانیکی از اجزای لازم برای مدل

ساخته باشد. در واقع تا زمانی که وضعیت آماری محیط مصنوع ها  قابل پوشش توسط بیمه در کشور میطوفان و غیره(، مدل دارایی

های توان ارزیابی دقیق و صحیحی از میزان ریسکدست بشری که در معرض خطرات و سوانح طبیعی قرار دارد مشخص نباشد، نمی

های اساسی ایجاد سامانه ارزیابی ریسک، داشتن یک پایگاه داده قوی و آتی آن در صورت بروز سوانح داشت. لذا یکی از زیرساخت

 آل حاوی اطلاعات زیر هستند:های دارایی به صورت ایدهنشان داده شده است، مدل 1-6ر که در شکل باشد. همانطومحور میمکان

 

 
 

 مهیب یساختمان ییمدل دارا کیشمات -4-5 شکل

 

 محل دارایی )مختصات جغرافیایی، مختصات محلی، آدرس پستی، کد پستی، محله، ناحیه، منطقه، شهر، شهرستان و استان(، -1

 ای: نوع سازه )اسکلت فولادی، بتن مسلح، بنایی، چوبی، سبک و غیره(، سال ساخت، تعداد طبقات،خصوصیات سازه -2

 های الحاقی، غیره،ای: نوع مصالح دیوارهای خارجی، نوع مصالح سقف، وجود دودکش و سازهخصوصیات غیرسازه -3

 خصوصیات معماری و شهرسازی: کاربری، تعداد طبقات، تراز کف طبقه اول، غیره، -4

 ارزش : ارزش ساختمان، ارزش اثاثیه داخل، و میزان درآمد کسب و کار داخل ساختمان )روزانه یا ماهانه(، -5

های داده شهری به طور کامل ممکن نیست و در عمل از بخشی از آوری کلیه اطلاعات بالا به دلیل نبود وجود پایگاهالبته جمع

گردد. بدیهی است هر چه جزئیات مدل دارایی دقیق تر، تعداد اطلاعات توصیفی سازی سوانح استفاده میاطلاعات فوق در روند مدل

(Attribute  .بیشتر و درصد خطا کمتر باشد، کیفیت خروجی مدل ریسک بیشتر و قابل اتکاتر خواهد بود ) 

  ایران در ملی مقیاس در دارایی مدل توسعه منظور به استفاده قابل منابع -9 -5
های آوری اطلاعات و دادهها و نهادهای مختلفی وجود داند که به صورت موازی و مستقل نسبت به جمعدر سطح کشور سازمان

ها جهت ه، عملاً امکان استفاده از آنهای دادنمایند. متأسفانه به علت منفک بودن این پایگاههای مختلف عمل میپایه در حوزهمکان

 های داده مکانکار در امر ایجاد پایگاهاندرنیاز است تا ضمن شناسایی تمامی مراکز دستسازی ریسک وجود ندارد. لذا ارزیابی و مدل
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ها، نسبت به یکپارچه سازی آن اقدام لازم صورت پذیرد. در این قسمت سعی شده است تا نسبت به احصا و بررسی محور از دارایی

 ها و اجزا محیط مصنوع اقدام گردد. اراییها مرتبط با دآوری دادههای مشارکت کننده در امر جمعسازمان

 شهرداری  -

 ینگهدار یسازوکار ساختارمند برا نی( و همچنی)حدود و ثغور املاک شهر یزیهای ممبه نقشه یدسترس لیبه دل یشهردار

( منبع رهیاشکوب و غتراکم مجاز، تعداد  ن،یزم یکار، کاربر انیپا خیپروانه ساخت، تار حیهای در حال ساخت )تاراطلاعات ساختمان

ها مبادرت به شهرداری ریهای اخ. در سالندباشمی سکیر ییتوسعه مدل دارا یبرا ازیمورد ن هایآوری دادهجمع یبرا یقابل اعتماد

از  یاند. در برخشده دیتول یقطعه، بلوک و حوزه شهر ییزنماینموده اند که با ر یهای شهراز ساختمان یاطلاعات مکان هایهیلا هیته

 رانیداده مرکز آمار ا گاهیآن قرار گرفته است که امکان اتصال به پا یفیتوص یلدهایدر ف زیمربوط به ساختمان ن یشهرها کد حوزه آمار

 دشوار است. اریمعمولاً بس هایشهردار یساختمان-یبه اطلاعات مکان یسازد. لازم به ذکر است که دسترسمی سریرا م

 مرکز آمار ایران  -

 یلدهاینماید. فآمار نفوس و مسکن می ی( اقدام به سرشمارکباریسال  11بار )در گذشته هر  کیسال  5هر  رانیمار امرکز آ

( ییبنا ،یبتن ،یدرباره سال ساخت ساختمان ها، نوع سازه )فولاد یخوب اریشامل اطلاعات بس 1391شده در سال  یگردآور یاطلاعات

سال  یبوده است. متأسفانه در سرشمار یبلوک شهر اسیشده در مق یسرشمار یراژ واحدهامت ورددر م یاطلاعات نیبوده است همچن

 یگردآور یآن است که اطلاعات ساختمان گریحذف شده است. مسأله د یساختمان یمربوط به سال ساخت واحدها یلدهایف 1395

آمار  نیتحت پوشش ا یو صنعت یها مانند تجارکاربری ریرا مورد پوشش خود قرار داده است و سا یهای مسکونشده تنها ساختمان

سازی ت که از نقطه نظر مدل( اس(GIS یمکان یها هیشده توسط مرکز آمار قابل الصاق به لا هیته ی. جداول اطلاعاتردیگ یقرار نم

با آن  ینگاربر اساس نامه مربع( لومتریمرکز آمار بر اساس سطح )ک یساختمانی مکان های. دادهباشدمی یادیارزش ز یدارا مهیسوانح ب

 به آن عموماً  آسان است. یبوده و دسترس دیمرکز قابل خر

 پست جمهوری اسلامی ایران  -

 یاست، دارا یهر واحد ساختمان یبرا کتای یکه عدد یبه لحاظ در دست داشتن اطلاعات کد پست رانیا یاسلام یپست جمهور

را به  یهر واحد ساختمان یاست که کد پست یجدول هیسازمان اقدام به ته نیا راًیاست. به خصوص آنکه اخ یداده ارزشمند گاهیپا

توان با در دست داشتن آدرس از آن لحاظ است که می گاهیپا نیسازد. ارزش ا یم وطمرب ییایآن و مختصات جغراف یآدرس پست

قرار داد.  یابیآن مورد ارز یرا بر رو یعیو تأثیر سوانح طب افتیآن دست  ییایشده به مختصات جغراف مهیاموال ب ایواحد  یپست

 ها ممکن شده است.موسسات مانند بانک یبرخ یبه جدول مذکور تا کنون برا یابیدست

 سازمان ثبت اسناد  -

)در  ییایشامل آدرس و مختصات جغراف ییلدهایبا ف رهیو غ یصنعت ،یتجار ،یسازمان ثبت اسناد، اطلاعات املاک اعم از مسکون

دارد. البته فقدان اطلاعات در  اریشده است را در اخت هیهای کاداستر تهکه بر اساس نقشه انی(، مساحت عرصه و اعدیجد یسندها

 .دباشاطلاعات مشخص نمی نیبه ا یباشد. نحوه دسترس یداده م گاهیپا نیا بیساخت ساختمان از معا خیمورد مصالح ساخت و تار

 اپراتور های تلفن همراه  -

در  یانسان تیحرکت جمع یابیبه منظور ارز یداده مناسب گاهیکاربران پا یبه اطلاعات مکان یدسترس لین همراه به دلتلف یاپراتورها

تر قیبه اطلاعات دق یکه دسترس یدر مناطق یتیمراکز جمع صیتوان به منظور تشخاطلاعات می نیدارند. از ا اریطول شبانه روز در اخت

نماید و مورد ها ارائه نمیدر مورد تعداد طبقات، نوع مصالح و ساخت ساختمان یداده، اطلاعات گاهیپا نینمود. ا ادهامکان ندارد استف

 منطقه خواهد بود. کی یاطلاعات کل یمکان عیاستفاده آن توز
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 ای اپتیکی )تصویر شب(تصاویر ماهواره -

مربوط  ریآن استفاده از تصاو عیسکونتگاه ها( و نحوه توز)مانند  یتیتمرکز جمع یهابه اطلاعات مربوط به محل یهای دسترساز روش یکی

اعم  یتیراکز جمعم عیدر مورد تمرکز و توز یمیمستق ریبه شب در محدوده مورد نظر است که بر اساس شدت تابش نور در هر مکان اطلاعات غ

 کند.مصالح و ارتفاع ساختمان ارائه نمی در مورد سال ساخت، نوع یداده اطلاعات گاهیپا نیدهد. ا یبه دست م یا صنعتی یاز مسکون

 وزارت راه و شهرسازی  -

های یی، مهندسین مشاور پروژهروستا یو هاد یشهر یلیجامع و تفص یهاطرح تصویببه منظور  یشهرساز شورای عالی معماری و

ها مسکونی را بر محور از ساختمان-مکاناین شورا، مسئولیت تهیه پایگاه داده . ندینمایمها از ساختمان یبه آماربردارخود را مکلف 

ای به نام سینام، اقدام به گردآوری اطلاعات سامانه  خانه نیز در قالب طرحعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است که این وزارت

 دلیل مشکلات فنی و مالی با سرعت بسیار پایینی در حال اجرا است.نموده است که متأسفانه به

 قلاب اسلامیبنیاد مسکن ان -

های هادی بوده است. لذا در بنیاد مسکن از زمان تأسیس خود متولی احداث، توسعه و بازسازی روستاهای کشور در قالب طرح

شود. خوشبختانه این مجموعه طی چند توان گفت که بخش اعظمی از ساخت و ساز روستایی زیر نظر این مجموعه انجام میعمل می

های جدیدالاحداث زیر نظر خود نموده است و آوری یکپارچه اطلاعات ساختماند یک سامانه داخلی برای جمعسال اخیر اقدام به ایجا

های روستایی را ایجاد نموده است. البته متأسفانه به دلیل مشکل تأمین بودجه این محور ساختمانمجموعه با ارزشی از اطلاعات مکان

تر هم هستند انجام نپذیرفته است. با استناد به جلساتی که با پذیرهای آسیباختمانهای قدیمی که از قضا ساقدام برای ساختما

محور مدیران این مجموعه برگزار شد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آمادگی خود را جهت پیشگام شدن برای ایجاد یک پایگاه داده مکان

 های قانونی کشور اعلام نموده است. آن با سایر مجموعههای روستایی کل کشور و همچنین به اشتراک گذاشتن از ساختمان

 یمرکز مهیب -

 )سنهاب( مهیب یکیالکترون تیهدا  نظارت سامانههای بیمه شده تحت عنوان بیمه مرکزی نسبت به ایجاد یک سامانه یکپارچه از ارزش

باشد. شایان ذکر اس ارزش سرمایه بیمه شده میسازی اطلاعات موارد بیمه شده بر اسبندی و مرتبنموده است که اساس کار آن دسته

 ،در خصوص ت.مده اسآبه مرحله اجرا در  یزندگ یهامهیب همانند یامهیب یهارشته یبرخ است که این سامانه تا به این زمان صرفاً برای 

 .است کرده زاآغ را پایگاه داده نیا جادیا جهت یکنترل یها سازی شاخصپیاده ،یمرکز مهیب یمرکز فاوا زیای نبیمه یهارشته ریسا

 های بیمه شده آوری اطلاعات مکانی از ساختمانهای ممکن برای جمعسایر روش -

 مهیهای بها، شرکتییمدل دارا لیتکم یبرا ازین موردی لدهاینبودن ف یکاف ایداده فوق  یهاگاهیبه پا یدر صورت عدم دسترس

 :ندی( اقدام نماییایو مختصات جغراف یاصل لدیها )شامل سه فریسک یات مکانآوری اطلاعتوانند خود به مرور به جمعمی

نقشه  قیاز طر یآوری اطلاعات مکانگذاران خود اقدام به جمعبا بیمه مهیقرارداد ب دیصورت که در هنگام تجد نیبه ا  (الف روش

توان می یاطلاعات نیچن کیستماتیو س کپارچهیآوری . به منظور جمعندینما دارایی یآدرس پست ل،یاس موبا یپ یگوگل مپ، چ

 کپارچهی مهیاطلاعات شرکت ب ینگهدار ستمیکار را توسعه داد و  با س نیداده مخصوص ا گاهیو پا ینترنتیا ای یلیموبا یها شنیکیاپل

 ییمدل دارا یاز مدت شود و پسکامل تر می مهیهای بشرکت یساختمان سکیر یاطلاعات مکان گاهیهر سال پا بیترت نینمود. به ا

 ها خواهد بود.شرکت اریدر اخت یعیسازی سوانح طبمدل یبرا یقیدق

افزار ( و استفاده از نرمرهیرادار، مادون قرمز، غ ،یمختلف )نور مرئ یهادر فرکانس یماهواره ا یعکس هاکارگیری به با (ب روش

اطلاعات  نیمنطقه به دست آورد. ا کیموجود در  یهاساختمانی هردربا یداده مناسب گاهیپا جیتوان به تدرسنجش از دور می یها

در مورد مصالح استفاده شده در ساخت  یقیروش اطلاعات دق نیها باشد. او سطح اشغال ساختمان تمانتوان شامل ازتفاع ساخمی

 نماید.سازه ارائه نمی
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روش پس از  نیشود. در اشهرها استفاده می یل سه بعدامروز در ساخت مد اد،یاز ارتفاع کم و با دقت ز ییعکس هوا ج( روش

مستحدثات شامل اطلاعات مربوط به سطح  ریساختمان ها و سا یشده، مدل سه بعد نییتع یها ریبردار از مس ریعبور پهپاد تصو

ساخت  یبرا یربردارینه تصوگو نیا ادیز نهیهز لیدهد. متأسفانه به دل یقرار م اریجنس نما در اخت یبنا( و ارتفاع و حت ریاشغال )ز

 نماید.و سال ساخت ارائه نمی یدر مورد مصالح ساختمان یروش، اطلاعات نیباشد. ا یچندان مقرون به صرفه نم اسیبزرگ مق یهامدل

  پیشنهادات ارائه و بندیجمع -9 -5
موجود در  یساختمان ها یمکان داده گاهیپا لیتشک یبرا یشنهادیهای پمنابع و روش 2-6شکل  ،بر اساس مطالب گفته شده

  دهد.می شیرا نما مهیصنعت ب یویپورتفول

بدست آوردن اطلاعات مورد  یترین منبع برامربوط به محل استقرار ساختمان مهم یشهردار ،شودمی دهیهمانطور که در شکل د

در پروانه  یداده مکان گاهیپا ازیمورد ن یلدهایف شتریاست. تقریبًا ب مهیهای تحت پوشش بساختمان یداده مکان گاهیپا جادیا یبرا ازین

 یکیدارد.  اری( در اختیبلوک شهر اسیرا )در مق یتریاطلاعات کل رانیمرکز آمار ا یاشد. در مرحله بعدیمها موجود ساخت شهرداری

مورد  نیدر ا یدقت نسبتاً خوب لیدل نیشود و به امی یروزرسانهسال ب 5از نقاط مثبت اطلاعات موجود در مرکز آمار آن است که هر 

اند اطلاعات نسبتاً که انجام داده های مطالعاتیطرحبر اساس  زین شورای عالی معماری و شهرسازی، یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامیدارند. 

 ایروز هممکن است ب یشهرساز یهااطلاعات بسته به زمان انجام طرح نیدارند. البته ا اریداده در اخت گاهیپا لیتشک یرا برا یخوب

های مورد ساختمان یمکان تیو سازمان ثبت املاک و اسناد عموماً  محدود به موقع رانیا یاسلام یباشد. اطلاعات پست جمهور یمیقد

گذار در پرسش از شخص بیمه قیممکن است از طر یداده مکان گاهیپا لیبه منابع فوق، تکم ی. در صورت عدم دسترسدباشمطالعه می

 یهاپر کردن فرم قیاز طر ایمشابه آن(  ای)مثلا گوگل مپ  یشهر یهای مکانمجهز به داده کشنیاپل قینامه  از طربیمه دیگام تمدهن

  .ردیصورت پذ یمعمول

 

 
 مهیب یمکان یهامدل داده ازیاطلاعات مورد ن یآورجمع یبرا یشنهادیروش ها و منابع پ -9-5شکل 

 

گردد تا شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان بالاترین نهاد قانونی و مرجع سیاستگذار و یشنهاد مینهایتًا به صورت مشخص پ

محور کامل از تمامی نظارتی در حوزه معماری و شهرسازی، قوانینی را تصویب نماید که به موجب آن یک پایگاه داده مکان

ای کشور با محوریت و مدیریت این شورا و همکاری تمامی ههای مسکونی شهری و روستایی و همچنین زیرساختساختمان

 های مربوطه ایجاد گردد.ها و سازمانوزارتخانه



 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز
 



 

 



 

 

 مقدمه -4 -9
نیازمند وجود  ها و قوانین حمایتی،ارتقای عملکرد کشور در خصوص مفاهیم مدیریت ریسک و بیمه علاوه بر نیاز وجود زیرساخت

گرفته در خصوص جایگاه مدیریت ریسک و بیمه و عملکرد آن در های صورت باشد. در بررسیها مینیروی انسانی متخصص در این عرصه

های متخصص در زمینه مدیریت ریسک سوانح طبیعی و اصولًا عدم تعریف ، این کارگروه متوجه فقدان نیروی1398خلال سیلاب بهار 

های متولی در امر مدیریت ریسک و مخصوصاً انتقال ریسک و بیمه در سطح کشور شده مختلف سازمان بصمنانیروهایی در  جایگاه چنین

ای از علوم پایه، تجربی و مهندسی نظیر علوم زمین و هواشناسی، مهندسی، اقتصاد، است. مدیریت ریسک سوانح طبیعی ریشه در مجموعه

ها به صورت خوبی توانایی تولید نیروهای متخصص در هر یک از این شاخهر فعلی آموزش عالی کشور بهمدیریت و بیمه دارد. اگرچه ساختا

های مدیر ریسک ایفای ای که بتوانند در جایگاههای بین شاخهجداگارانه را دارد، با این حال در خصوص تربیت نیروهای انسانی با تخصص

ابتدا آموزش را انجام داده است که طی آن  یلفتمخ یهایبررساین کارگروه رابطه  نیدر ا اشد.بهای آتی میریزینقش کنند نیازمند برنامه

ای به نحوی که متخصصین مورد نیاز این حوزه مفاهیم بین شاخه سیتدر یهانهیو زمبررسی شده  رانیدر ا یدر دو شاخه علوم و مهندس

 نیدر ا یپرکردن فاصله دانشو برای مناسب در هر شاخه  یآموزش یهانهیها و زمهرشتقرار گرفت. سپس  ارزیابیمورد تأمین شوند 

 .گردید شنهادیپ هانهیزم

 سکیر تیریمد چرخه در انسانی نیروی جایگاه -9 -9
نماید. از سازی آنها ایفا میی مدیریت ریسک وجود دارند که نیروی انسانی نقشی کلیدی در پیادههای مختلفی در چرخهبخش

های مدیریت ریسک و تعیین سازی گزینهتوان به ارزیابی و شناسایی ریسک، شناسایی و پیادههای مورد نظر، میبخشترین مهم

های تأمین مالی ریسک )بیمه( اشاره نمود. در هر بخش، لازم است با توجه به نوع فعالیت، افراد دارای علم و تخصص ها و شیوهروش

ترین های ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله برآورد شوند، مهممانی که لازم است تا ریسکمتناسب فعالیت نمایند. بطور مثال ز

ی تخصصی مورد نظر، از باشد که علاوه بر دانش در رشتهسازی ریسک این سوانح مینیاز، استفاده از متخصصین مرتبط برای مدل

ها را مند باشند تا بتواند خروجی مورد نیاز این بخشجمله تأمین مالی بهرهآشنایی کافی با مبانی و ابزارهای مختلف مدیریت ریسک از 

گیری از متخصص امور مالی تولید نمایند. همچنین زمانی که بررسی ابزارهای تأمین مالی جبران خسارات مورد نظر است، نیاز به بهره

های آنها اشراف داشته و ها و تواناییهای مختلف محدودیتجنبهباشد که بتواند، ضمن آشنایی با ابزارهای مختلف ارزیابی ریسک، بر می

های تخصصی ها بگیرد. لذا، متخصصین مورد نیاز در هر بخش، از یک طرف باید بر جنبهبهترین تصمیم را در استفاده صحیح از آن

سازی آن باشند تا بتوانند در پیاده های کلی دانش مدیریت ریسک و چرخه آن آشنایی داشتهبخش خود و از طرف دیگر باید بر جنبه

موفق عمل نمایند. نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، اهمیت استفاده از متخصصین علم مدیریت ریسک در سطوح 

و مستقل ای مختلف یک سیستم است تا بتوان به اجرای یکپارچه فرآیند مدیریت ریسک در آن مجموعه امیدوار بود. زیرا اجرای جزیره

های مختلف زنجیره مدیریت ریسک عملا بلا استفاده بوده و بازدهی مورد نظر را نخواهد داشت. لذا به منظور تعیین توانایی کشور مولفه

های مختلف ها، این کارگروه خود مستقلاً به بررسی رشتهبرای تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه در تمامی سطوح و لایه

ها پرداخت تا بر اساس آن بتواند مشکلات موجود در امر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز را شناسایی و سطح آموزش آنتحصیلی و 

 ارزیابی نماید.

 آن یقانون و یادار گاهیجا و سکیر ریمد -9 -9
و مدیریت آن در پایداری صورت پویا و در هر زمان متغیر است، شناسایی های موجود برای یک مجموعه بهبا توجه به اینکه ریسک

ها، به منظور های وارده به مجموعهباشد. علاوه بر این، با توجه به تبعات مختلف ریسکو پایایی هر سیستم و در هر سطحی لازم می

سازی دهای برخوردار باشد. پیاها از جایگاه ویژهها و مجموعهها، لازم است تا سمت مدیریت ریسک در دستگاهشناسایی و مدیریت آن
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باشد. همچنین، از آنجایی که در هر های مناسب میاین موضوع در سطح کلان، نیازمند تدوین و تصویب قوانین و یا دستورالعمل

باشد، ارتباط های دیگر میای، از نظر قانونی در نهایت ریاست آن سازمان مسئول تبعات خسارت وارده به مجموعه و یا بخشمجموعه

ها و تبعات مختلف در سطح خرد و کلان بالاترین مقام مسئول باید بصورت مستقیم و بلافصل باشد تا بتواند ریسکبین مدیر ریسک و 

 را شناسایی نموده و در ضمن از اختیارات لازم برای انجام اقدامات مقتضی برخوردار باشد. 

 بیمه هایشرکت در ریسک مدیریت -1 -9
های بیمه منتقل های مختلف به شرکتهای اقتصادی موجود در بخشری از موارد کل ریسکاز آنجایی که باقیمانده و یا در بسیا

ها های متفاوتی سر وکار دارند که خود نیز نیازمند وجود یک مدیر ریسک برای مدیریت آنها بطور کلی با ریسکشوند، این شرکتمی

های های بیمه و یا بیمهای از شرکتبه مجموعه مقیاس کلان ها انباشته شده و بصورت ریسکی درباشد. بسیاری از این ریسکمی

 شود.اتکایی و یا بازار سرمایه منتقل می

محور داشته باشد،  در بایست با مفهوم خطر و ریسک آشنا بوده و نگرش ریسکهای بیمه در درجه اول میمدیر ریسک در شرکت

شده به این شرکت آشنایی داشته، و در نهایت، باید از نحوه برآورد میزان  های موجود منتقلدرجه دوم باید با نوع و میزان ریسک

های ها موجود در آن آگاهی داشته باشند. در یک سیستم منسجم مدیریت ریسک در کشور، مدیر ریسک شرکتریسک و عدم قطعیت

ها تعامل سازنده داشته و در ش ریسکگذار در خصصوص نحوه ارزیابی و مدیریت و کاههای مختلف بیمهبیمه با مدیر ریسک بخش

های بیمه باید دانش و اطلاعات کافی از میزان، از این روی، مدیر ریسک در شرکت ای دارد.ها نقش مهم و ارزندهروند کاهش ریسک

نماید. جهت  ها را کسبها و مدیریت آنهای مختلف داشته باشد و توانایی برخورد با این ریسکنوع، نحوه ارزیابی و کاهش ریسک

 مهیگذار صنعت ببه عنوان تنها نهاد قانون رانیا یمرکز مهیب یبرنامه آموزشتعیین وضعیت آموزش چنین نیروهایی در صنعت بیمه، 

در آموزش  مهیو نقش پژوهشکده ب لیبه خصوص س سوانح طبیعی وخسارت مجرب در خصوص  ابانیارز تیکشور در خصوص ترب

های اخیر مورد سؤال قرار ها در سالقیت آنموفاستعلام شد و  کشور مهیدر صنعت ب نینو یکردهایو رو یورو انتقال فنا یانسان یروین

که  مرتبط اند یآموزش یهادوره یپروانه مکلف به ط افتیو در تیصلاح دییخسارت قبل از تأ ابانیارز گرفت. طبق پاسخ بیمه مرکزی

ای مدون و منسجم برای است، این است که بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه، برنامهشود. آنچه مسلم انجام می مهیب پژوهشکدهتوسط 

آموزش افراد متخصص لازم برای ارزیابی و مدیریت ریسک، بخصوص ریسک سوانح و سیل نداشته و تنها از تخصص افراد لازم برای 

تعیین میزان خسارات وارده و تعیین میزان پرداخت  کند. عملاً این متخصصین، بعد از رخداد حادثه برایارزیابی خسارت استفاده می

 کنند و قبل از حادثه به عنوان بازوی مدیریت و کاهش ریسک و خسارات فعالیتی ندارند.ها فعالیت میبیمه

 سکیر تیریمد متخصص یروین به یازمندین میزان ارزیابی -1 -9
های های خصوصی و عمومی کشور در ردهکشور، تمامی بخشاز دید کلی، به منظور داشتن یک شبکه منسجم مدیریت ریسک در 

شود که میزان و حجم زیادی از باشند. از این منظر، مشاهده میمختلف نیازمند به داشتن نیروی متخصص در زمینه مدیر ریسک می

نح مختلف خود گواهی از باشد. حجم زیاد خسارات وارده در سوانیروی متخصص در حوزه مدیریت ریسک در سطح کشور مورد نیاز می

های نیازمند به تخصص مدیریت ریسک را به توان بخشلزوم وجود چنین جایگاهی در نظام فنی و اجرایی کشور دارد. بطور خلاصه می

 شرح زیر بیان نمود:

 ،خود هایسکیر تیریمد یبرا یاتیو عمل ییاجرا یهانادستگاه، ارگ هیکل -1

 شامل: های تحت پوششدر بخش سکیر تیریمد یو نظارت بر روند اجرا یسازهادیپ یبرا یتیحاکم یهادستگاه هیکل -2

 غیرهو  یمسکن و شهر ساز رو،ین ع،یصنا یهاخانهوزارت  

 و استانها( یبحران )مرکز تیریمد یهاسازمان، 

 هایشهردار، 
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 ی،نشانآتش 

 ی،مرکز مهیب 

  :بزرگ و متوسط بصورت تمام وقت یخصوص یهاارگان هیلک -3

 بزرگ یو مال یاقتصاد یدیها و موسسات تولها ،کارخانهبنگاه سسات،ؤم، 

 ی،و خصوص یهای دولتهای بیمهشرکت 

 های قابل توجه هستنددارایی یکه دارا یسساتؤو م هابانک، 

 سکیر ابیو موسسات ارز مهیب یهایکارگذار، 

 بزرگ یو ادار یمسکون یمجتمع ها، 

 از مؤسسات مدیریت ریسکخدمات  افتیدر ایوقت و مهیکوچک بصورت ن یخصوص یهاارگان -4

 ،های متوسط و کوچکها و شرکتبنگاه مؤسسات، 

 ی،و ادار یمسکون هایساختمان 

 سکیر تیریمد با مرتبط و نیاز مورد هایرشته -5 -9
در  های متعددیرسد که مدیر ریسک باید دارای تخصصهای گذشته، به نظر میهای بیان شده در بخشبر اساس نیازمندی

باید آن را به عنوان یک زمینه های مختلفی باشد و با توجه به وجود چند رشته متفاوت در زمینه تخصصی مدیریت ریسک میزمینه

 باشد:های لازم برای مدیر ریسک شامل موارد زیر میترین تخصصای در نظر گرفت. مهمرشتهمیان

کند، مدیر ریسک باید دارای آشنایی ها را تهدید میخطری که دارایی های کالبدی: با توجه به نوعشناسایی و ارزیابی ریسک -1

ها باشد. بطور مثال، در زمینه سوانح طبیعی، نحوه ارزیابی ریسک ناشی از زلزله و سیل و یا کافی با نحوه ارزیابی این ریسک

های ه باشد تا بتواند با استفاده از مدلها آشنایی داشتسازی این ریسکباشد. مدیر ریسک باید با نحوه مدلطوفان متفاوت می

سوزی هم قرار دارند، لذا آشنایی با ها را ارزیابی نماید. از طرف دیگر همین تأسیسات در معرض خطر آتشمناسب این ریسک

ین باشد. در نهایت، مدیر ریسک باید توانایی تبدیل اها به صورت همزمان هم مهم مینحوه شناسایی و ارزیابی این ریسک

سازی ها به میزان خسارات محتمل را داشته باشد. بطور مثال، در زمینه سیل، مدیر ریسک باید آشنایی با روش مدلریسک

ها و تأسیسات در مقابل پذیری ساختمانآب تولید شده، تعیین میزان شدت و عمق جریان آب و نیز میزان آسیببارش، روان

 شامل، هیدرولوژی، هیدورلیک، مهندسی رودخانه، مهندس سازه و .... می شود. های مورد نیازآن را داشته باشد. تخصص

های کاهش ریسک هایی از روشهای کاهش ریسک: برای کاهش ریسک لازم است تا مدیر ریسک با محدودهآشنایی با روش  -2

الی( استفاده کند. بدین منظور های سخت )فیزیکی و مقاوم سازی( و نرم )مدیریتی و مآشنایی داشته باشد که بتواند از روش

های مختلف علوم، شامل علوم مهندسی و علوم اجتماعی آشنایی داشته باشد. یکی از لازم است تا مدیر ریسک در شاخه

کننده در تعیین راهکار کاهش ریسک، مقرون به صرفه بودن روش است که به منظور تعیین آن، ترین پارامترهای تعیینمهم

 یسک با ابزارهای متعدد مدیریت مالی آشنایی داشته باشد.لازم است مدیر ر

های ک، قوانین و مقررات حاکم بر بخشسیر انتقال وهای کاهش ترین بخشآشنایی با قوانین و مقررات مختلف: یکی از مهم -3

تلف اقتصادی به های مخمختلف، بخصوص روند حاکم بر بازارهای مالی است. انتقال ریسک از طریق مکانیزم بیمه چه از بخش

شود که نیازمند ها به مؤسسات بیمه اتکایی و بازار سرمایه طی قراردادهای پیچیده حقوقی انجام میها و چه از بیمهبیمه

های باشد. از این روی آموزشها میآشنایی مدیران ریسک هر بخش با قوانین و مقررات مروبطه و روندهای حاکم بر این بخش

 ا این قوانین و مقررات لازمه کار یک مدیر ریسک است.لازم برای آشنایی ب

های مختلفی ها و تخصصهای مربوطه، شاخهبا توجه به گستردگی علوم مورد اشاره در زمینه مدیریت ریسک سوانح طبیعی و بیمه

ته شاخه عمده در باشد. همانطوری که در این جدول مشخص شده، دو رشمی 1-7نیاز است که شامل موارد اشاره شده در جدول 
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زمینه مدیریت ریسک، بخصوص ریسک سوانح طبیعی مؤثر می باشند. شاخه مهندسی و علوم اجتماعی. درشاخه مهندسی، مهندسی 

 عمران، مکانیک و صنایع بیشترین اثر را داشته و در شاخه علوم اجتماعی، رشته اقتصاد و زیر گرایش بیمه آن بیشترین تاثیر را دارند.

 
 های مرتبط با مدیریت ریسک سوانح طبیعیها و رشتهشاخه -4-9جدول 

 زیر شاخه و رشته مربوطه شاخه علم مربوطه نوع تخصص

 عمران، صنایع و مکانیک مهندسی سازی خسارات فیزیکی واردهمدل

 عمران، صنایع و مکانیک مهندسی مدیریت ریسک خسارات فیزیکی

 عمران، صنایع و مکانیک، اقتصاد و بیمه علوم اجتماعیمهندسی و  سازی خسارات اقتصادی واردهمدل

 اقتصاد و بیمه علوم اجتماعی مدیریت خسارات اقتصادی وارده

 رانیا در مقطع هر در و شاخه هر در موجود هایرشته یبررس -9 -9
های مصوب ه در سرفصلهای اشاره شده فوق در ایران، از عنوان رشته و دروس آن کها و رشتهبه منظور بررسی وضعیت شاخه

 شود. های آموزشی هر کدام بررسی میوزارت علوم ارائه شده است، بهره گرفته و مشکلات و محدودیت

 یاجتماع علوم شاخه -4 -9 -9
های مرتبط با اقتصاد، بیمه و ریسک های مصوب وزارت علوم پرداخته شده و رشتهدر شاخه علوم اجتماعی، به بررسی رشته

در مقاطع مختلف به شرح های موجود اند. در این خصوص رشتهدر مقاطع مختلف تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفته)خطرپذیری( 

های با عنوان بیمه وجود شود، در مقطع مختلف اعم از کاردانی تا دکتری رشتهشوند. آنچنانکه مشاهده میارائه می 4-7تا  2-7جداول 

 باشد.کاربرد این رشته می دارد که این امر نشان دهنده اهمیت و
 

 های مرتبط با موضوع بیمه و ریسک در مقاطع کاردانی و کارشناسی شاخه علوم اجتماعی.رشته -9-9جدول 

 کاردانی کارشناسی

 بیمه اقتصاد کشاورزی

 کاردانی حرفه ای  امور بیمه اقتصاد-علوم اسلامی

 های بیمهکاردانی حرفه ای حسابداری شرکت مدیریت بیمه

 ___ مدیریت بیمه اکو )به زبان انگلیسی(

 ___ معارف اسلامی و اقتصاد

 های مرتبط با موضوع بیمه و ریسک در مقاطع کارشناسی ارشد شاخه علوم اجتماعی.رشته -9-9جدول 

 کارشناسی ارشد

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
های بین المللی دیپلماسی و سازمان

های مانگرایش دیپلماسی در ساز
 اقتصادی بین المللی

 اقتصاد نفت و گاز

 اقتصاد کشاورزی علوم اقتصادی علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی 

 سیستم های اقتصادی
 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و 
 مدیریت واحدهای کشاورزی

اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و علوم 
 برنامه ریزی

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع 

 طبیعی و محیط زیست
علوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند 

 اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت 

 الکترونیک
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی 

 محصولات کشاورزی
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علوم زمین گرایش زمین شناسی 
 اقتصادی

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و 

 توسعه کشاورزی

 علوم و حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد فرهنگ و 

 هنر
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش 

 توسعه اقتصاد روستایی

 فقه اقتصادی
اقتصادی گرایش اقتصاد مالی  علوم

 اسلامی
 حقوق اقتصادی

 فقه و حقوق اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط 

 زیست
 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

 اقتصادی-حقوق مالی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مسکن مالی گرایش بیمه

  

مهندسی معدن گرایش اقتصاد و مدیریت 
 معدنی

 
 یاجتماع علوم شاخه یدکتر مقاطع در سکیر و مهیب موضوع با مرتبط هایهرشت -1-9جدول

 دکتری

 فقه اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 اسلامی
 اقتصاد ریاضی اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت

فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل 
 تولیدی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 
 ایران

 اقتصاد نفت وگاز بیمه

صادی گرایش بازارهای فقه اقت
 مالی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 
 بیمه

جامعه شناسی گرایش جامعه 
 شناسی اقتصادی و توسعه

اقتصاد نفت وگاز 
گرایش بازارها 
 ومالیه نفت وگاز

فقه اقتصادی گرایش بخش 
 عمومی و نظام مالیاتی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین 
 الملل

 علوم اقتصادی

 اقتصاد نفت وگاز
گرایش حقوق و 
قراردادهای نفت 

 وگاز

 فقه اقتصادی گرایش پول و بانک
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 ریاضی
علوم اقتصادی با گرایش  توسعه 

 اقتصادی
 اقتصاد کشاورزی

 فلسفه اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 شهری و منطقه ای
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد  

 بخش عمومی

د کشاورزی اقتصا
گرایش اقتصاد تولید 
و مدیریت واحدهای 

 کشاورزی

 قرآن و علوم گرایش اقتصاد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 منابع
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد 

 سنجی

اقتصاد کشاورزی 
گرایش اقتصاد منابع 

طبیعی و محیط 
 زیست

 مالی گرایش بیمه
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 نهاد گرا
قتصادی باگرایش اقتصاد علوم ا

 مالی

اقتصاد کشاورزی 
گرایش بازاریابی 

 محصولات کشاورزی

 
علوم زمین گرایش زمین شناسی 

 اقتصادی
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد 

 پولی

اقتصاد کشاورزی 
گرایش سیاست و 
 توسعه کشاورزی

 
های باشند. تمرکز رشتهمی 5-7به شرح جدول های موضوع بیمه و مدیریت ریسک مالی های مورد بررسی، رشتهاز بین رشته

های بیمه ها و نمایندگیباشد که کاربرد آن ظاهراً در مدیریت کارگزاریای میکارشناسی ناپیوسته بیشتر در خصوص مدیریت بیمه
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ر اشتغال در رسد هدف آن بیشتباشد که به نظر میای میباشد. در زمینه کارشناسی هم، همچنان تمرکز بر مدیریت بیمهمی
ها آشنایی کافی باشد. در این رشتهای میهای عالی بیمههای بیمه و در نهایت پس از کسب مهارت کافی، در مدیریت در بخششرکت

های مهم از این مقطع انتخاب شوند، نیازمند کسب شود. لذا اگر افرادی که برای پستهای مالی داده نمیبا ارزیابی و مدیریت ریسک
شود که های ضمن خدمت تعریف گردد. در مقاطع بالاتر نیز مشاهده میها آموزشمهم در این خصوص هستند، باید برای آن اطلاعات

 باشد.ها پر رنگ نمیها )به ویژه سوانح طبیعی( در آنهای مدلسازی ریسکهای مالی موضوع بیمه بوده و بحثبیشتر تمرکز بر جنبه
 

 رتبط با بیمه و مدیریت مالی خسارات در شاخه علوم اجتماعیهای ممشخصات رشته  -1-9جدول 

زیر گروه 

 تحصیلی
 مقطع تحصیلی عنوان رشته گروه تحصیلی

مدیریت و خدمات 
 اجتماعی

 علمی و کاربردی
کارشناسی حرفه ای حقوق 

 بیمه
 کارشناسی ناپیوسته

مدیریت و خدمات 
 اجتماعی

 علمی و کاربردی
کارشناسی حرفه ای مدیریت 

 اریابی بیمهباز
 کارشناسی ناپیوسته

مدیریت و خدمات 
 اجتماعی

 علمی و کاربردی
کارشناسی حرفه ای مدیریت 

 بیمه اشخاص -بیمه 
 کارشناسی ناپیوسته

مدیریت و خدمات 
 اجتماعی

 علمی و کاربردی
کارشناسی حرفه ای مدیریت 

 بیمه اموال -بیمه 
 کارشناسی ناپیوسته

 کارشناسی پیوسته یمهمدیریت ب علوم انسانی مدیریت

 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه علوم انسانی مدیریت

 علوم انسانی مدیریت
به زبان )مدیریت بیمه اکو 
 (انگلیسی

 کارشناسی پیوسته

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مالی گرایش بیمه علوم انسانی مدیریت

 دکتری تخصصی بیمه علوم اجتماعی اقتصاد

 یعلوم اجتماع اقتصاد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 بیمه
 دکتری تخصصی

 دکتری تخصصی مالی گرایش بیمه علوم انسانی مدیریت

های مختلف در زمینه مدیریت ریسک و همچنین بیمه احصا شده است. نیز دروس کلیدی موجود در رشته 6-7در ادامه، در جدول 

نیز رد پای پررنگی از دروس مرتبط با زمینه مدلسازی ریسک )به ویژه سوانح  هاعلی رغم انتظار در مقاطع ارشد و دکتری، در این رشته

 ای است.شود و مجددا تمرکز بر روی مباحث صرفا اقتصادی و تئوری بیمهطبیعی( مشاهده نمی
 

 . دروس مرتبط با موضوع مدیریت ریسک و بیمه سوانح طبیعی در دروس شاخه علوم اجتماعی -5-9جدول 

دروس با توجه به موارد مهم در 

 هاسرفصل

عنوان درس مرتبط با 

 مدیریت ریسک سوانح
 مقطع تحصیلی عنوان رشته

 بیمه های اتکاییبیمه آشنایی عمومی با مفاهیم
 کاردانی ناپیوسته

  بیمه اموال آشنایی عمومی با مفاهیم

- - 
کارشناسی حرفه ای حقوق 

 بیمه
 کارشناسی ناپیوسته

- - 
مدیریت کارشناسی حرفه ای 

 بازاریابی بیمه
 کارشناسی ناپیوسته

- - 
کارشناسی حرفه ای مدیریت 

 بیمه اشخاص -بیمه 
 کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی حرفه ای مدیریت  - -  کارشناسی ناپیوسته



      93    نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز -هفتمفصل  هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 بیمه اموال -بیمه 

 آشنایی عمومی با مفاهیم
 های اتکاییبیمه

 بیمه اموال
 کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه

 عمومی با مفاهیم آشنایی
 های اتکاییبیمه

 بیمه اموال
 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

- ksiR amamenanam 
به زبان )مدیریت بیمه اکو 

 (انگلیسی
 کارشناسی پیوسته

- 

 بیمه اتکایی

 ابزارهای مالی اسلامی

 مهندسی مالی پیشرفته

 مالی گرایش بیمه

 گرایش مدیریت ریسک
 کارشناسی ارشد ناپیوسته

- 
lamrmusmA ammtnammsai 

ksiR mtneut 
ssarAmmseai aeenAi 

به زبان )مدیریت بیمه اکو 

 (انگلیسی
 کارشناسی ارشد ناپیوسته

- 

 ها خسارتمدل

 تئوری بیمه و ریسک

 علوم اکچوری

 دکتری تخصصی بیمه

- - 
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

 بیمه
 دکتری تخصصی

 دکتری تخصصی مالی گرایش بیمه - -

 

های اتکایی و اموال موجود هستند که با شود، فقط در رشته کاردانی بیمه دو درس بیمهها مشاهده میطوری که در بررسیهمان

باشند و در خصوص سوانح طبیعی مطلبی ارائه نشده شود بیشتر در حد آشنایی با موارد کلی میها مشاهده میهای آنبررسی سرفصل

ها مشاهده شد دو درس موجود است که مجددًا با بررسی سرفصل تنهاشناسی نیز در رشته مدیریت بیمه است. همچنین در مقطع کار

ای اکو که بصورت انگلیسی تدریس ای نشده است. در رشته مدیریت بیمههای تخصصی اشارهدر حد مقدماتی ارائه شده و به بحث

های آن نیز مشاهده شد که بیشتر بر روی مباحث ا بررسی سرفصلگردد که بشود، درسی تحت عنوان مدیریت ریسک مشاهده میمی

توان نتیجه گرفت که در بخش آموزش مالی، تخصصی به عنوان مدیریت ریسک مالی پس میکلی مدیریت ریسک متمرکز شده است. 

 های موجود اضافه شود.سازی ریسک سوانح لازم است تا به مجموعه تخصصو آشنایی با مدل

 یمهندس و علوم یهاشاخه گرید -9 -9 -9
های کنند. در این خصوص رشتههای دیگر جامعه نقش بازی میها به منظور شناسایی و مدیریت ریسک در بخشاین رشته

ها به اشاره نمود که در آن 11-7 تا 7-7های مندرج در جداول توان به رشتههای متفاوت موجود بوده که میمتعددی در گرایش

 دانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اشاره شده است.های کاررشته
 

 های شاخه مهندسی.های مرتبط با موضوع بیمه و ریسک در مقاطع کاردانی رشتهرشته -9-9جدول

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

 فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگرد کاردانی فنی ایمنی مترو

 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه اردانی فنی ایمنی کار و حفاظتک

 ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانیکاردانی حرفه کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
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 های شاخه مهندسیهای مرتبط با موضوع بیمه و ریسک در مقاطع کارشناسی رشتهرشته -1 -9جدول 

 ای مدیریت امداد سوانح طبیعی )علمی و کاربردی(کارشناسی حرفه و محیط کارایمنی صنعتی 

 مهندسی ایمنی صنعتی
ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعی)علمی و کارشناسی حرفه

 کاربردی(

 ای آماد و پشتیبانی در سوانحکارشناسی حرفه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعیحرفهکارشناسی  مهندسی فناوری ایمنی مترو

 ایمنی صنعتی (HSEای ایمنی، سلامت و محیط زیست و صنایع )کارشناسی حرفه

 

 های شاخه مهندسی.های مرتبط با موضوع بیمه و ریسک در مقاطع کارشناسی ارشد رشتهرشته -3 -9جدول 

 اخه علوم انسانی ارائه شده است(مدیریت خطر پذیری لرزه ای )در ش ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 بازسازی پس از سانحه مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

 مهندسی ایمنی در راه آهن
رشته قبلی آن  –مهندسی در سوانح طبیعی )فنی و مهندسی( 

 مهندسی عمران –مدیریت در سوانح طبیعی )سیل و زلزله( :

 ا گرایش سوانح هواییمهندسی هوا فض مهندسی ایمنی راه و ترابری

 

 های شاخه مهندسی.های مرتبط با موضوع بیمه و ریسک در مقاطع دکتری رشتهرشته -41 -9جدول 

 مهندسی سوانح )مهندسی عمران(

مهندسی  (HSE)ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

 صنایع

 مهندسی ایمنی راه و ترابری

ا مفاهیم مدیریت ریسک و انتقال ریسک، عنوان و متن دروس ارائه شده در های بیان شده ببه منظور بررسی میزان آشنایی رشته
های کاردانی تا دکتری در خصوص عناوین اهم دروس ارایه شده در رشته 11-7هر بخش نیز مورد بررسی قرار گرفت. در جدول 

 مدیریت ریسک و انتقال ریسک ارائه شده است.
 

 ریسک و بیمه سوانح طبیعی در دروس شاخه علوم و مهندسیدروس مرتبط با موضوع مدیریت  -44 -9جدول 

 یلیگروه تحص ریز عنوان رشته مقطع تحصیلی
عنوان درس های مرتبط با مدیریت 

 ریسک

 مدیریت و خدمات اجتماعی ای امداد سوانحکاردانی حرفه کاردانی ناپیوسته

 بحران تیریمد

 سوانح اثر کاهش و یریشگیپ

 سوانح یآمادگ

 پیوستهکاردانی نا
ای  ایمنی و کاردانی حرفه

 بهداشت واحدهای صنفی
 مدیریت و خدمات اجتماعی

بر بهداشت  شتریب)  کار طیمح یساز منیا

 (شده است دیتاک

 کاردانی ناپیوسته
ای  ایمنی و حفاظت کاردانی حرفه

 تصرفات ساختمانی
 حوادث و قیحر از یریشگیپ اصول مدیریت و خدمات اجتماعی

 صنعت کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت یوستهکاردانی ناپ

 کار یمنیا یمبان

 کار یمنیا ینامه هاآیین و نیقوان

 آتش یمنیهای اروش

 کاردانی ناپیوسته
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت 

 فنی
 صنعت

 کار یمنیا یمبان
 کار یمنیا ینامه هاآیین و نیقوان
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 آتش یمنیهای اروش

  صنعت ی فنی ایمنی متروکاردان کاردانی ناپیوسته

 کاردانی ناپیوسته
امداد و نجات ای کاردانی حرفه

 شهری
 حوادث و قیحر از یریشگیپ اصول مدیریت و خدمات اجتماعی

 مدیریت و خدمات اجتماعی ای امداد سوانحکاردانی حرفه کاردانی ناپیوسته

 سوانح یآمادگ

 در هاآن رفتار وساختمان ها  یشناس گونه

 سوانح

 ارشناسی ناپیوستهک
 امداد تیریای مدحرفه یکارشناس

 یعیطب ریغ سوانح
 یاجتماع خدمات و تیریمد

 از یریشگیپ جهت یمنیا مقرراتو  ضوابط

 سوانح

 مهیب صنعت شناخت

 کاهش در آن نقش و یشهر یزیر برنامه

 سوانح اثر

 کارشناسی ناپیوسته
د ای مدیریت امداکارشناسی حرفه

 سوانح طبیعی
 و خدمات اجتماعیمدیریت 

 تحلیل هزینه به منفعت

ضوابط و مقررات ایمنی جهت پیشگیری از 

 سوانح
 شناخت صنعت بیمه

 ها در سوانحشناسی ساختمان ها و رفتار آنگونه

ریزی شهری و نقش آن در کاهش اثر برنامه

 سوانح

 کارشناسی ناپیوسته
ای آماد و حرفه یکارشناس

 سوانح در یبانیپشت
 یاجتماع ماتخد و تیریمد

 تحلیل هزینه به منفعت

 مدیریت بحران

 مدیریت ریسک صنعت کار طیمح و یصنعت یمنیا کارشناسی ناپیوسته

 کارشناسی ناپیوسته
 سلامت ،یمنیای احرفه یکارشناس

 (EsH) عیصنا و ستیز طیمح و
 مهندسی ایمنی یاجتماع خدمات و تیریمد

  صنعت تروم یمنیا یفناور یمهندس کارشناسی ناپیوسته

 کارشناسی ناپیوسته
 تیریای مدحرفه یکارشناس

 نجات و امداد اتیعمل
 یاجتماع خدمات و تیریمد

 شناخت صنعت بیمه

 مدیریت بحران

 منفعت به نهیهز لیتحل

 عیصنا یمهندس یصنعت یمنیا کارشناسی پیوسته

 مدیریت ریسک

 مدیریت ایمنی
 مهندسی حریق

 بررسی و تجزیه تحلیل حوادث

 عیصنا یمهندس یصنعت یمنیا یمهندس ناسی پیوستهکارش
 مدیریت ریسک

 مدیریت ایمنی

 یمیش یمهندس یفن یبازرس و یمنیا یمهندس کارشناسی پیوسته
 ایمنی در تأسیسات پتروشیمی

 طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی

 عمران یمهندس یعیدر سوانح طب یمهندس کارشناسی ارشد ناپیوسته

 و روشهای کاهش آنتحلیل خسارات 

 برنامه ریزی مدیریت بحران

دروس متفاوت در زمنیه طراحی سازه های 

 ساختمانی و شهری در مقابل سوانح

 برآورد آسیب پذیری

 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 سوانح شیهوا فضا  گرا یمهندس

 ییهوا
  یو انتظام ینظام

مدیریت ریسک و ارزیابی و کنترل عوامی  عیصنا یسمهند ستیز طیمح و بهداشت ،یمنیا کارشناسی ارشد ناپیوسته
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 زیان آور
 مدیریت سوانح و حوادث

 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 و بهداشت ، یمنیا یمهندس

 ستیز طیمح
 عیصنا یمهندس

 مهندسی آتش

 مدیریت بحران طبیعی

 برآورد خسارات بحران های طبیعی

 مدیریت بحران صنعتی

  عمران یمهندس آهن راه در یمنیا یمهندس کارشناسی ارشد ناپیوسته

  عمران یمهندس یترابر و راه یمنیا یمهندس کارشناسی ارشد ناپیوسته

  نیعلوم زم یشناس زلزله شیگرا کیزیژئوف کارشناسی ارشد ناپیوسته

 عمران یمهندس زلزله شیعمران گرا یمهندس کارشناسی ارشد ناپیوسته
 ها و مقاوم سازیطراحی سازه

 و بحران مدیریت خطر

 کارشناسی ارشد ناپیوسته
های سازه مهندسی عمران گرایش 

 هیدرولیکی
 مهندسی عمران

 مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد

 هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

 مهندسی رودخانه

 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 شیگرا زیآبخ یعلوم و مهندس

 رودخانه و لابیس
 یعیمنابع طب

 مهندسی رودخانه

 و کنترل سیلاب مدیریت
 مدیریت بلایای طبیعی

 مهندسی و مسیل و روان آب شهری

 عمران یمهندس سوانح یمهندس دکتری تخصصی

 تحلیلی خسارات و روشهای کاهش

 برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری

 تحلیل ریسک

 ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا دکتری تخصصی
EsH 

 عیصنا یمهندس
 مدیریت بحران

 EsHسازی در مدل

  یو انتظام ینظام کیتراف یمنیا تیریمد دکتری تخصصی

 دکتری تخصصی
 طیمح و بهداشت ،یمنیا یمهندس

 ستیز
 مشترک با کارشناسی ارشد عیصنا یمهندس

  نیعلوم زم یشناس زلزله شیگرا کیزیژئوف دکتری تخصصی

 مشترک با کارشناسی ارشد عمران یمهندس زلزله شیعمران گرا یمهندس دکتری تخصصی

 

شود که بیشتر مطالب ارائه شده در بخش ارزیابی ریسک بصورت های دروس، مشخص میبا بررسی مطالب ارائه شده در سرفصل

های باشد. در خصوص سیلاب، رشته سازهها موجود نمیسازی در آنعمومی بوده و به جز در چند رشته محدود، ارزیابی ریسک و مدل

سازی سیلاب و هیدرولوژی داشته که در زمینه ارزیابی خسارات ناشی از سیل مسکوت مدل هیدرولیکی عمران درسی تحت عنوان

سازی سوانح ارائه ای دروس مربوط به مدلی و نیز مدیریت خطرپذیری لرزهعیدر سوانح طب یمهندسهای باشد.  همچنین در رشتهمی

ها، ارتباط خسارات وارده با اید. نکته مهم اینکه در تمامی رشتهتواند تا حدی نیاز متخصص در این بخش را برآورد نمشده است که می

 شود. ها ارائه نمیهای ارائه شده با آنهای ارتباط مدلصنعت بیمه و مکانیزم

 شنهادیپ ارائه و یبندجمع -1 -9
و تربیت افراد آشنا  با توجه به نکات بررسی شده مشخص است که سیستم آموزش عالی کشور در ارتباط با موضوع مدیریت ریسک

باشد. متأسفانه ارتباط معنی داری بین ای در حوزه علوم اجتماعی و علوم مهندسی میها و دروس پراکندهبه این موضوع دارای رشته

ی های علوم اجتماعی مباحث بسیار مهمی همچون ارزیابشود وجود ندارد. به این معنا که در رشتهدروسی که در این دو بخش ارائه می

ای و مفاهیم های مالی، بیمهها مغفول مانده است و در حوزه علوم مهندسی نیز به بخشسازی ریسکهای فیزیکی و مدلریسک
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شود و کاملًا واضح است که خوبی آموزش داده نمیمدیریتی به درستی پرداخته نشده است. از این روی، نحوه تعامل این دو بخش به

شناسند. خوبی روند کار و نحوه تعامل با دیگری را نمیتواند برقرار شود چرا که دو بخش بهرت خوبی نمیاین ارتباط در آینده هم بصو

 شود: در این خصوص، به صورت مشخص پیشنهاد می

رشته تخصصی به عنوان مدیریت ریسک سوانح )طبیعی( در مقطع کارشناسی ارشد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعریف  -1

ها مهندسی و یا اقتصادی، نسبت به تربیت متخصصین پذیرش دانشجویان متقاضی از میان فارغ التحصیلان رشتهشود که با 

 سازی و مدیریت ریسک سوانح تربیت گردد. حوزه مدیریت ریسک سوانح )طبیعی( با رویکرد مدل

های ناوری نیاز هست دروسی با عنوانهای وزارت علوم، تحقیقات و فای و مدیریت مالی موجود در سرفصلهای بیمهدر رشته -2

ای به دروس موجود اضافه گردند و از سوی دیگر در های بیمهسازی ریسکهای صنعتی و مدلهای مهندسی، بیمهبیمه

ها و نحوه ارزیابی خسارات ناشی از آن به همراه های علوم مهندسی نیز نیاز است تا دروسی برای ارزیابی و شناخت ریسکرشته

 ها اضافه شود تا بتواند ارتباط منطقی بین این دو بخش به خوبی برقرار گردد.ای برای مدیریت آنهای مالی و بیمهزممکانی
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وتا )ک برنامه اجرا: )کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( هزینه: : )کم، متوسط، زیاد(ولویتا )بنیادی یا اجرایی( نوع طرح:

 مدت، میان مدت، دراز مدت(

 اصلاحات پیشنهادی در حوزه مدیریت و کاهش ریسک سوانح طبیعی
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1.  

های اجرایی ها و دستگاهسازماننگرش  تغییر

های مرتبط با سوانح طبیعی از تفکر و فرآیند

 یریتمدهای فرآیندبه  محور -بحران یریتمد

 پیشگیرانه ومحور -یسکر

 بنیادی

دولت به خصوص سازمان مدیریت بحران، 

وزارتخانه ها و همه دستگاههای متولی 

 محیط مصنوع؛ و همچنین مجلس

 بلندمدت زیاد متوسط

2.  

 ها و اقدامات موضعی و تبدیل فرآیند

بعدی به فرآیندهای همه جانبه و تک

 رچهیکپا

 هایفرآیند به یستمیداشتن نگاه س 

 یآورتاب و یمنیا افزایش همراه باای توسعه

 و گسترش  یبه جامعه علم یباور عمل یشافزا

 محور-یینگرش توسعه دانا

 بنیادی
سازمان مدیریت بحران و همه دستگاههای 

 متولی محیط مصنوع
 بلندمدت زیاد زیاد

3.  
نظام وساز کشور و اصلاح اساسی در صنعت ساخت

 کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی
 بنیادی

وزارت راه، شهرسازی و مسکن و سازمان 

 برنامه و بودجه
 زیاد زیاد

میان 

 مدت

4.  

اعمال اصلاحات جدی در ساختار و نقش سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان متولی 

طرح، اجرا و نظارت بر فرآیند ساخت و ساز 

وی که بُعد عملکرد نظارت حاکمیتی شهری به نح

داری اقتصادی آن برای سازمان از بُعد بنگاه

 مهندسان جدا گردد.

 بنیادی
وزارت راه، شهرسازی و مسکن و شهرداری 

 ها
 متوسط زیاد

 میان

 مدت

5.  

تاسیس کمیته دائمی متشکل از متخصصین و 

های متولی )مشابه ها و سازماننمایندگان دستگاه

( و تفویض 2811آیین نامه کمیته دائمی 

اختیارات قانونی جهت تهیه و ویرایش و بازنگری 

مندی از توان  مقررات ملی سیلاب با بهره

 متخصصین داخلی و استفاده دانش روز دنیا

 اجرایی
وزارت راه، شهرسازی و مسکن، شورای عالی 

 تحقیقات و فناوری-معماری، وزارت علوم
 متوسط زیاد

کوتاه 

 مدت

6.  

ایگاه سازمانی مدیر ریسک در مناصب و تعریف ج

های متولی ها و سازمانچارت سازمانی دستگاه

های بزرگ های کشور اعم از مجتمعسرمایه

های کشور مسکونی، تجاری، صنعتی و زیرساخت

و اعطای مسئولیت و اختیارات قانونی در صیانت و 

 های مترتبمدیریت ریسک

 اجرایی
ستگاههای سازمان مدیریت بحران و همه د

 متولی محیط مصنوع
 زیاد زیاد

کوتاه 

 مدت

7.  

نامه مدیریت ایجاد ساختار نظام مند و تدوین نظام

های متولی تاسیسات زیربنایی ریسک در وزارتخانه

گذاری و و صنعتی برای هدایت و سیاست

 اجرایی
لی سکونتگاهها و وزارتخانه و سازمانهای متو

 زیرساختهای کشور
 زیاد زیاد

میان 

 مدت
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محور در صنایع -سازی فرآیند توسعه ایمنپیاده

 مرتبط

8.  

ضرورت ورود بیشتر شورای عالی معماری و 

شهرسازی در موضوع اثر سوانح طبیعی در توسعه 

ها و ها و ارزیابی و مدیریت ریسک آنسکونتگاه

های کلان در این اقدام به تعیین و تصویب سیاست

 حوزه

 اجرایی
تحقیقات -ت علومشورای عالی معماری، وزار

 و فناوری
 متوسط زیاد

کوتاه 

 مدت

9.  

تصویب طرح الزام نمودن تهیه پیوست مدیریت 

های توسعه ریسک سوانح طبیعی در طرح

های کشاورزی ها، صنایع، طرحگاهسکونت

های حیاتی موجود و ها، و ساختمانزیرساخت

جدید کشور توسط شورای عالی معماری و 

 ای مربوطه.هشهرسازی و سایر سازمان

 اجرایی

وزارت راه، شهرسازی و مسکن و سازمان 

برنامه و بودجه، شورای عالی معماری، 

 وزارتخانه صمت، وزارتخانه جهاد کشاورزی

 کم زیاد
کوتاه 

 مدت

11.  

در نظر گرفتن سایر مخاطرات طبیعی همچون 

های توسعه در کنار خطر سیل و طوفان در طرح

متولی توسعه  هایها و شرکتزلزله توسط سازمان

 شهری و روستایی

 اجرایی
ها، شورای عالی وزارت مسکن، شهرداری

 معماری، بنیاد مسکن، وزارت کشور
 متوسط متوسط

میان 

 مدت

11.  

اضافه کردن نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران 

و نماینده مستقل جامعه علمی کشور با تخصص 

ریسک سوانح طبیعی به مجموعه شورای عالی 

 شهرسازیمعماری و 

 اجرایی
سازمان مدیریت بحران، وزارت مسکن، 

 ها، شورای عالی معماریشهرداری
 کم زیاد

کوتاه 

 مدت

12.  

تغییر ساختار، ترکیب، قوانین و مقررات مرتبط با 

شهرداری و کمیسیون ماده  111کمیسیون ماده 

ها، به نحوی که جلوی رویکرد دهیاری 99

در قبال درآمدزایی از طریق مجاز کردن تخلفات 

اخذ جریمه در حوزه ساخت و ساز از این 

 کمیسیون گرفته شود.

 اجرایی
ها، شورای عالی وزارت مسکن، شهرداری

 معماری، بنیاد مسکن، وزارت کشور
 متوسط زیاد

کوتاه 

 مدت

13.  

، مورخ 2794تأکید بر اجرای مصوبه شماره 

شورای عالی معماری و شهرسازی پس  26/11/98

اسی در برخی از بندهای آن از اعمال اصلاحات اس

در حوزه مدیریت ریسک  13و  11، 7، 1از جمله 

 سیلاب.

 اجرایی
ها، شورای عالی وزارت مسکن، شهرداری

 معماری، بنیاد مسکن، وزارت کشور
 متوسط متوسط

بلند 

 مدت

14.  

های ها و سازمانایجاد تعامل کافی بین دستگاه

ز برداری امتولی در امر مدیریت، صیانت و بهره

بینی شدت و منابع آبی کشور در خصوص پیش

های محتمل جهت طراحی و وسعت سیبلاب

ها، استفاده بهینه های آبی، زیر ساختاجرای سازه

 از زمین، و آمادگی کافی مدیریت بحران

 اجرایی
وزارت راه، شهرسازی و مسکن و سازمان 

 برنامه و بودجه، شورای عالی معماری،
 زیاد متوسط

میان 

 مدت

15.  

ایجاد اختیارات و ابزار قانونی برای بنیاد مسکن 

انقلاب اسلامی جهت نظارت بر فرآیند ساخت و 

های ساز روستایی به عنوان تهیه کننده طرح

 هادی.

 متوسط زیاد وزارت مسکن، بنیاد مسکن، وزارت کشور اجرایی
کوتاه 

 مدت

16.  
ارزیابی فوری و جامع وضعیت فعلی 

آوری در برابر تابهای کشور از منظر گاهسکونت
 اجرایی

سازمان مدیریت بحران، وزارت کشور، وزارت 

 مسکن، بنیاد مسکن
 زیاد متوسط

میان 

 مدت
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سیلاب جهت اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری 

 از وقوع دوباره چنین سوانح مشابه

17.  
های فرسوده در شهرها و حذف و بازسازی بافت

 روستاها با توجه منابع خطر از جمله سیلاب
 اجرایی

سازمان مدیریت بحران، وزارت کشور، وزارت 

 مسکن، بنیاد مسکن
 زیاد کم

بلند 

 مدت

18.  

تهیه طرح اطلس انواع مخاطرات طبیعی کشور 

نظیر زلزله نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح 

ای و با رویکرد کمی های ملی و منطقهدر مقیاس

 بندی خطر باهای پهنهو احتمالاتی و تهیه نقشه

 های بازگشت مختلفریزنمایی کافی و برای دوره

 اجرایی
وزارت نیرو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 سازمان مدیریت بحران، وزارت مسکن
 کم زیاد

بلند 

 مدت

19.  

 مخاطرات طبیعی به ویژه پایش هایسامانه توسعه

استفاده در  یبرا سیلاب ریسک مدلسازی و سیل

 انبحر مدیریت متولی یهاسازمان

 اجرایی
سازمان مدیریت بحران، وزارت نیرو، وزارت 

 مسکن، شهرداریها
 متوسط زیاد

میان 

 مدت

21.  

محور از تمامی مناطق -ایجاد پایگاه داده مکان

شهری، روستایی، صنعتی، بازرگانی، و 

های عمرانی کشور به صورت یکپارچه زیرساخت

 زیر نظر شورای عالی معماری و شهرسازی

 اجرایی

و شهرسازی، نفت، نیرو، صنایع و  وزارت راه

آوری معادن، کشاورزی، ارتباطات و فن

اطلاعات، و علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد 

 مسکن انقلاب اسلامی

 کم زیاد
میان 

 مدت

21.  

ایجاد سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح 

طبیعی )از جمله سیلاب( در سازمان مدیریت 

ها و بحران و با همکاری تمامی سازمان

 های مربوطهوزارتخانه

 اجرایی

وزارت کشور، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، 

علوم، تحقیقات و فناوری، کشاورزی، 

 ارتباطات و بیمه مرکزی

 کم زیاد
میان 

 مدت

22.  

استفاده از مکانیزم بیمه و اجباری کردن بیمه 

کیفیت ساخت، جهت ارتقا کیفیت ساخت و ساز و 

 سوانح طبیعی.ها در برابر مقاومت ساختمان

 اجرایی
شورای عالی بیمه، وزارت مسکن، شهرداریها، 

 برنامه و بودجه
 متوسط متوسط

میان 

 مدت

23.  

 و ریسک مدیریتمتخصص  یانسان یروین تربیت

 شدن فعال برای طبیعی سوانح یسکر ارزیابی

 خصوص به) یسکر یریتمد سازی فرآیند پیاده

( در یسازمان یسکو ر طبیعی سوانح یسکر

 مدیریت اندرکار دست هایسازمان و هاخانهوزارت

 بحران

 بلندمدت زیاد متوسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنیادی

24.  

ملحوظ نمودن دروس مرتبط به مدیریت ریسک 

های مهندسی عمران، های آموزشی رشتهدر برنامه

مکانیک، برق، شیمی، نفت و صنایع در مقاطع 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد

 کم زیاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اجرایی
کوتاه 

 مدت

25.  

ارتقاء جایگاه جامعه علمی کشور در کسب 

های مختلف اطلاعات موجود در اختیار سازمان

های آماری آوری و پردازش دادهمتولی جمع

 مربوط به محیط مصنوع و سوانح طبیعی

 اجرایی
وزارت علوم، سایر دستگاههای متولی جمع 

 ازش دادهآوری و پرد
 زیاد متوسط

میان 

 مدت

26.  

ارتقای سطح آگاهی عمومی در خصوص سوانح 

طبیعی از طریق اطلاع رسانی صحیح، دقیق و در 

عین حال ساده برای درک عموم مردم به نحوی 

که بتواند بدون ایجاد رعب و نگرانی، توجه مردم 

را به رعایت اصول مدیریت ریسک در جزء و کل 

 هدایت نماید.

 بلندمدت کم زیاد اصحاب رسانه، وزارت علوم، وزارت مسکن بنیادی
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 اصلاحات پیشنهادی در صنعت بیمه

27.  

اصلاحات قانونی ساختار صنعت بیمه کشور و در رأس 

آن بیمه مرکزی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه 

های بیمه و کاهش و نظارتی خود بر فعالیت شرکت

 گری شرکت بیمه مرکزیحذف فعالیت بیمه

 کم زیاد وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ادیبنی
کوتاه 

 مدت

28.  

توسعه سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح 

طبیعی )از جمله سیلاب( جهت بهره برداری در 

حرفه بیمه گری سوانح طبیعی و ایجاد بازار بیمه 

 محور و توانگر-ریسک

 اجرایی
سازمان مدیریت بحران، بیمه مرکزی، وزارت 

 نیرو
 کم زیاد

میان 

 مدت

29.  

بر  یمحور و مبتن-یسکر هاییمهگسترش ب

در  یروش جار یبه جا یسکر ارزیابی و مدلسازی

 یمهصنعت ب

 کم زیاد صنعت بیمه اجرایی
میان 

 مدت

31.  

طراحی و تدیون قوانین تشویقی/تنبیهی و حتی 

ای در اجباری در لزوم خرید پوشش های بیمه

تمام سطوح کشور جهت جبران عدم آگاهی 

مومی و رغبت مردم و صاحبان و متولیان ع

های کشور در خرید ها و زیرساختسرمایه

 های بیمه سوانحاختیاری پوشش

 کم زیاد شورای عالی بیمه اجرایی
کوتاه 

 مدت

31.  

سوانح  یهمگان یمهصندوق ب یفن یو طراحتأسیس 

موجود مصوب نمودن آن. قانون  ییو اجرا طبیعی

یند تصویب آن به علت طولانی شدن فرآ 98سال 

منطبق بر  یبه اصلاح اساس یازنسال(  18)حدود 

 دارد. یمهبو علم روز نظام  یبالا دست ینقوان

 اجرایی
وزارت اقتصاد، شورای عالی بیمه، سازمان 

 مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی
 کم زیاد

میان 

 مدت

32.  

مطالعه فنی، اقتصادی و قانونی و طراحی 

سیس صندوق ملی بیمه هوشمندانه و توانگرانه تأ

سوانح و فراتر از آنچه در حال حاضر در دست 

 بررسی مجلس است

 اجرایی
بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت 

 بحران
 کم زیاد

میان 

 مدت

33.  

طراحی فنی و حقوقی صندوق جهت کسب 

ها ساختار علمی و فنی در نحوه محاسبه حق بیمه

ها ساختمان و در تناسب با آسیب پذیری و اندازه

 و همچنین رفع ابهامات در تعهدات و انتظارات

 اجرایی
بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت 

 بحران
 کم زیاد

میان 

 مدت

34.  

استفاده از منابع مالی دولتی در توسعه بیمه 

 و بلاعوض یهاکمکهمگانی سوانح به جای ارائه 

که باعث آموزش  گاندیدآسیب به لاتیتسه

ردم و ایجاد احساس عدم نیاز به نادرست م

 شودکردن اموال میبیمه

 اجرایی
بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت 

 بحران
 بلندمدت کم زیاد

35.  

های سازی سیستمگذاری و پیادهسرمایه

سازی و تبلیغاتی در صنعت بیمه جهت فرهنگ

ها ناشی های متوجه آنآشنا کردن مردم با ریسک

یعی و لزوم نیاز به تأمین بیمه از مخاطرات طب

 مرتبط

 اجرایی
بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت 

 بحران، صدا و سیما
 بلندمدت کم زیاد

36.  
 یهاهای ریسککسب و ثبت دادهو ابزار  فرآیندها ارتقای

توسط صنعت بیمه جهت تخمین پوشش داده شده 
 متوسط زیاد بیمه مرکزی یاجرای

میان 

 مدت
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 یگرمهیها در حرفه بو استفاده از آنریسک 

37.  

پذیر طراحی و تدوین قوانین حمایتی اقشار آسیب

و در جهت توسعه مدیریت ریسک و بیمه به 

نحوی که سبب تغییر نگرش دولت از جایگاه 

گذاری در مدیریت مدیریت بحران به سرمایه

 ریسک باشد

 متوسط زیاد بیمه مرکزی اجرایی
کوتاه 

 مدت

38.  

 مربوط اطلاعات کارگیریمند و بهمنظا آوریجمع

طبیعی  سوانح تهدید در معرض هایدارایی به

شامل توزیع مکانی محیط مصنوع و گونه شناسی 

 محور-های اطلاعاتی مکانابنیه قالب بانک

 اجرایی
بیمه مرکزی، شورای عالی معماری و 

 شهرسازی
 متوسط زیاد

میان 

 مدت

39.  

 در یزی/ممیارتنظ یهاارگانافراد و  گاهیجا ارتقای

 دارشناسنامهو  یفن یهاداحراز استانداراعمال نظارت و 

زیرساختی و مبتنی بر  اتو تأسیس هاساختمان کردن

ای به عنوان ابزاری در خدمت فرآیند های حرفهضمانت

 ارزیابی ریسک در صنعت بیمه

 اجرایی
سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه 

 و شهرساز، بیمه مرکزی
 زیاد دزیا

میان 

 مدت

41.  

گذاران به ایجاد ابزارهای مالی جذاب برای سرمایه

منظور انتقال ریسک های ناشی از سوانح طبیعی 

های به بازار سرمایه داخلی و خارجی در نبود بیمه

 اتکایی در زمان تحریم

 زیاد متوسط بیمه مرکزی اجرایی
میان 

 مدت

41.  

ایر طرح و تدوین قوانین مربوطه به منظور بسیج س

های امکانات مالی کشور نظیر اوراق بهادار و یا ذخیره

های اتکائی غیر قابل مالی دولت جهت تامین پوشش

 های اقتصادیخرید بدلیل تأثیرتحریم

 اجرایی
بیمه مرکزی، هیات دولت، مجلس شورای 

 اسلامی
 متوسط زیاد

کوتاه 

 مدت

42.  
 هایسامانه مندی صنعت بیمه ازتوسعه و بهره

 سیلاب ریسک مدلسازی و سیل رهمخاط پایش
 

بیمه مرکزی، سازمان مدیریت بحران، وزارت 

 نیرو، سازمان هواشناسی
 زیاد متوسط

میان 

 مدت

43.  

ایجاد و گسترش حرفه ارزیابی و مدلسازی ریسک 

در صنعت بیمه کشور با هدف گسترش فناوری و 

 محور-ارائه خدمات بیمه ریسک

 متوسط متوسط بیمه مرکزی اجرایی
میان 

 مدت

44.  

تعامل صنعت ساخت و ساز با صنعت بیمه با هدف 

کنترل و تضمین کیفیت ساخت و ساز با قابلیت 

 جبران خسارت

 اجرایی
بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان 

 نظام مهندسی ساختمان
 زیاد متوسط

کوتاه 

 مدت

45.  

در بیمه سوانح  متخصص یانسان یروین تربیت

ز ابزار نوین انتقال طبیعی و آشنایی و استفاده ا

 ریسک سوانح طبیعی در بیمه

 اجریایی
بیمه مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و 

 آوریفن
 متوسط متوسط

میان 

 مدت

46.  

ملحوظ نمودن دروس مرتبط با خطرات ناشی از 

های تخمین و مدلسازی سوانح طبیعی و روش

های آموزشی ریسک سوانح طبیعی در برنامه

در مقاطع کارشناسی و  های اقتصاد و بیمهرشته

 کارشناسی ارشد

 اجرایی
بیمه مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و 

 آوریفن
 کم متوسط

کوتاه 

 مدت
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 های مربوطهسؤالات کارگروه از سازمان-پیوست الف

 یمرکز مهیای از بسؤالات بیمه

 ریاخ لیدر س مهیو عملکرد صنعت ب تیوضع

های در استان یکشاورز یرساختهایو ز ییربنایدر سه بخش ساختمانها، تأسیسات ز یعیسوانح طب ای لیس همیپوشش ب زانیم  .1
وارده به مردم و  یاز جبران خسارت اعلام مهیسهم صنعت ب یبوده است؟ به عبارت زانیگلستان ، لرستان و خوزستان به چه م

 ارائه شود: لیگزارش کامل شامل موارد ذ  بوده است؟ زانیم هتا کنون به چ ریاخ لیاز س ینهادها ناش

های کشور شامل نوع تأسیسات برق و آب، ..( تحت پوشش بیمه ،ی)پل، تأسیسات نفت ییربنایای تأسیسات زمشخصات بیمه -
  ،خسارت پرداخت شده زانیپرداخت شده، م مهیشده، حق ب مهینامه، مبلغ ببیمه

پرداخت شده،  مهیشده، حق ب مهینامه، مبلغ بهای کشور شامل نوع بیمهیمههای تحت پوشش بای ساختمانمشخصات بیمه -
  ،خسارت پرداخت شده زانیم

 اعلام گردد. مهیاند با ذکر دلایل رد آن توسط بمواردی که شرکت  بیمه جبران خسارت ننموده -

پذیری کننده آسیب نییتع یخصات فنمش انگریب مهیتحت پوشش صنعت ب یهاشده از ریسک افتیتا چه اندازه اطلاعات در  .2
 باشد؟یآنها م یقدمت و ارزش واقع ،ینگهدار تیفینوع ساخت و ساز، ک ،یآنها شامل مختصات محل

 ماتیو تصم یعوامل انسان ریهای پوشش داده شده با توجه به تاثدر تقبل و پرداخت غرامت ریسک مهیصنعت ب کردیرو  .3
 لابیس تیریتا چه اندازه مد مه،یصنعت ب دگاهیباشد و از  دو بعد از سانحه چه می نیحدر قبل،  لابیس تیریدر مد انیمتول

 باشد. لیدر تعهدات صنعت دخ تواندیم

 ریاخ لابیدر س مهیصنعت ب یهاها و قوتضعف

ه و چه چه بود یمرکز مهیب دیشده اند از د یعیسوانح طب مهیحق ب شیکشور که مانع افزا مهیموانع موجود در صنعت ب  .4
از نرخ  یریجلوگ یکشور برا مهیسازوکار موجود در صنعت ب ایآن ارائه شده است؟) یارتقا یکوتاه و دراز مدت برا یطرحها

 سازوکار موفق بوده است؟( نیا ایچه  بوده است؟آ یعیحوادث طب مهیب یشکن

وجود دارد؟ در صورت وجود   ییربنایأسیسات زهای در معرض خطر بالا و بالاخص تاز ارزش یبانک اطلاعات مهیدر صنعت ب ایآ .5
 شود؟ یم یکامل بوده و شامل چه اطلاعات زانیتا چه م یهای اطلاعاتبانک نیا ،یاطلاعات نیچن

 یمرکز مهیب ایسوانح گردند، آ مهیب دیاقشار مردم مجبور به خر یکه تمام یگردد به نحو یسوانح در کشور اجبار مهیچنانچه ب  .6
و  نییتع یبرا یسازوکار مناسب ایرا دارد؟ آ مهیصنعت ب یداریو پا تیو نظارت بر سلامت فعال تیریمد ییتوانا یلبا ساختار فع

 وجود دارد؟ دهیگذاران خسارت دمهیاز ب یادیپرداخت غرامت حجم ز

و  ینظام نظارت یمدناکارآ یو از طرف یهای عمرانپروژه یتیریهای مددر سیستم سکیر تیریمد میبا توجه به فقدان مفاه .7
تحت پوشش چه بوده و اصولاً  یهاریسک یابیبه منظور ارز مهیساخت و ساز در کشور، راهکار صنعت ب ندیحاکم بر فرا یزیمم

 عرصه را دارد؟ نیا سبمنا یتوانمند یکنون طیدر شرا مهیصنعت ب

صنعت  یو فرهنگ ساز تیدر فعال یرینه تاث ایاند  بوده مهیب نکهیصرفنظر از ا دگانید بیپرداخت غرامت توسط دولت به آس ایآ .8
 داشته است؟ مهیب

 سوانح مهیدر ب مهیساختار صنعت ب لیتحل

 یومیکنسرس ینامه هابیمه یهاریسک یآمار یکنترل وابستگ مه،یب یهااز قدرت پرداخت خسارت شرکت نانیبه منظور حفظ و اطم .9

 گردد؟ یم تیرینظارت و مد یمرکز مهیچگونه توسط ب یعیوانح طبای مخصوصا در خصوص سبیمه یتحت پوشش شرکت ها
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 ییاتکا یگر مهیب تیدر کشور، چگونه فعال مهیصنعت ب تیبر فعال یو نظارت ینهاد قانونگذار کیبه عنوان  یمرکز مهیاصولا ب .11

 وجود دارد؟ ایدر دن یگریر دگر( در کشومهیگذار، ناظر و باستی)س یمرکز مهیساختار مشابه ب ای. آکندیم هیخود را توج

سوانح و نحوه  سکیبرآورد ر یها زمیو توسعه جهت توسعه ابزار و مکان قیدر حوزه تحق یمرکز مهیگذاری بسرمایه زانیم .11

 آن تا به حال چه بوده است؟ یباشد و دستاوردهاچقدر می یبرآورد خسارات بعد از وقوع حادثه به لحاظ کم

 یدیتول مهیبوده و حق ب زانیدر کشور تاکنون به چه م یو صنعت یتجار ،یمسکون زیفاجعه آم یهایسکدر ر مهینرخ نفوذ ب .12

 ؟باشدصنعت چه مقدار می یبخش برا نیا

در  یو تنوع کاف یدر طراح نینو یها یتا چه اندازه در استفاده از ابزار و فن آور یمرکز مهیو در راس آن ب مهیصنعت ب .13

 عرصه دارد؟ نیو بلند مدت در ا ههای کوتاموفق بوده و چه طرح یعیوانح طبای سمحصولات بیمه

 یمتخصص )سطوح کارشناس یانسان یرویاز کمبود ن یناش یعیدر خصوص سوانح طب مهیصنعت ب یکنون تیتا چه اندازه وضع .14

 ؟باشدمی سکیر تیری( در مدیتیریو مد

را مخصوصا در رابطه با  Solvency II رینظ یتوانمند یابیارز یالملل نیب یاارهیتا چه اندازه توانسته است مع مهیصنعت ب .15

 ؟باشدمتخصص و ابزار لازم می یروین یو دارا دینما ادهیدر کشور پ یعیسوانح طب

در  دنیفرا نیتا چه اندازه ا مه،یب یشرکت ها رهیمد ئتیه یاعضا تیصلاح دییدر تا رانیا یمرکز مهیب یدیبا توجه به نقش کل .16

کشور  مهیصنعت ب یحرفه ا تیموثر و مثبت آنها در فعال ریبه منظور تاث ییکلان و اجرا یهابر سیاست یمبتن یمرکز مهیب

 بوده است؟

 باشد؟ یامر چگونه م نیدر ا ژهیو ییهمان حساب اتکا ایو  میتحر ییو نقش صندوق اتکا یفن یمبان .17

سوق  کیصنعت به کدام یفعل استیباشد و سچه می یمرکز مهیب دگاهیسوانح از د یهاو محاسن نظام تعرفه در ریسک بیمعا .18

 داشته و چرا؟

پوشش سوانح  یبرا داریپا یاضاف تیظرف جادیبخش سبب  ا نیا یو توانمند یخصوص مهیهای بتا چه اندازه ورود شرکت .19

 گشته است؟ مهیصنعت ب ییایپو نیو همچن یعیطب

 مهیهای بتحت پوشش شرکت یهاپوشش ریسک یبرا ازیمورد ن یاتکائ تیظرف جادیدر ا مهیعت بصن یفعل یها زمیمکان .21

 ؟باشدچگونه می

ای در قرارداد ها و مناقصات بیمه ینازل و رقابت یمتهایسوانح با ق ینامه هااز صدور بیمه یریجهت جلوگ یمرکز مهیب زمیمکان .21

 ؟باشدمی در پرداخت خسارت چه یاز ناتوان یریو جلوگ

 لیدخ هیدر اقشار مختلف مردم و صاحبان سرما سکیو ارتقاء فرهنگ انتقال ر جادیخود را در ا یمرکز مهیتا چه اندازه ب .22

 منظور دارد؟ نیا یبرا ییعملکرد گذشته،  چه برنامه ها فیدانسته و ضمن توص

تا چه اندازه تحت  سکیو انتقال ر یرقابت، توانگر ،یگذار متیها( در خصوص قها و قوت)ضعف مهیصنعت ب یساختار حرفه ا .23

 ؟باشدمی یدولت مهیشرکت ب نیبه عنوان بزرگتر رانیا مهیعملکرد ب ریتاث

 مهیدر هنگام سوانح، نقش ب مهیپوشش ب یابزار در ارائه حداقل ها نیا تیو اهم یعیسوانح طب یصندوق مل گاهیبا توجه به جا .24

کشور چه بوده و  یان با نهاد قانونگذار یو رفع مشکلات قانون حهیدر طرح لا استگذارینهاد س نیتر یلبه عنوان تنها و اص یمرکز

 ینگذاروبا قان یمرکز مهیدرست ب یو حرفه ا یاز در عدم تعامل فن یرا ناش حهیلا نیدو دهه ا بایتقر لتعل توانیتا چه اندازه م

 کشور دانست.

 سوانح مهیارتقاء ب یبرا لازم یها و ابزار اصلاحطرح ن،یقوان

 سکیبر ر یمبتن یمهم کشور در چارچوب مدل ها ییربنایهای کشور و تأسیسات زپذیری ساختمانآسیب زانیتا به حال م ایآ .25

بوده  ییچه خطر ها یبرا نکهیمدل و ا اتییشده است؟ در صورت انجام جز یابیارز مهینرخ ب یشاخص ها نییتع یسوانح برا

 شود؟ انیآن ب لیدلاشود و در صورت عدم انجام است شرح داده 
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اغلب  تیمالک یو از طرف یعیسوانح طب یبا خطر متوسط تا بالا یکشور در پهنه ها یتیمناطق جمع شتریبا توجه به استقرار ب .26

چه  سوانح مهیب ریپوشش فراگ یبرا یمرکز مهیب یشنهادیپ یتوسط اقشار کم درآمد، طرح ها ریپذ بیهای آسساختمان

 ؟باشدمی

محصولات منطبق با  یطراح یبرا یبرنامه ا ایای موجود آمذهب به از محصولات بیمه یهموطنان سن لیبا توجه به عدم تما .27

 )مانند تکافل( وجود دارد؟ شانیاعتقادات ا

مخصوصاً  یعیوانح طبهمراه با خطرات س یجامع آتش سوز ینامه هانمودن بیمه یبه اجبار یلزوم رانیا یمرکز مهیب ایآ .28

 ند؟یب یو زلزله در کشور م لیخطرات س

نهادها مانند  گرید یکشور با همکار یاطلاعات ییزنمایدر خصوص بالا بردن ر یهای عملچه پیشنهادها و طرح یمرکز مهیب .29

خسارت  یابیارزنامه( و )صدور بیمه سکیشناخت ر ندیمناسب در فرا یراهکارها جادیبه منظور ا رانیپست ا یشرکت مل

 دارد؟)پرداخت غرامت( 

خسارت مجرب  ابانیارز تیکشور در خصوص ترب مهیگذار صنعت ببه عنوان تنها نهاد قانون رانیا یمرکز مهیب یبرنامه آموزش .31

و  یو انتقال فناور یانسان یرویدر آموزش ن مهیو نقش پژوهشکده ب ستیچ لیبه خصوص س زیدر خصوص مسائل فاجعه آم

 مهم موفق بوده است؟ نیکشور چه بوده و تا چه اندازه در ا مهیدر صنعت ب نینو یدهاکریرو

و تجمع  risk pricing) یبر ارزش گذار یمبتن یفن یمبان رندهیتا چه اندازه در برگ یعیصندوق سوانح طب یشنهادیپ حهیلا .31

 شده است؟ یاحو طر یمدلساز یصندوق از نظر علم نیا ایآ ؟باشدمی(  accumulationسکیر

 سکیانتقال ر گرید یها نهیگز یمعرف قیاز طر شتریب یاتکائ یها تیظرف جادیکشور در ا یاز توانمند یمرکز مهیب یابیارز .32

(Alternative Risk Transfer)  وجود دارد؟ یباشد و چه موانعچه می 
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 تابعه یو سازمان ها رویسؤالات مربوط به وزارت ن

 سوانح سکیر تیریمد ندیدر خصوص فرآ روین وزارت یساختار سازمان

از  یو کاهش خطرات ناش یریشگیپ" نهینظام  درزم یکل یهاسازی و تحقق مفاد سیاستپیاده یدر راستا رویعملکرد وزارت ن .1

 7-3و  6-3، 5؛ به خصوص مواد "رمترقبهیو حوادث غ یعیسوانح طب

مرتبط با  یراهبرد یراهبردی آن وزارت؛ به خصوص برنامه ها از و برنامهاندتحقق سند چشم یدر راستا رویعملکرد وزارت ن .2

 ( و بحران سکی)ریریخطرپذ تیریتوسعه مد

 یهای تابعهو شرکت رو،نی وزارت در( …قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریمد یبرا یساختار اینظام  ایآ .3

 و مبسوط پاسخ داده شود: یبه صورت مورد ریت زآن مجموعه وجود دارد؟ اگر بله، به سؤالا

 ای اداره معاونت، کدام عهده به مورداً ،…قبل و بعد از حوادث و  یآمادگ ،یریشگیبرنامه و ضوابط پ یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یها چآن فیآن است؟ شرح وظا یهای تابعهو شرکت رویادارات در وزارت ن

و بعد از سانحه،  نیقبل، ح لاب،یاز س یناش سکیر تیریبا موارد مطرح شده در رابطه با مدصورت وجود ضوابط در رابطه  در

 شده است؟ یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یانسحه

شخص  یهدهو بعد از سانحه، بر ع نیقبل، ح لاب،یاز س یناش سکیر تیریضوابط مربوط به مد یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

گذرانده شخص مذکور  یاست؟ در صورت وجود شخص متخصص، نوع تخصص و دوره ها سکیر تیریمتخصص در مد میت ای

 .دی( ارسال دارههای تابعو شرکت یاستان ،ی)کشور یرا در سطوح مختلف ادار

 .دیگزارش ده ریاخ لیرا در رابطه با س رویدر وزارت ن سکیر تیریمد یهابرنامه یاجرا نیاقدامات مسئول •

 تیریمد نهیارشد در زمو کارشناسان یانیم رانیارشد، مد رانیمد ییآشنا یبرا یاو دوره کیستماتیس یبرنامه آموزش ایآ •

 .دیده هیارا زیها  را ندوره یهاو حوادث وجود دارد؟ اگر بله، سرفصل یعیسوانح طب سکیر

 لیبه خصوص س ،یعیسوانح طب سکیر تیریدر رابطه با موضوع مد یتخصص یهای تابعه، بخشو شرکت رویدر بدنه وزارت ن ایآ .4

ها وجود دارد؟ در پروژه حیها و نظارت بر انجام صحپروژه یاجرا د،یهای جدطرح ییجانما یاجرا ژهیمختلف به و یهانهیدر زم

 گردد. ئهآن بخش ارا فیصورت وجود، شرح وظا

کشور جهت  یهارساختیز یآورسوانح و تاب سکیر تیریدر حوزه مد یبالادست  حیلوا هیآن وزارتخانه تا به حال در ته ایآ .5

 به مراکز قانونگذار مشارکت کرده است؟ بیتصو

 رویوزارت ن یمورد تصد یهاهیسرما تیریآن در مد میو مفاه سکیر تیریمطالعات مد گاهیجا

 ای)تأسیسات و بناها( وابسته و  یکیزیف یها هیبل دسترس از سرمابروز و قا کپارچه،یمنسجم، (  (GIS یمکان یبانک اطلاعات ایآ .6

وزارت  ساخته  نیا تیریکه تحت نظارت و مد ییهارساختیو ز هیابن یتمام ایهای تابعه و تحت نظارت آن وزارتخانه و شرکت

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهااست؟ در صورت وجود، بانکشده هیته یاند، در قالب شناسنامه و مشخصات فنشده

 شوند؟یم یشامل چه اطلاعات  •

 انجام شده است؟ یآن در چه زمان یبه روزرسان نیآخر •

 به چه مقدار است؟ یاطلاعات یهاو دقت بانک ییزنمایر •

 است؟ زانیبه چه م یصحت اطلاعات موجود در بانک اطلاعات •

انجام مطالعات  ایآ شود؟یکلان آن در وزارتخانه انجام م یهاهاو پروژهحدر طر لیبه خصوص س یعیسوانح طب سکیمطالعات ر ایآ .7

آن مجموعه وجود دارد؟ در  یاهای توسعهطرح یسند منضم به قراردادها و در قالب شرح خدمات الزام کیبه عنوان  سکیر

 .دیرا ارسال دار دو ضوابط موجو هاهیصورت وجود، رو
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 یبه عنوان متول رویتوسط وزارت ن سکیر تیریاز ابزار مد یکیبه عنوان  لابیس سکیر لیاستفاده از مطالعات تحل یچگونگ .8

 .دیمربوط به آب و برق کشور را شرح ده یهارساختیو ز هالابیس تیریمد

ط آن و ضواب هااریبوده است؟ مع یبه چه نحو ها،لابیس سکیها، ضوابط و مطالعات مربوط به ردر مطالعات مربوط به ساخت سد .9

از  یریجلوگ یعیها به عنوان عوامل طباز مراتع و جنگل یبخش بیها مستلزم تخرکه ساخت آن ییوزارتخانه در احداث سدها

 ست؟یچ ها،لابیروان و س یهاآب جادیا

شده  نیو تدو هیمختلف ته یشهرها یحت ایکشور  یبرا لیخطر س یبندنقشه پهنه هیبه جهت ته یتاکنون مطالعات جامع ای. آ11

 شود. هیاست؟ اگر بله، مستندان آن ارا

آن مجموعه در برابر سوانح  یهارساختیو ز هاییدارا سکیر یابیهای تابعه مطالعات ارزتاکنون در آن وزارت و شرکت ای. آ11

و  هیناب یریپذبیآس زانی( میکل ای یتاکنون )به طور مورد ایآ عبارتی به است؟ شده انجام( …زلزله، و  ل،ی)س یعیطب

منابع  ،یشده است؟ اگر مطالعات انجام شده است، اطلاعات مرتبط با متدولوژ یابیزار سکیمرتبط در چارچوب ر یهارساختیز

 .دییآن را به صورت کامل ارسال نما جیو نتا

( و لیس ژهیزمان پس از وقوع حوادث )به و یشده و آموزش داده شده مدون برا نیتمر سکیر تیریبرنامه کامل مد کی ای. آ12

از اشتباهات  یکه ناش یپس از وقوع حوادث هیثانو یهاآن وزارتخانه جهت کاهش ریسک زاتیاز امکانات و تجه یبردارنحوه بهره

 قیآن وزارتخانه با ذکر مصاد یآمادگ زانیدارد؟ اگر دارد، شرح کامل برنامه ها و م جودباشد، و یم سکیر تیریدر مد یانسان

 ارائه شود.آن در حوادث گذشته 

 سکیر تیریمد یو متدها میبر مفاه هیبه خصوص با تک لیاز س یاز خسارات ناش یریشگیپ یبرا رویوزارت ن یبرنامه

کاهش  یو توسعه راهکارها قیو توانمند در آن وزارتخانه، در امر مطالعات و تحق اریبس یقاتیبه وجود مراکز تحق تی. با عنا13

مربوطه ارائه  جیها به همراه نتااست؟ شرح کامل آن رفتهیصورت پذ یچه اقدامات لیبر خطر سدر برا هارساختیز یریپذبیآس

 گردد.

نسبت به  یاحتمالات یهاسال( با توجه به مدل 111تا  31 نی)با دوره بازگشت ب یقیبلند مدت دق ینیب شیپ رویوزارت ن ای. آ14

در  یبالادست نیو قوان کیبرنامه استراتژ هیو ته یگذاراستیجهت س آن جیدر سطح کشور داشته است تا بتوان از نتا لیوقوع س

 است گزارش آن ارائه گردد.  رفتهیصورت پذ یمطالعات نینمود. اگر چن ادهها استف لابیحوزه مقابله با س

در آن وزارت و  لیایمنی، مقاوم سازی، آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی به خصوص س ،یریشگی. برنامه و اقدامات مرتبط با پ15

)مانند  یآب هیابن هیتأسیسات مربوطه، کل یو تمام رویها اعم از خطوط انتقال نساخت ریز یهای تابعه را در رابطه با تمامشرکت

 .دیها گزارش دهو ساختمان یفن هیابن گریو د ،یاختصاص یدسترس هایراه(  …بند وآب، آب انتقالانواع سد، تونل و کانال 

)با در نظر گرفتن  یکشور ای یو استان یشهر اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یبه حال مطالعه جامع تا ای. آ16

بعلاوه اندرکنش  رهیآنان و غ یو عموم یاختصاص یدسترس یهاو راه ییربنایتأسیسات ز گریاعم از برق، آب، د هارساختیتمام ز

 هیشب لابیو بعد از وقوع س نیقبل، ح ویاست که در آن تمام سنار رفتهیصورت پذ(، گریکدیآنان بر  یاحتمال یدهسیعدم سرو

 شده باشد؟ یساز

 ست؟یچ لیهشدار س شیو استفاده از سامانه پ یاندازتابعه در راه یهاآن وزارتخانه و سازمان ی. اقدامات صورت گرفته از سو17

 یچه اقدامات ست؟یچ لابیتابعه جهت ارسال هشدار وقوع س یهاازمانآن وزارتخانه و س یبه کار گرفته شده از سو ی. ابزارها18

 ها صورت گرفته است؟توسعه آن یبرا

و  یعاد هیتخل یروش ها و راهکارها نییکشور، جهت تع یدر شهرها یتابعه آن مطالعات کامل یو سازمان ها رویوزارت ن ای. آ19

 شرح داده شود.  ییاجرا یه ذکر نمونه هاموارد به همرا نیها دارد؟ اگر بله، ا لابیس یاضطرار

 نینو یهایآوراز فن ایآ ست؟یها، مخازن سدها چها، تالابآب موجود در رودخانه طیشرا شی. اقدامات ان وزارتخانه جهت پا21

 آن اعلام گردد.  یهااگر بله، نمونه گردد؟یاستفاده م یبردارداده نیبرخط جهت ا
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بازه  نیشده در ا یروبیلا یهاها، و تعداد رودخانهرودخانه تیوضع شیدر دو دهه گذشته به منظور پا . اقدامات آن وزارت خانه21

 اعلام گردد.  یزمان

برق جهت رصد کردن سلامت و هر نوع  ایشبکه آب  یها رساختیز شیبرخط جهت پا نینو یها یاز فناور رویوزارت ن ای. آ22

 آن گزارش گردد.  ینمونه ها ستیل ،یمندرت بهرهدر صو د؟ینما یدر لحظه استفاده م یخراب

ها و رودخانه میو ساخت و ساز کردن در حر دنیاز سکونت گز یریخانه جهت جلوگآن وزارت رانهیشگیو پ ی. اقدامات راهبرد23

 گردد.  حیسدها در دو دهه گذشته تشر

 سوانح یدر کسب و ثبت اطلاعات خسارات وارده ط رویعملکرد وزارت ن

تأسیسات و  ه،یوارده به ابن یخسارات اقتصاد یثبت و مستندساز یمنسجم و استاندارد شده  برا یضوابط و برنامه ا ایآ. 24

در گذشته توسط آن مجموعه احداث و به  ایباشند و  یهای تابعه آن مها و شرکتسازمان رو،یوابسته به وزارت ن ییهارساختیز

آنها وجود دارد؟ در صورت  یبندو بر اساس نوع و درجه خطر و طبقه هیپاداده مکانبانکِ ورتاند، بصبرداران واگذار شدهبهره

 شده است؟ یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یاوجود، لطفاً نسخه

های ها و شرکتسازمان رو،ین را که وابسته به وزارت ییهارساختیتأسیسات و ز ه،یوارده به ابن یگزارش کامل خسارات اقتصاد

به صورت کامل با ذکر  ریاخ لیاند، در سدر گذشته توسط آن مجموعه احداث و به بهره برداران واگذار شده ایباشند و  یتابعه آن م

 (. گرید یمورد یهاگزارش ایمنسجم و  یها.)چه بر اساس روشدیهگزارش د لیاطلاعات ذ

 .یبردارسال ساخت و سال بهره ،یارزش مال ت،یل محل، ظرفبنا شام ایتأسیسات  یمشخصات کل •

 .یو اجتماع یمال ،یخسارت انسان زانیمشخصات خسارت وارده شامل علت و م •

 .وقفهیسازمان مربوطه در خصوص ارائه خدمات ب تیمسئول ایو  دهیدبیآس یهارساختیاز عدم انتفاع از ز یخسارات ناش •

ها در دستگاه گریاقدامات ناهماهنگ د ایآ رو،یمربوط به وزارت ن یهاهیوارده به تأسیسات و سرما . در بحث مربوط به خسارات26

 نیکاهش چن یشما برا یشنهادیخسارات وارده نقش داشته؟ در صورت وجود، به آن اشاره شده و راهکار پ فیتخف ایو  دیتشد

 ست؟یچ ندهیدر آ یخسارات

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یهاتیستفاده از ظرفدر ا رویوزارت ن یهاعملکرد و سیاست

 مهیمربوط به ب لیذ یلیاند؟ اطلاعات تکمبوده مهیب لیقبل از وقوع س ل،یدر برابر س ریاخ لیس ی. چه بخش از خسارات وارده ط27

 ها گزارش گردد:آن

 سوانح مهیب دیشده جهت خر یط یو تجار یادار ندیفرآ •

 یافتیخسارت در زانیحد تعهدات، م مه،یبشده، حق مهیب هیسرما مه،یمدت ب مه،ینوع ب: یامهیمشخصات ب •

 چه بوده است؟ مهیدر قرارداد ب یارزش مال نییتع یمبنا •

 مواردی که بیمه جبران خسارت نکرده است و دلایل رد آن توسط بیمه. •

 شود؟یم نیتام یخسارات از چه محل نهیهز ده؛یموال خسارت دنبودن تأسیسات و ا مهیب ای مهیدر صورت عدم جبران خسارت توسط  ب •

 دیموانع در جهت عدم خر ایو  لیهای تابعه، دلاها و شرکت، سازمان رویاز وزارت ن ییبناها اینشدن تأسیسات  مهیدر صورت ب •

 معتبر چه بوده است؟ نامهمهیب

ها و سازمان رو،یاز مجموعه وزارت ن ییهارساختیها و زساختمان امر که چه نیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیپروتکل، فرآ ایآ •

ضوابط  نیاز  ا یادارند، وجود دارد؟ اگر بله، نسخه لیس ای یعیدر برابر سوانح طب نامهمهیبه داشتن ب ازیهای تابعه نشرکت

 ارسال گردد.

 شود؟یانجام م سکیر یابیمناقصه بدون ارز قیز طرا ایاست و  سکیر یابیبر ارز یمبتن یامهیپوشش ب دیخر یارهایمع ای. آ28
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 ل،یشامل خطر س یو خطرات تبع یسوزجامع آتش یهامهیب شود؟یم یداریخر شتریکدام نوع ب ها،نامهمهیانواع ب نی. از ب29

از  یع ناشانتفاعدم مهیب آلات،نیشکست ماش مهیساخت، ب ایتمام خطر نصب  مهیب ،ساختمان و تأسیسات تیمسئول یهامهیب

 …یگروه ای یحوادث اشخاص انفراد مهیانتفاع، بعدم مهیب ،یبرداربهره مهیب د،یوقفه در تول مهیب آلات،نیشکست ماش

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یبرا مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیاطلاعات و اخت یواحد سازمان ای. کدام بخش 31

 خسارات وجود دارد؟ افتیدر یریگیو پ هانامهمهیب دیارائه مشاوره در خصوص خر ایو  تیریمد یبرا یبخش مستقل و تخصص ای. آ31

های وابسته به آن وزارتخانه و شرکت یتأسیسات و بناها یای براپوشش بیمه دیدر جهت خر یاقدام لیپس از وقوع س ای. آ32

 .دییها را اراِئه فرماآن اتیجزئ د؟یتابعه نموده ا
 

 رویتوسط وزارت ن ریاخ لیاز س یخسارات ناش یآن بازساز میو مفاه سکیر تیریمد گاهیجا

 شیبرنامه از پ ایبرق( آ ایخود )شبکه آب  دهید بیآس یها رساختیز عیسر یابیدر جهت باز رویوزارت ن تی. با توجه به مامور33

شده است؟ در صورت وجود  فیتعر دهید بیآسمناطق  عیسر یمحور، جهت بازساز سکیر یهابر روش یمبتن ،یاشده نییتع

 آن ارائه گردد. اتییجز ،یابرنامه نیچن

به منظور استفاده از  یسازوکار ایشده بودند، آ یبهساز ایساخته  رویکه توسط وزارت ن ییها رساختی. با توجه به عملکرد ز34

ساخت و ساز وجود دارد؟ در صورت  نهیدر زم به خصوص ندهیاز سوانح آ یریشگیتجارب به دست آمده از سوانح به منظور پ

 .دییموجود را ذکر بفرما یوکارهااز ساز یمثبت بودن پاسخ، لطفا نمونه ا
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 های تابعهها و شرکتسؤالات مربوط به وزارت نفت، ادارت، سازمان

 سوانح سکیر تیریمد ندیوزارت نفت در خصوص فرآ یسازمان ساختار
 ای و هاسازمان نفت، وزارت در( …قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریدم یبرا یساختار اینظام  ای. آ1

 و مبسوط پاسخ داده شود: یبه صورت مورد ریآن مجموعه وجود دارد؟ اگر بله، به سؤالات ز یهای تابعهشرکت
 ایاداره  معاونت، کدام عهده به مورداً ،…قبل و بعد از حوادث و  یآمادگ ،یریشگیبرنامه و ضوابط پ یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یها چآن فیآن است؟ شرح وظا یهای تابعهشرکت ایها و ادارات در وزارت نفت، سازمان
ضوابط ارسال  نیاز ا اینسحه ،(…قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریصورت وجود ضوابط در رابطه با مد در

 شده است؟ یاتیعمل یزمان گردد و اعلام شود که از چه
 ایشخص  یعهده بر ،(…قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریضوابط مورد مد یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

گذرانده  یهاتخصص و دوره نهیزم لات،یاست؟ در صورت وجود شخص متخصص، تحص سکیر تیریمتخصص در مد میت
 .دیهای تابعه( ارسال دارشرکت ایو  هانو سازما یاستان ،ی)کشور یشخص مذکور را در سطوح مختلف ادار

 .دیگزارش ده ریاخ لیدر وزارت نفت را در رابطه با س سکیر تیریمد یهابرنامه یاجرا نیاقدامات مسئول •
 سکیر تیریمد نهیر زمارشد دو کارشناسان یانیم رانیارشد، مد رانیمد ییآشنا یبرا یاو دوره کیستماتیس یبرنامه آموزش ای. آ2

 .دیده حیتشر زیها  را ندوره یهاو حوادث وجود دارد؟ اگر بله، سرفصل یعیسوانح طب

در  لیس سکیر تیریدر رابطه با موضوع مد یتخصص یهای تابعه، بخشها و شرکتسازمان ایدر بدنه آن وزارتخانه و  ای. آ3
 ها وجود دارد؟ پروژه حیها، نظارت بر انجام صحپروژه یرات، اجراضوابط و مقر میتنظ قات،یمختلف اعم از تحق یهانهیزم

در آن وزارت و  لیایمنی، مقاوم سازی، آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی به خصوص س ،یریشگی. برنامه و اقدامات مرتبط با پ4
 .دیراکز استخراج و ... گزارش دهم ها،شگاهیاعم از پالا ،یهای تابعه آن را در رابطه با تأسیسات مختلف مورد تصدشرکت

کشور به جهت  یها رساختیز یسوانح و تاب آور سکیر تیریدر حوزه مد یبالادست  حیلوا هیآن وزارتخانه تا به حال در ته ای. آ5
 به مراکز قانونگذار مشارکت کرده است؟ بیتصو

های ها و شرکترد شده به تأسیسات آن وزارت، سازمانخسارات وا فیتخف ایو  دیها در تشددستگاه گریاقدامات ناهماهنگ د ای. آ6
آن وزارتخانه نقش داشته؟ در صورت وجود، به آن اشاره شده و راهکار  تیمورد تبع یتابعه آن وزارت و تأسیسات بخش خصوص

 ست؟یچ ندهیدر آ یخسارات نیچن یریشگیپ ایکاهش و  یشما برا یشنهادیپ

 سوانح یعات خسارات وارده طوزارت نفت در کسب و ثبت اطلا عملکرد
و بر اساس نوع و  هیخسارات بصورت بانک داده مکان پا یثبت و مستندساز یمنسجم و استاندارد شده برا یاضوابط و برنامه ای. آ7

ضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه  نیاز ا یاها وجود دارد؟ در صورت وجود، لطفًا نسخهآن یدرجه خطر و طبقه بند

 شده است؟ یاتیعمل یانزم
به صورت کامل با  ریاخ لیهای تابعه را در سوارده به تأسیسات وابسته به آن وزارت و شرکت ی. گزارش کامل خسارات اقتصاد8

 .(یمورد گرید یگزارش ها ایمنسجم و  یها. )چه بر اساس روشدیگزارش ده لیذکر اطلاعات ذ
  یسال ساخت و سال بهره بردار ،یارزش مال ت،یفبنا شامل محل، ظر ایتأسیسات  کلی مشخصات ●
 یو اجتماع یمال ،یخسارت انسان زانمی و علت شامل وارده خسارت مشخصات ●
 وقفهیسازمان مربوطه در خصوص ارائه خدمات ب تیمسئول ایو  دهیدبیآس یهارساختیاز عدم انتفاع از ز ناشی خسارات ●

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یهاتیده از ظرفوزارت نفت در استفا یهاو سیاست عملکرد

 لیذ یلیاند؟  اطلاعات تکمبوده مهیب لیقبل از وقوع س ل،یاند، در برابر سگزارش شده 8. چه بخش از خسارات وارده که در بند 9

 ها گزارش گردد:آن مهیمربوط به ب

 یافتیخسارت در زانیحد تعهدات، م مه،یبشده، حق مهیب هیسرما مه،یمدت ب مه،ی: نوع بیامهبی مشخصات ●
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 چه بوده است؟ مهیدر قرارداد ب مهیب هیسرما نییتع مبنای ●

 بیمه توسط آن رد دلایل و است نکرده خسارت جبران بیمه که مواردی ●

 شود؟یم نیتام یخسارات از چه محل نهیهز ده؛ینبودن تأسیسات و اموال خسارت د مهیب ای مهبی توسط خسارت جبران عدم صورت در ●

 نامهمهیب دیموانع در جهت عدم خر ایو  لیهای تابعه، دلااز آن وزارتخانه و شرکت ییبناها اینشدن تأسیسات  مهبی صورت در ●

 معتبر چه بوده است؟

به  ازیبعه نهای تااز مجموعه  آن وزارت و شرکت ییهارساختیامر که چه ز نیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیپروتکل، فرآ ای. آ11

 دارند، وجود دارد؟ اگر بله،  لیس ای یعیدر برابر سوانح طب مهیداشتن ب

 ضوابط ارسال گردد. نیا از اینسخه ●

 شود؟یانجام م سکیر یابیمناقصه بدون ارز قیاز طر ایاست؟  سکیر یابیبر ارز یمبتن یامهیپوشش ب دیخر یارهایمع ای. آ11

 ل،یشامل خطر س یو خطرات تبع یجامع آتش سوز یهامهیب شود؟یم یداریخر شتریکدام نوع ب ها،نامهمهیانواع ب نی. از ب12

از  یعدم النفع ناش مهیآلات، ب نیشکست ماش مهیساخت، ب ایتمام خطر نصب  مهیب ،ساختمان و تأسیسات تیمسئول یهامهیب

 .…یگروه ای یحوادث  اشخاص انفراد مهیاع، بانتفعدم مهیب ،یبرداربهره مهیب د،یوقفه در تول مهیآلات، ب نیشکست ماش

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یبرا مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیاطلاعات و اخت ،یواحد سازمان ای. کدام بخش 13

درون آن  یصصخسارات وجود دارد توسط بخش مستقل و تخ افتیدر یریگیها و پنامهبیمه دیارائه مشاوره در خصوص خر ای. آ14

 رد؟یپذیضورت م یهای تخصصبه شرکت یبرونسپار قیاز طر ایوزارتخانه و 

های تابعه وابسته به آن وزارت و شرکت یتأسیسات و بناها یبرا یامهیپوشش ب دیدر جهت خر یاقدام لیپس از وقوع س ای. آ15

 .دییها را اراِئه فرماآن اتیجزئ د؟یانموده

کننده انها، تا  دیو حوادث تهد یعیطب یخطرها یو نظارت ان وزارتخانه و از طرف تیتحت مالک یها هیا. با توجه با ارزش سرم16

 . دینما نیای آن وزارتخانه را تامبیمه یازهایکشور توانسه است ن مهیصنعت ب یو تخصص یمال یچه اندازه توانمند

 وزارت نفت یمورد تصد یهاهیسرما تیریآن در مد حیصح یو اجرا میمفاه سک،یر تیریمطالعات مد گاهیجا -4

آن مجموعه در برابر سوانح  یهارساختیو ز هاییدارا سکیر یابیهای تابعه مطالعات ارزتاکنون در آن وزارت و شرکت ای. آ17

ها و پذیری ساختمانآسیب زانی( میکل ای یتاکنون )به طور مورد ایآ عبارتی به است؟ شده انجام( …زلزله، و  ل،ی)س یعیطب

 شده است؟ یابیسک ارزیمرتبط در چارچوب ر یهارساختیز

انجام  ایآ شود؟یکلان آن وزارتخانه انجام م یهاهاو پروژهدر طرح یعیسوانح طب یبه طور کل ایو  لیس سکیمطالعات ر ای. آ18

آن وزارت وجود دارد؟  یاههای توسعطرح یسند منضم به قراردادها و در قالب شرح خدمات الزام کیبه عنوان  سکیمطالعات ر

 .دیو ضوابط موجود را ارسال دار هاهیدر صورت وجود، رو

)تأسیسات و بناها( وابسته به  یکیزیف یهاهیبروز و قابل دسترس از سرما  کپارچه،یمنسجم، (  (GISیمکان یبانک اطلاعات ای. آ19

اند، در وزارتخانه ساخته شده نیا تیریه تحت نظارت و مدک ییهاسازمان ریسا یهارساختیز ایهای تابعه و آن وزارت و شرکت

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهاشده است؟ در صورت وجود، بانک هیته ینقالب شناسنامه و مشخصات ف

 شوند؟یم اطلاعاتی چه شامل ●

 انجام شده است؟ یآن در چه زمان یبه روز رسان نآخری ●

 به چه مقدار است؟ یاعاتاطل یهاو دقت بانک ییزنماری ●

 است؟ زانیبه چه م اطلاعاتی بانک در موجود اطلاعات صحت ●

 ایو...، آ یانتقال سوخت، شبکه گازرسات یاصل یهامانند لوله ،یاتیح یهاانیشر رساختیز یاجرا یهامکان یی. در جانما21

 است؟ شده انجام( …زلزله، طوفان و  ل،ی)س یعیسوانح طب سکیمطالعات ر
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وقوع  ینیب شیپ یو توسعه راهکارها قیتوانمند در آن وزارتخانه، در امر مطالعات و تحق یقاتیبه وجود مراکز تحق تیبا عنا .21

 جیها به همراه نتااست؟ شرح کامل آن رفتهیصورت پذ یچه اقدامات لیدر برابر خطر س هارساختیپذیری زکاهش آسیب ل،یس

 مربوطه ارائه گردد.

وزارت نفت در  یهاییکه ارزش دارا یمناطق اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یال مطالعه جامعتا به ح ای. آ22

آنها(،  نیو روابط ب رهیها و غها اعم برق، گاز، راهآن ازیمورد ن یهارساختیدارد، )با در نظر گرفتن تمام ز یها تمرکز بالاترآن

شده  یساز هیشب لابیو بعد از وقوع س نیقبل، ح یوهایاست که در آن تمام سنار رفتهیصورت پذ وراز کش ینقطه مشخص یبرا

 باشد؟

 یعیکاهش خسارات، به هنگام وقوع سوانح طب ای سکیو اقدامات مربوط به کنترل خطرات، ر هابرنامه

( و لیس ژهیحوادث )به وزمان پس از وقوع  یشده و آموزش داده شده مدون برا نیتمر سکیر تیریبرنامه کامل مد کی ای. آ23

از  یکه ناش یپس از وقوع حوادث هیثانو یهاآن وزارتخانه جهت کاهش ریسک زاتیاز امکانات و تجه یبرداربهره ینحوه

آن وزارتخانه با ذکر  یآمادگ زانیباشد، وجود دارد؟ اگر دارد، شرح کامل برنامه ها و م یم سکیر تیریدر مد یاشتباهات انسان

 حوادث گذشته ارائه شود. آن در قیمصاد

به تأسیسات  بیآس سکیر ای بیکاهش آس یریگمیتصم اریمع ،یبه تأسیسات نفت لابیس رساندنبی. در صورت احتمال آس24

 .دیرا به صورت مبسوط شرح ده ریاخ لابیس عیمورد بحث در وقا یارهایاعمال مع یمذکور چه بوده و نحوه
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 یوزارت راه و شهرسازسؤالات از 

 سوانح سکیر تیریمد ندیدر خصوص فرآ یوزارت راه و شهرساز یختار سازمانسا

ها ، سازمان شهرسازی و راه وزارت در( …قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریمد یبرا یساختار اینظام  ای. آ1

 و مبسوط پاسخ داده شود: یوردبه صورت م ریآن مجموعه وجود دارد؟ اگر بله، به سؤالات ز یهای تابعهشرکت ایو 

 ای اداره معاونت، کدام عهده به مورداً به ،…قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگیبرنامه و ضوابط پ یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یها چآن فیآن است؟ شرح وظا یهای تابعهشرکت ایها و ، سازمان یادارات در وزارت راه و شهرساز

 یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یاط در رابطه با موارد مطرح شده در بند الف، نسحهصورت وجود ضواب در

 شده است؟ یاتیعمل

است؟ در  سکیر تیریمتخصص در مد میت ایشخص  یضوابط مورد بحث بند الف، بر عهده یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

 یگذرانده شخص مذکور را در سطوح مختلف ادار یصص و دوره هاتخ نهیزم لات،یصورت وجود شخص متخصص، تحص

 .دیهای تابعه( ارسال دارشرکت ایها و و سازمان یاستان ،ی)کشور

 .دیگزارش ده ریاخ لیرا در رابطه با س  یدر وزارت راه و شهرساز سکیر تیریمد یهابرنامه یاجرا نیاقدامات مسئول •

 سکیر تیریمد نهیارشد در زمو کارشناسان یانیم رانیارشد، مد رانیمد ییآشنا یبرا یاورهو د کیستماتیس یبرنامه آموزش ایآ •

 .دیده حیتشر زیها  را ندوره یهاو حوادث وجود دارد؟ اگر بله، سرفصل یعیسوانح طب

سوانح  سکیر تیریمددر رابطه با موضوع  یتخصص یهای تابعه، بخشها و شرکتسازمان ای یدر بدنه وزارت راه و شهرساز ای. آ2

ها و نظارت بر انجام پروژه یاجرا د،یهای جدطرح ییجانما یاجرا ژهیمختلف به و یهانهیدر زم لیبه خصوص س ،یعیطب

 آن بخش ارائه گردد. فیشرح وظا ،ها وجود دارد؟ در صورت وجودپروژه حیصح

کشور  یها رساختیز یسوانح و تاب آور سکیر تیریحوزه مددر  یبالادست  حیلوا هیتا به حال در ته یوزارت راه و شهرساز ای. آ3

 به مراکز قانونگذار مشارکت کرده است؟ بیبه جهت تصو

 یوزارت راه و شهرساز یمورد تصد یهاهیسرما تیریآن در مد میو مفاه سکیر تیریمطالعات مد گاهیجا

انجام  ایآ شود؟یکلان آن در وزارتخانه انجام م یهاژههاو پرودر طرح یعیسوانح طب یبه طور کل ایو  لیس سکیمطالعات ر ای. آ4

آن مجموعه وجود  یاهای توسعهطرح یسند منضم به قراردادها و در قالب شرح خدمات الزام کیبه عنوان  سکیمطالعات ر

 .دیموجود را ارسال دار ابطو ضو هاهیدارد؟ در صورت وجود، رو

 شده است؟ نیو تدو هیمختلف ته یشهرها یحت ایکشور  یبرا لیخطر س یبندقشه پهنهن هیبه جهت ته یتاکنون مطالعات جامع ای. آ5

تحت  ای)تأسیسات و بناها( وابسته و  یکیزیف یها هیبروز و قابل دسترس از سرما کپارچه،یمنسجم، (  (GISیمکان یبانک اطلاعات ای. آ6

ان وزارتخانه ساخته  تیریکه تحت نظارت و مد ییها رساختیو ز هیابن یتمام ایهای تابعه و نظارت به آن وزارتخانه و شرکت

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهااست؟ در صورت وجود، بانکشده هیته یو مشخصات فن امهاند، در قالب شناسنشده

 شوند؟یم یشامل چه اطلاعات •

 انجام شده است؟ یآن در چه زمان یبه روزرسان نیآخر •

 به چه مقدار است؟ یاطلاعات یهانکو دقت با ییزنمایر •

 است؟ زانیبه چه م یصحت اطلاعات موجود در بانک اطلاعات •

 رانیمختلف ا یهاشهر ی( برالی)خصوصاً س یعیاز سوانح مختلف طب یناش هارساختیز یهاریسک تیریبرنامه مطالعات مد ایآ .7

آن را به صورت  جیمنابع و نتا ،یست، اطلاعات مرتبط با متدولوژشهرها انجام شده است؟ اگر مطالعات انجام شده ابالاخص کلان

 .دییکامل ارسال نما
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)با در نظر گرفتن تمام  ییمناطق روستا اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یتا به حال مطالعه جامع ای. آ8

که وزارت راه و  یموارد ژهیاز کشور به و یه مشخصنقط یآنها(، برا نیو روابط ب رهیها و غها اعم برق، گاز، آب، راه رساختیز

 هیشب لابیو بعد از وقوع س نیقبل، ح ویاست که در آن تمام سنار رفتهیصورت پذ استها نقش داشته در توسعه آن یشهرساز

ارسال  آن را به صورت کامل جیمنابع و نتا ،یشده باشد؟ اگر مطالعات انجام شده است، اطلاعات مرتبط با متدولوژ یساز

 .دیینما

( و نحوه لیس ژهیزمان پس از وقوع حوادث )به و یشده و آموزش داده شده مدون برا نیتمر سکیر تیریبرنامه کامل مد کی ایآ .9

از اشتباهات  یکه ناش یپس از وقوع حوادث هیهای ثانوآن وزارتخانه جهت کاهش ریسک زاتیاز امکانات و تجه یبهره بردار

 قیآن وزارتخانه با ذکر مصاد یآمادگ زانیدارد؟ اگر دارد، شرح کامل برنامه ها و م ودباشد، وج یم سکیر تیریدر مد یانسان

 آن در حوادث گذشته ارائه شود.

استفاده از مطالعات  یو چگونگ ییساز روستاودر بخش نظارت بر ساخت یعیسوانح طب سکیر تیریاز مطالعات مد یناش جینتا  .11

 یو کاربر نیدر کنترل استفاده از زم یتوسط وزارت راه و شهرساز سکیر تیریاز ابزار مد یکیه عنوان ب لابیس سکیر لیتحل

 چه بوده است. ریاخ لابیدر س رادارد و حاصل آن  یگاهیچه جا یاراض

 رییتغروستاها،  میگسترش محدوده و حر ،یهای هادطرح بیو تصو هیشامل ته ییروستا ییو اجرا یهای مطالعاتدر طرح .11

 یهامدل یبر مبنا یعیاز سوانح طب یناش یهابه ریسک یوزارت راه و شهرساز ایآ ،ینیچن نیمباحث ا گریو د یاراض یکاربر

 .دییآن را ارائه فرما یارهایمع ایو  هاهیضوابط، رو زم،یمکان تن،پردازد؟ در صورت پرداخ یمحور م سکیر یکم

زلزله و  رینظ ،یعیکشور پس از وقوع حوادث طب ییو روستا یمناطق شهر یبازساز دنینهاد در فرآ نیبا توجه به مشارکت ا .12

مخاطرات مهم در منطقه، نحوه ساخت  نییشامل انتخاب مکان، تع یبازساز ندیدر فرآ سکیانجام مطالعات ر گاهیجا ل،یس

  با ذکر مصداق شرح داده شود. یبازساز یهادر برابر مخاطرات و سیاست منیهای اپروژه

 سکیر تیریمد یو روشها میبر مفاه هیبه خصوص با تک لیاز س یاز خسارات ناش یریشگیپ یبرا یوزارت راه و شهرساز ینامهبر

در آن وزارت و  لیایمنی، مقاوم سازی، آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی به خصوص س ،یریشگیبرنامه و اقدامات مرتبط با پ .13

 .دیها گزارش دهساختمان گریو د یفن هیها، ابنها، تونلها، پله با راههای تابعه آن را در رابطشرکت

اعم  هارساختیشهرها )با در نظر گرفتن تمام ز اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یتا به حال مطالعه جامع ایآ .14

و  نیقبل، ح ویاست که در آن تمام سنار رفتهیپذ از کشور صورت ینقطه مشخص یآنها(، برا نیو روابط ب رهیها و غبرق، گاز، راه

 شده باشد؟ یسازهیشب لابیبعد از وقوع س

گسترش استفاده از  یمجموعه آن وزارت خانه در راستا ریبه عنوان ز یسازمان هواشناس یو نرم افزار یاقدامات سخت افزار .15

زمان ممکن  نیترمحور که در کوتاه سکیو ر یاحتمالات یهاوهیبر ش یمبتن لیوقوع س ینیبشیپ نینو یهایها و فناورروش

 چه بوده است؟  ند،ینما ینیبشیرا پ لابیوقوع س وانندبارش( بت زانیم ینیب شی)از زمان پ

 ست؟یچ لیهشدار س شیو استفاده از سامانه پ یاندازتابعه در راه یهاآن وزارتخانه و سازمان یاقدامات صورت گرفته از سو .16

 یچه اقدامات ست؟یچ لابیتابعه جهت ارسال هشدار وقوع س یهاآن وزارتخانه و سازمان یبه کار گرفته شده از سو یارهاابز .17

 ها صورت گرفته است؟توسعه آن یبرا

در  ژهیلغزش، به و نیوقوع زم لیاز کشور که پتانس ینقاط یمکان تیموقع نییتاکنون نسبت به تع یوشهرسازوزارت راه ایآ .18

نموده است؟ در صورت  یاقدام باشند،یم کیمهم کشور نزد رساختیز ایرا دارند و به مناطق محل سکونت  ل،ین وقوع سزما

 گزارش گردد. اتیشده صورت گرفته است؟ با شرح جزئ ییشناسا طنقا یسازمنیجهت ا یانجام، چه اقدامات

وقوع  ینیبشیپ یو توسعه راهکارها قیدر امر مطالعات و تحق توانمند در آن وزارتخانه، یقاتیبه وجود مراکز تحق تیبا عنا .19

 جیها به همراه نتااست؟ شرح کامل آن رفتهیصورت پذ یچه اقدامات لیدر برابر خطر س هارساختیز یریپذبیکاهش آس ل،یس

 مربوطه ارائه گردد.
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 هیوابن هاکیها، داکالورت ریخود نظ یهاساختریمنظم ز یو نگهدار یجهت بازرس یوزارت راه و شهرساز یاتیعمل یهابرنامه .21

دچار مشکل شد   ریاخ لیها در سآن یرسانکه خدمت لیاز س یریانتقال آب و جلوگ یهارساختیآمار تعداد ز ست؟یراهها چ

 ارائه شود.  ندینما یدهسیو نتوانستند به صورت مناسب سرو

 ژهیبه و یو شهر ییروستا یفعل یهارساختیز طیشرا یسازجهت به یاقدامات یوزارت راه و شهرساز ایآ ر،یاخ لیبا توجه به س .21

 آنها(؟ اتیانجام داده است )با شرح جزئ لیمخاطرات س سکیاز منظر کاهش ر

 سوانح یدر کسب و ثبت اطلاعات خسارات وارده ط یعملکرد وزارت راه و شهرساز

تأسیسات و  ه،یوارده به ابن یخسارات اقتصاد یثبت و مستندساز یامنسجم و استاندارد شده  بر یضوابط و برنامه ا ایآ .22

در گذشته توسط آن  ایباشند و  یهای تابعه آن مها و شرکت، سازمان یوشهرسازکه وابسته به وزارت راه ییهارساختیز

ها آن یبندو درجه خطر و طبقه و بر اساس نوع هیپاداده  مکاناند، بصورت بانکِبرداران واگذار شدهمجموعه احداث و به بهره

 شده است؟ یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یاوجود دارد؟ در صورت وجود، لطفا نسخه

ها و سازمان ،یرا که وابسته به وزارت راه و شهرساز ییهارساختیتأسیسات و ز ه،یوارده به ابن یگزارش کامل خسارات اقتصاد .23

به  ریاخ لیدر گذشته توسط آن مجموعه احداث و به بهره برداران واگذار شده اند، در س ایباشند و  یهای تابعه آن مکتشر

 (. گرید یمورد یهاگزارش ایمنسجم و  یها.)چه بر اساس روشدیل گزارش دهیصورت کامل با ذکر اطلاعات ذ

 .یسال ساخت و سال بهره بردار ،یلارزش ما ت،یبنا شامل محل، ظرف ایتأسیسات  یمشخصات کل •

 .یو اجتماع یمال ،یخسارت انسان زانیمشخصات خسارت وارده شامل علت و م •

 .وقفهیسازمان مربوطه در خصوص ارائه خدمات ب تیمسئول ایو  دهیدبیآس یهارساختیاز عدم انتفاع از ز یخسارات ناش •

افراد مورد  یاملاک خصوص ای یمربوط به وزارت راه و شهرساز یهاهیرمادر بحث مربوط به خسارات وارده به تأسیسات و س .24

خسارات وارده نقش داشته؟ در  فیتخف ایو  دیها در تشددستگاه گریاقدامات ناهماهنگ د ایآ ،یوشهرسازوزارت راه یتصد

 ست؟یچ ندهیدر آ یخسارات نیکاهش چن یشما برا یشنهادیپصورت وجود، به آن اشاره شده و راهکار 

شبکه راه جهت رصد کردن سلامت و  هر نوع  یها رساختیز شیبرخط جهت پا نینو یهایاز فناور یوشهرسازوزارت راه ایآ .25

 آن گزارش گردد.  ینمونه ها ستیل ،یمنددر صورت بهره د؟ینما یدر لحظه استفاده م یخراب

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یاهتیدر استفاده از ظرف یوزارت راه و شهرساز یهاعملکرد و سیاست

 مهیمربوط به ب لیذ یلیاند؟ اطلاعات تکمبوده مهیب لیقبل از وقوع س ل،یدر برابر س ریاخ لیس یچه بخش از خسارات وارده ط .26

 ها گزارش گردد:آن

 سوانح مهیب دیشده جهت خر یط یو تجار یادار ندیفرآ •

 یافتیخسارت در زانیحد تعهدات، م مه،یبشده، حق مهیب هیسرما ه،میمدت ب مه،ی: نوع بیامهیمشخصات ب •

 چه بوده است؟ مهیدر قرارداد ب یارزش مال نییتع یمبنا •

 مواردی که بیمه جبران خسارت نکرده است و دلایل رد آن توسط بیمه. •

 شود؟یم نیتام یخسارات از چه محل نهیهز ده؛ینبودن تأسیسات و اموال خسارت د مهیب ای مهیدر صورت عدم جبران خسارت توسط  ب •

موانع در جهت  ایو  لیهای تابعه، دلاها و شرکت، سازمان یاز وزارت راه و شهرساز ییبناها اینشدن تأسیسات  مهیدر صورت ب •

 معتبر چه بوده است؟ نامهمهیب دیعدم خر

 ،یوشهرسازاز مجموعه وزارت راه ییهارساختیها و زانامر که چه ساختم نیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیپروتکل، فرآ ایآ .27

 دارند، وجود دارد؟ اگر بله،  لیس ای یعیدر برابر سوانح طب نامهمهیبه داشتن ب ازیهای تابعه نها و شرکتسازمان

 ضوابط ارسال گردد. نیا از یانسخه •

 شود؟یانجام م سکیر یابیمناقصه بدون ارز قیاز طر ایاست؟  سکیر یابیبر ارز یمبتن یامهیپوشش ب دیخر یارهایمع ایآ .28
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 ل،یشامل خطر س یو خطرات تبع یسوزجامع آتش یهامهیب شود؟یم یداریخر شتریکدام نوع ب ها،نامهمهیانواع ب نیاز ب .29

از  یتفاع ناشانعدم مهیب آلات،نیشکست ماش مهیساخت، ب ایتمام خطر نصب  مهیب ،ساختمان و تأسیسات تیمسئول یهامهیب

 .…یگروه ای یحوادث اشخاص انفراد مهیانتفاع، بعدم مهیب ،یبرداربهره مهیب د،یوقفه در تول مهیب آلات،نیشکست ماش

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یبرا مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیاطلاعات و اخت یواحد سازمان ایکدام بخش  .31

 خسارات وجود دارد؟ افتیدر یریگینامه ها و پبیمه دیارائه مشاوره در خصوص خر ایو  تیریمد یبرا یتخصصبخش مستقل و  ایآ .31

های وابسته به آن وزارتخانه و شرکت یتأسیسات و بناها یای براپوشش بیمه دیدر جهت خر یاقدام لیپس از وقوع س ایآ .32

 .دییها را اراِئه فرماآن اتیجزئ د؟یتابعه نموده ا

 مهیب تیو اهم یعیخطر سوانح طب نهیدر زم یو مردم یعموم یبخش یآگاه جادیبه منظور ا یوشهرسازوزارت راه یبرنامه  .33

که از  یکسان ایو  نامهمهیب دارانیخر یبرا یهیو تنب یقیاقدامات تشو ایآ ست؟یها چمردم توسط خود آن یکردن اموال خصوص

 .دیگردد؟ اگر بله شرح ده یدر دسترس انجام م یقانون یبا ابزارها د،نکن یم ینامه معتبر خودداربیمه دیخر

با  ایرا )راسا و  یدر امر ساخت و ساز و توسعه کشور تا کنون طرح یدر اعمال مقررات مل یوزارت مسکن به عنوان متول ایآ .34

دولت در  یکاهش بار مال یدر راستا مهیصنعت ب یتهایاستفاده بهتر از ظرف یدستگاهها( برا ریسا ایو  مهیصنعت ب یهمکار

 مردم ارائه کرده است.   یاقتصاد یداریپا و یحفظ کرامت انسان نیسوانح و همچن

نظام  یسازمان گاهیجا یسوانح، و از طرف مهیب یپوشش ها داریپذیری ساختمانها در توسعه پاآسیب یابیارز تیبا توجه به اهم .35

و شناسنامه دار کردن  یابیدر خصوص ارز مهیجهت کمک به صنعت ب ییها کشور، وزارت مسکن چه برنامه یمهندس

 در حال ساخت دارد؟   ایهای موجود و ساختمان

 یتوسط وزارت راه و شهرساز ریاخ لیاز س یخسارات ناش یآن در بازساز میو مفاه سکیر تیریمد گاهیجا -6

 یمبتن ،یاشده نییتع شیبرنامه از پ ایدر حوادث، آ دهید بیطق آسمنا یدر بازساز یوزارت راه و شهرساز گاهیبا توجه به جا .36

 ،یابرنامه نیشده است؟ در صورت وجود چن فیتعر دهید بیمناطق آس عیسر یمحور، جهت بازساز سکیر یهابر روش

 آن ارائه گردد. اتییجز

به منظور  یسازوکار ایشده بودند، آ یسازبه ایساخته  یکه توسط وزارت راه و شهرساز ییها رساختیبا توجه به عملکرد ز .37

ساخت و ساز وجود دارد؟ در  نهیبه خصوص در زم ندهیاز سوانح آ یریشگیاستفاده از تجارب به دست آمده از سوانح به منظور پ

 .دییموجود را ذکر بفرما یاز سازوکارها یاصورت مثبت بودن پاسخ، لطفا نمونه 
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 ها و ادارات تابعهها، شرکتسازمان ،یسؤالات مربوط به وزارت جهاد کشاورز

 سوانح سکیر تیریمد ندیدر خصوص فرآ یوزارت جهاد کشاورز یساختار سازمان

ها و سازمان ،کشاورزی جهاد وزارت در( …قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریمد یبرا یساختار اینظام  ای. آ1

 و مبسوط پاسخ داده شود: یبه صورت مورد ریرد؟ اگر بله، به سؤالات زآن مجموعه وجود دا یهای تابعهشرکت ای

 ای اداره معاونت، کدام عهده به مورداً ،…قبل و بعد از حوادث و  یآمادگ ،یریشگیبرنامه و ضوابط پ یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یها چآن فیآن است؟ شرح وظا یهای تابعهشرکت ایها و سازمان ،یادارات در وزارت جهاد کشاورز

از  اینسخه ،،…قبل و بعد از حوادث و  یآمادگ ،یریشگیصورت وجود ضوابط در رابطه با موارد مطرح شده در رابطه با پ در

 شده است؟ یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیا

 میت ایشخص  یعهده بر ،،…بعد از حوادث و  قبل و یآمادگ ،یریشگیضوابط در رابطه با پ یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

گذرانده شخص  یتخصص و دوره ها نهیزم لات،یاست؟ در صورت وجود شخص متخصص، تحص سکیر تیریمتخصص در مد

 .دیهای تابعه( ارسال دارشرکت ای وها و سازمان یاستان ،ی)کشور یمذکور را در سطوح مختلف ادار

 .دیگزارش ده ریاخ لیرا در رابطه با س یدر وزارت جهاد کشاورز سکیر تیریمد یاهبرنامه یاجرا نیاقدامات مسئول •

 تیریمد نهیارشد در زمو کارشناسان یانیم رانیارشد، مد رانیمد ییآشنا یبرا یاو دوره کیستماتیس یبرنامه آموزش ایآ •

 .دیده حیشرت زیها  را ندوره یهاو حوادث وجود دارد؟ اگر بله، سرفصل یعیسوانح طب سکیر

سوانح  سکیر تیریدر رابطه با موضوع مد یتخصص یهای تابعه، بخشها و شرکتسازمان ای یدر بدنه وزارت جهاد کشاورز ای. آ2

ها و نظارت بر انجام پروژه یاجرا د،یهای جدطرح ییجانما یاجرا ژهیمختلف به و یهانهیدر زم لیبه خصوص س ،یعیطب

 آن بخش ارائه گردد. فیصورت وجود، شرح وظا ها وجود دارد؟ درپروژه حیصح

 یهارساختیز یآورسوانح و تاب سکیر تیریدر حوزه مد یبالادست  حیلوا هیتا به حال در ته یوزارت جهاد کشاورز ای. آ3

نظر آن  ریکه ز یبخش خصوص یتأسیسات کشاورز ایآن وزارتخانه  یو تأسیسات مورد تصد یهارساختیز گریو د یکشاورز

 به مراکز قانونگذار مشارکت کرده است؟ بیجهت تصو کنند،یم تیرتخانه فعالوزا

 یوزارت جهاد کشاورز یمورد تصد یهاهیسرما تیریآن در مد میو مفاه سکیر تیریمطالعات مد گاهیجا

انجام  ایآ شود؟یم مکلان آن در وزارتخانه انجا یهاهاو پروژهدر طرح یعیسوانح طب یبه طور کل ایو  لیس سکیمطالعات ر ای. آ4

آن مجموعه وجود  یاهای توسعهطرح یسند منضم به قراردادها و در قالب شرح خدمات الزام کیبه عنوان  سکیمطالعات ر

 .دیموجود را ارسال دار وابطو ض هاهیدارد؟ در صورت وجود، رو

 شیدر طرح آما یتوسط وزارت کشاورز سکیر تیریاز ابزار مد یکیبه عنوان  لابیس سکیر لیاستفاده از مطالعات تحل ی. چگونگ5

 .دیرا در صورت وجود به صورت مبسوط شرح ده یهای توسعه کشاورزو طرح یمل

ها خسارات وارده به جنگل نییکشور به منظور تع یبرا لیخطر س یبندنقشه پهنه هیبه جهت ته یتاکنون مطالعات جامع ای. آ6

شده است؟ در صورت امکان گزارش مربوطه  نیو تدو هیرتبط در حوزه مربوطه  تهو تأسیسات م یکشاورز یهانیمراتع و زم

 ارسال شود.

تأسیسات و بناها(  ها،رساختی)ز یکیزیف یهاهیبروز و قابل دسترس از سرما  کپارچه،یمنسجم،  (GIS) یمکان یبانک اطلاعات ای. آ7

که  یکشاورز یواحدها ای هارساختیو ز هیابن یتمام ایه و های تابعو شرکت یتحت نظارت وزارت جهاد کشاورز ایوابسته و 

است؟ در شده هیته ی، در قالب شناسنامه و مشخصات فن شوندیم تیریمد ایساخته  خانهان وزارت تیریتحت نظارت و مد

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهاصورت وجود، بانک

 شوند؟یم یشامل چه اطلاعات •

 انجام شده است؟ یآن در چه زمان یبه روزرسان نیآخر •
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 به چه مقدار است؟ یاطلاعات یهاو دقت بانک ییزنمایر •

 است؟ زانیبه چه م یصحت اطلاعات موجود در بانک اطلاعات •

( و نحوه لیس ژهیزمان پس از وقوع حوادث )به و یشده و آموزش داده شده مدون برا نیتمر سکیر تیریبرنامه کامل مد کی ای. آ8

از اشتباهات  یکه ناش یپس از وقوع حوادث هیهای ثانوآن وزارتخانه جهت کاهش ریسک زاتیاز امکانات و تجه یبردار بهره

 قیآن وزارتخانه با ذکر مصاد یآمادگ زانیدارد؟ اگر دارد، شرح کامل برنامه ها و م ودباشد، وج یم سکیر تیریدر مد یانسان

 آن در حوادث گذشته ارائه شود.

 ،یعیکشور پس از وقوع حوادث طب یکشاورز یهاها، مراتع و بخشبخش جنگل یبازساز ندینهاد در فرآ نیه به مشارکت ا. با توج9

مخاطرات مهم در  نیینوع پوشش، تع نییشامل تع یبازساز ندیدر فرآ سکیانجام مطالعات ر گاهیجا ل،یو س نیرانش زم رینظ

 . شود داده شرح مصداق ذکر با …و از بروز دوباره مخاطرات  یریمنطقه، نحوه جلوگ

 ایو  بتخری قطع، مستلزم …آب مانند سد و  یآورکه ساخت متحداثات جمع ییهادر  حوزه یریگمیتصم یارهای. مع11

 نیتخم یهااز مدل ایآ ست؟یچ شود،یروان( م یهاکنترل آب یعیاز عوامل طب یکیها و مراتع )به عنوان جنگل یآبگرفتگ

 جی)نتا جیو نتا یه،متدولوژیاول یهافوق شامل داده یهامدل مستندات نصورتیدر ا شود؟یاستفاده م سکیر هیخسارت برپا

 .دی( را ارسال فرمائریاخ یهالابینمونه در حوزه س کیمربوط به 

 سکیر تیریمد یو متدها میبر مفاه هیبه خصوص با تک لیاز س یاز خسارات ناش یریشگیپ یبرا یوزارت جهاد کشاورز یبرنامه

در آن وزارت و  لیایمنی، مقاوم سازی، آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی به خصوص س ،یریشگی. برنامه و اقدامات مرتبط با پ11

 .دیآن وزارتخانه گزارش ده یمورد تصد یتأسیسات کشاورز گریو د ییربنایهای تابعه را در رابطه با انواع تأسیسات زشرکت

مناطق با تراکم زراعت بالا )با در نظر گرفتن  اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یالعه جامعتا به حال مط ای. آ12

است که در آن  رفتهیاز کشور صورت پذ ینقطه مشخص یآنها(، برا نیو روابط ب رهیها و غاعم برق، آب، راه هارساختیتمام ز

 شده باشد؟ یزساهیشب لابیوقوع س زو بعد ا نیقبل، ح ویتمام سنار

از منظر کاهش  ژهیبه و یفعل یهارساختیز طیشرا یسازجهت به یاقدامات یوزارت جهاد کشاورز ایآ ر،یاخ لی. با توجه به س13

 آنها(؟ اتیانجام داده است )با شرح جزئ لیمخاطرات س سکیر

 شیها بر افزاآن بیتخر ریتاث یو بررس یاهیها و مراتع از نظر پوشش گبه جهت حفاظت از جنگل یتاکنون مطالعات جامع ای. آ14

 انجام شده است؟ در صورت امکان گزارش مربوطه ارسال شود. لابیس جادیروان و احتمال ا یهاآب

در  یزداریها، مراتع و آبخو حراست از جنگل تیریتابعه را در رابطه با مد یها. برنامه،ضوابط و اقدامات آن وزارتخانه و سازمان15

 .دییدرج نما ریاخ لابیاقدامات مذکور را به در س جیشرح داده و نتا لابیروان و س یهاکنترل آب

 سوانح یدر کسب و ثبت اطلاعات خسارات وارده ط یعملکرد وزارت جهاد کشاورز

ات و تأسیس ه،یوارده به ابن یخسارات اقتصاد یثبت و مستندساز یمنسجم و استاندارد شده  برا یضوابط و برنامه ا ای. آ16

در گذشته توسط آن  ایو  باشندیهای تابعه آن مها و شرکت، سازمان یکه وابسته به وزارت جهاد کشاورز ییهارساختیز

 تینظر آن وزارت فعال ریکه ز یخصوص یو دامدار یکشاورز یهاواحد ایاند و برداران واگذار شدهمجموعه احداث و به بهره

ها وجود دارد؟ در صورت وجود، لطفا آن یبندو بر اساس نوع و درجه خطر و طبقه هیپاداده  مکان، بصورت بانکِ کنندیم

 ست؟شده ا یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یانسخه

ها و ، سازمان یزرا که وابسته به وزارت جهاد کشاور ییهارساختیتأسیسات و ز ه،یوارده به ابن ی. گزارش کامل خسارات اقتصاد17

 یهاواحد گرید ایدر گذشته توسط آن مجموعه احداث و به بهره برداران واگذار شده اند، و  ایباشند و  یهای تابعه آن مشرکت

به صورت کامل با ذکر اطلاعات  ریاخ لیدر س کنند،یم تینظر آن وازتخانه انجام فعال ریکه ز یخصوص یو دامدار یکشاورز

 (. گرید یمورد یهاگزارش ایمنسجم و  یها)چه بر اساس روش.دیگزارش ده لیذ

 .یسال ساخت و سال بهره بردار ،یارزش مال ت،یبنا شامل محل، ظرف ایتأسیسات  یمشخصات کل •
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 .یو اجتماع یمال ،یخسارت انسان زانیمشخصات خسارت وارده شامل علت و م •

 .وقفهیسازمان مربوطه در خصوص ارائه خدمات ب تیمسئول ایو  دهیدبیآس یهارساختیاز عدم انتفاع از ز یخسارات ناش •

 ریافراد که ز یاملاک خصوص ای یمربوط به وزارت جهاد کشاورز یهاهی. در بحث مربوط به خسارات وارده به تأسیسات و سرما18

خسارات وارده نقش  فیتخف ایو  دیها در تشددستگاه گریاقدامات ناهماهنگ د ایآ کنند،یم تیفعال ینظر وزارت جهاد کشاورز

 ست؟یچ ندهیدر آ یخسارات نیکاهش چن یشما برا یشنهادیشده و راهکار پ هداشته؟ در صورت وجود، به آن اشار

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یهاتیدر استفاده از ظرف یوزارت جهاد کشاورز یهاعملکرد و سیاست

 مهیمربوط به ب لیذ یلیاند؟ اطلاعات تکمبوده مهیب لیقبل از وقوع س ل،یدر برابر س ریخا لیس ی. چه بخش از خسارات وارده ط19

 ها گزارش گردد:آن

 سوانح مهیب دیشده جهت خر یط یو تجار یادار ندیفرآ •

 یافتیخسارت در زانیحد تعهدات، م مه،یبشده، حق مهیب هیسرما مه،یمدت ب مه،ی: نوع بیامهیمشخصات ب •

 چه بوده است؟ مهیدر قرارداد ب یارزش مال نییتع یمبنا •

 مواردی که بیمه جبران خسارت نکرده است و دلایل رد آن توسط بیمه. •

 شود؟یم نیتام یخسارات از چه محل نهیهز ده؛ینبودن تأسیسات و اموال خسارت د مهیب ای مهیدر صورت عدم جبران خسارت توسط  ب •

موانع در جهت  ایو  لیهای تابعه، دلاها و شرکت، سازمان یاز وزارت جهاد کشاورز ییاهابن اینشدن تأسیسات  مهیدر صورت ب •

 معتبر چه بوده است؟ نامهمهیب دیعدم خر

،  یاز مجموعه وزارت جهاد کشاورز ییهارساختیها و زامر که چه ساختمان نیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیپروتکل، فرآ ای. آ21

 دارند، وجود دارد؟ اگر بله،  لیس ای یعیدر برابر سوانح طب نامهمهیبه داشتن ب ازیتابعه ن هایها و شرکتسازمان

 ضوابط ارسال گردد. نیاز ا یانسخه •

 شود؟یانجام م سکیر یابیمناقصه بدون ارز قیاز طر ایاست؟  سکیر یابیبر ارز یمبتن یامهیپوشش ب دیخر یارهایمع ای. آ21

 مهیب ل،یشامل خطر س یو خطرات تبع یسوزجامع آتش یهامهیب شود؟یم یداریخر شتریکدام نوع ب ها،نامهمهیانواع ب نی. از ب22

ساختمان و  تیمسئول یهامهی( ، بیکشاورزان و تأسیسات کشاورز یدام، سکونتگاها ،ی)شامل محصولات کشاورز یکشاورز

 یگروه ای یحوادث اشخاص انفراد ،یبرداربهره مهیب د،یدر تول فهانتفاع و وقعدم آلات،نیماش ،تأسیسات

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یبرا مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیاطلاعات و اخت یواحد سازمان ای. کدام بخش 23

 ت وجود دارد؟خسارا افتیدر یریگینامه ها و پبیمه دیارائه مشاوره در خصوص خر ایو  تیریمد یبرا یبخش مستقل و تخصص ای. آ24

 مهیب تیو اهم یعیخطر سوانح طب نهیدر زم یو مردم یعموم یبخش یآگاه جادیبه منظور ا یوزارت جهاد کشاورز ی. برنامه 25

که از  یکسان ایو  نامهمهیب دارانیخر یبرا یهیو تنب یقیاقدامات تشو ایآ ست؟یها چمردم توسط خود آن یکردن اموال خصوص

 .دیگردد؟ اگر بله شرح ده یدر دسترس وزارتخانه انجام م یقانون یبا ابزارها د،کنن یم یخوددارنامه معتبر بیمه دیخر

های وابسته به آن وزارتخانه و شرکت یتأسیسات و بناها یای براپوشش بیمه دیدر جهت خر یاقدام لیپس از وقوع س ای. آ26

 .دییها را اراِئه فرماآن اتیجزئ د؟یتابعه نموده ا

 گردد. انیمختلف ب یسالها یو عملکرد آن در ط یعیسوانح طب نهیدر زم یمحصولات کشاورز مهیب یمه آن وزارت خانه برابرنا. 27

 یتوسط وزارت جهاد کشاورز ریاخ لیاز س یخسارات ناش یآن در بازساز میو مفاه سکیر تیریمد گاهیجا

 دهید بیآس یهارساختیمناطق تحت زراعت و ز ،یکشاورز یواحدها یدر بازساز یوزارت جهاد کشاورز تی. با توجه به مامور28

 فیتعر دهید بیمناطق آس عیسر یمحور، جهت بازساز سکیر یهابر روش یمبتن ،یاشده نییتع شیبرنامه از پ ایدر حوادث، آ

 آن ارائه گردد. اتییجز ،یابرنامه نیشده است؟ در صورت وجود چن
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 تابعه یهاو سازمان سؤالات مربوط به وزارت علوم و ادارات

 سوانح سکیر تیریمد ندیوزارت علوم در خصوص فرآ یسازمان ساختار

 ای و هاسازمان ، علوم وزارت در( …قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریمد یبرا یساختار اینظام  ای. آ1

و مبسوط پاسخ  یبه صورت مورد ریارد؟ اگر بله، به سؤالات زآن مجموعه وجود د یتابعه یارگانها گریو پژوهشگاه ها و د یدانشگاهها

 داده شود:

 ای اداره معاونت، کدام عهده به مورداً ،…قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگیبرنامه و ضوابط پ یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یچ هاآن فیآن است؟ شرح وظا یدانشگاه تابعه ایها و ادارات در وزارت علوم ، سازمان

 یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یاصورت وجود ضوابط در رابطه با موارد مطرح شده در بند الف، نسحه در

 شده است؟ یاتیعمل

است؟ در  سکیر تیریمتخصص در مد میت ایشخص  یضوابط مورد بحث بند الف، بر عهده یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

 یگذرانده شخص مذکور را در سطوح مختلف ادار یتخصص و دوره ها نهیزم لات،یمتخصص، تحصصورت وجود شخص 

 .دیهای تابعه( ارسال دارشرکت ایها و و سازمان یاستان ،ی)کشور

 سوانح یوزارت علوم در کسب و ثبت اطلاعات و آمار خسارات وارده ط عملکرد

و بر اساس نوع  هیخسارات بصورت بانک داده  مکان پا یثبت و مستندساز یبرامنسجم و استاندارد شده   یضوابط و برنامه ا ای. آ2

ضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه  نیاز ا یاها وجود دارد؟ در صورت وجود، لطفا نسخهآن یو درجه خطر و طبقه بند

 شده است؟ یاتیعمل یزمان

 به آن وزارت، دانشگاهها وارده به تأسیسات وابسته یگزارش کامل خسارات اقتصاد. 3

 ایمنسجم و  یها)چه بر اساس روشدیگزارش ده لیبه صورت کامل با ذکر اطلاعات ذ ریاخ لیو موسسات تابعه را در س .4

 (. یمورد گرید یهاگزارش

  یسال ساخت و سال بهره بردار ،یارزش مال ت،یبنا شامل محل، ظرف ایتأسیسات  کلی مشخصات ●

 یو اجتماع یمال ،یخسارت انسان زانمی و علت شامل دهوار خسارت مشخصات ●

 وقفهیسازمان مربوطه در خصوص ارائه خدمات ب تیمسئول ایو  دهیدبیآس یهارساختیاز عدم انتفاع از ز ناشی خسارات ●

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یهاتیوزارت علوم در استفاده از ظرف یهاو سیاست عملکرد

 لیذ یلیاند؟  اطلاعات تکمبوده مهیب لیقبل از وقوع س ل،یاند، در برابر سگزارش شده 3خسارات وارده که در بند  . چه بخش از5

 ها گزارش گردد:آن مهیمربوط به ب

 یافتیخسارت در زانیحد تعهدات، م مه،یبشده، حق مهیب هیسرما مه،یمدت ب مه،ی: نوع بیامهبی مشخصات ●

 چه بوده است؟ مهیدر قرارداد ب مهیب هیسرما نییتع مبنای ●

 بیمه توسط آن رد دلایل و است نکرده خسارت جبران بیمه که مواردی ●

 شود؟یم نیتام یخسارات از چه محل نهیهز ده؛ینبودن تأسیسات و اموال خسارت د مهیب ای مهبی توسط خسارت جبران عدم صورت در ●

 نامهمهیب دیموانع در جهت عدم خر ایو  لیهای تابعه، دلاوزارتخانه و شرکتاز آن  ییبناها اینشدن تأسیسات  مهبی صورت در ●

 معتبر چه بوده است؟

موسسات  ایاز مجموعه  آن وزارت، دانشگاهها و  ییها رساختیامر که چه ز نیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیپروتکل، فرآ ای. آ6

 ضوابط ارسال گردد. نیاز  ا یادارند، وجود دارد؟ اگر بله، نسخه لیس ای یعیدر برابر سوانح طب مهیبه داشتن ب ازیتابعه ن

 شود؟یانجام م سکیر یابیمناقصه بدون ارز قیاز طر ایاست؟  سکیر یابیبر ارز یمبتن یامهیپوشش ب دیخر یارهایمع ای. آ7
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 ل،یشامل خطر س یخطرات تبع و یهای جامع آتش سوزبیمه شود؟یم یداریخر شترینامه ها، کدام نوع بانواع بیمه نی. از ب8

از  یانتفاع ناشعدم مهیآلات، ب نیشکست ماش مهیساخت، ب ایتمام خطر نصب  مهیب ،ساختمان و تأسیسات تیهای مسئولبیمه

 .…یگروه ای یحوادث  اشخاص انفراد مهیانتفاع، بعدم مهیب ،یبرداربهره مهیب د،یوقفه در تول مهیآلات، ب نیشکست ماش

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یبرا مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیاطلاعات و اخت یواحد سازمان ای. کدام بخش 9

 خسارات وجود دارد؟ افتیدر یریگیها و پنامهبیمه دیارائه مشاوره در خصوص خر ایو  تیریمد یبرا یبخش مستقل و تخصص ای. آ11

وابسته به آن وزارت و موسسات تابعه  یتأسیسات و بناها یبرا یامهیپوشش ب دیردر جهت خ یاقدام لیپس از وقوع س ای. آ11

 .دییها را اراِئه فرماآن اتیجزئ د؟یانموده

انجام  ایآ شود؟یکلان آن وزارتخانه انجام م یهاهاو پروژهدر طرح یعیسوانح طب یبه طور کل ایو  لیس سکیمطالعات ر ای. آ12

آن وزارت وجود دارد؟  یاهای توسعهطرح یسند منضم به قراردادها و در قالب شرح خدمات الزام کیبه عنوان  سکیمطالعات ر

 .دیو ضوابط موجود را ارسال دار هاهیدر صورت وجود، رو

آن مجموعه در برابر سوانح  یها رساختیو ز هاییدارا سکیر یابیهای تابعه مطالعات ارزتاکنون در آن وزارت و شرکت ای. آ13

پذیری ساختمان ها و آسیب زانی( میکل ای یتاکنون )به طور مورد ایآ عبارتی به است؟ شده انجام( …زلزله، و  ل،ی)س یعیطب

 شده است؟ یابیسک ارزیمرتبط در چارچوب ر یها رساختیز

و  یپژوهش ،یآموزش یهارساختیو ز هاهیسرما تیریآن در مد یو متدها میمفاه سک،یر تیریمد گاهیو جا هارنامهب

 ییدانشجو-یرفاه

)تأسیسات و بناها( وابسته به  یکیزیف یهاهیبروز و قابل دسترس از سرما  کپارچه،یمنسجم، (  (GIS یمکان یبانک اطلاعات ای. آ14

اند، در وزارتخانه ساخته شده نیا تیریکه تحت نظارت و مد ییهاسازمان ریسا یهارساختیز ایآن وزارت و موسسات تابعه و 

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهاشده است؟ در صورت وجود، بانک هیته یناسنامه و مشخصات فنقالب ش

 شوند؟یم اطلاعاتی چه شامل ●

 انجام شده است؟ یآن در چه زمان یبه روز رسان نآخری ●

 به چه مقدار است؟ یاطلاعات یهاو دقت بانک ییزنماری ●

 است؟ زانیبه چه م اطلاعاتی بانک در موجود اطلاعات صحت ●

 ایموسسات در سراسر کشور، آ یهاها در خوابگاهو اسکان آن یدر موسسات آموزش انیاز دانشجو یادی. با توجه به حضور تعداد ز15

( و نحوه لیس ژهیزمان پس از وقوع حوادث )به و یشده و آموزش داده شده مدون برا نیتمر سکیر تیریبرنامه کامل مد کی

از اشتباهات  یکه ناش یپس از وقوع حوادث هیهای ثانووزارتخانه جهت کاهش ریسک آن زاتیامکانات و تجه از یبهره بردار

آن وزارتخانه با  یآمادگ زانیوجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، شرح کامل برنامه ها و م ،باشدمی سکیر تیریدر مد یانسان

 آن در حوادث گذشته ارائه شود. قیذکر مصاد

 ییدانشجو-یو رفاه یآموزش یهاطیمح هیتخل یمدون برا یابرنامه یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ایه به موارد فوق، آ. با توج16

محتمل  یوهایها در زمان بحران، که بر اساس سنارممکن راه هاتیها با توجه به امکانات آن وزارتخانه و ظرفمانند خوابگاه

 .دییبرنامه را ذکر نما نیدر ا یریگمیتصم یارهایو متد و مع باشد، دارد؟ در صورت وجود شرح، مبنا

 سکیر تیریمد نهیخبره در زم یروین تیوزارت علوم در رابطه با ترب یهابرنامه

 یروین نیجهت تام سکیر تیریخبره در امر مد یروهایو آموزش ن تیدر ترب قاتیوزارت علوم و تحق یو آت یفعل ی. طرح ها17

 ست؟یچ ییاجرا یدر دستگاه ها ازیمورد ن یانسان

در کشور انجام شده است؟ اگر بله  مهیو ب سکیر تیریمتخصص مد یهارویکشور به ن ازیدر رابطه با ن یاتا به کنون مطالعه ای. آ18

 .دیآن را شرح ده جینتا
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که به صورت  یعیاز سوانح طب یناش سکیر تیریبه خصوص مد سک،یر تیریمد لاتی. چه تعداد دانش آموخته و با تحص19

 اند، در کشور وجود دارد؟کرده لیزلزله، طوفان و ...( تحص ل،ی)مانند س رانیدر ا یعیسوانح طب یبر رو یتخصص

به  یعیاز سوانح طب یناش سکیمطالعات ر یبه متخصص برا ازیبر ن یمبتن یها طرحوزارتخانه ها و ارگان ریتا به حال سا ای. آ21

 صنعت و ... به وزارت علوم ارائه کرده اند؟ ازیمورد ن یهاعنوان پروژه

 یو منطقه ا یمل یدستگاهها ریبا سا یبرنامه مدون و منسجم ،یُامر پژوهش و توسعه علم یآن وزارت خانه به عنوان متول ای. آ21

توسعه  نیا یاشکالات و راهکار یُو کاهش خسارات دارد؟ در صورت پاسخ منف سکیر تیریمد یمطالعه و توسعه روش ها یبرا

 . دییفرما انیان را ب لیو دلا یهمکار نیو دوام ا تیموفق زانیمثبت بودنُ، م تدر صور ست؟یاز نظر آن وزارت خانه چ

متخصص در امر  یروهاین تیکادر با تجربه و توانمند در ترب یتحت نظارت آن وزراتخانه دارا یدانشگاهها و مراکز آموزش ای. آ22

 باشد.خصوص چه می نیدر ا یساز تیظرف یته و برنامه آن وزارتخانه براسوانح را داش سکیر تیریمد
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 تابعه یهابحران کشور و سازمان تیریسؤالات مربوط به سازمان مد

 سوانح سکیر تیریمد ندیبحران در خصوص فرآ تیریسازمان مد ییو اجرا یتیریمد ،یسازمان ساختار

 یو آمادگ یریشگیپ ،ینیب شیپ قیاز طر یعیسوانح طب  سکیر تیریمد یا برار یساختار ایبحران نظام  تیریسازمان مد ای. آ1

 و مبسوط پاسخ داده شود: یبه صورت مورد ریقبل از حادثه دارد؟ اگر بله، به سؤالات ز

بحران  تیریسازمان در مجموعه مد ایبه عهده کدام معاونت، اداره  سکیر تیریبرنامه و ضوابط مد یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یها چآن فیکشور است ؟ شرح وظا

شده  یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یانسخه سکیر تیریصورت وجود ضوابط در رابطه با مد در

 است؟

است؟  سکیر تیریمتخصص در مد میت کی ایشخص  یبر عهده سکیر تیریضوابط مربوط به مد یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

در سطوح مختلف  یگذرانده یهاتخصص و دوره ینهیزم لات،یمربوطه با ذکر تحص میت یدر صورت وجود، مشخصات اعضا

 .دتابعه( ارسال گرد یهاو سازمان یاستان ،ی)کشور یادار

 .دیهگزارش د ریاخ لیبحران را در رابطه با س تیریدر سازمان مد سکیر تیریمد یهابرنامه یاجرا نیاقدامات مسئول •

 نهیارشد آن سازمان در زمو کارشناسان یانیم رانیارشد، مد رانیمد ییآشنا یبرا یاو دوره کیستماتیس یبرنامه آموزش ای. آ2

 . دیده حیتشر زیها را ندوره یهاو حوادث وجود دارد؟ اگر بله، سرفصل یعیسوانح طب سکیر تیریمد

مختلف اعم از  یهانهیدر زم لیس سکیر تیریمرتبط با موضوع مد تلایبا تحص یتخصص یدر بدنه آن سازمان، بخش ای. آ3

 یهادستگاه یهاپروژه حیاجرا و نظارت بر انجام صح یبرا یضوابط و مقررات در جهت ارائه راهکار عمل میو تنظ قاتیتحق

 لیفوق چگونه در س جینتا دیآن را اعلام نموده و مشخص دار قیج و مصادیوجود، لطفاً نتا یمختلف وجود دارد؟ در صورت

 گذشته موثر واقع شدند؟

 یعیسوانح طب سکیر تیریبه منظور مد مهیصنعت ب تیو ظرف گاهیجا نییبحران در رابطه با تب تیریسازمان مد یهاسیاست

 ارد؟بحران  د تیریسازمان مد یتهایفعال یدر راستا ییاجرا یدر ارائه راهکارها یگاهیچه جا مهیموجود صنعت ب نی. طبق قوان4

 ییهارساختیچه ز نکهیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیلازم جهت ارائه پروتکل، فرآ یتوانمند یبحران دارا تیریسازمان مد ای. آ5

  ؟باشددارند، می یعیمعتبر سوانح طب نامهمهیب هیبه ته ازین یهای دولتشرکت گریها و دها، سازماناز مجموعه وزارتخانه

 ط ارسال گردد.ضواب نیا از اینسخه ●

حوادث   مهیانتفاع، بعدم مهیب ،یبرداربهره مهیتمام خطر ساخت، ب مهیب  شود؟یم یانامهمهیچه نوع ب دیبه خر هیتوص شتربی ●

 …یگروه ای یاشخاص انفراد

 یهادستگاه ایو  ای¬مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیبحران اطلاعات و اخت تیریدر سازمان مد یشخص ای. چه اداره و 6

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یمشاوره برا اناًیو اح یبخش یجهت آگاه یدولت

 کشور یاقتصاد یهابخش گریو د یبخش دولت یهاهیآن در رابطه با سرما تیریآمار و اطلاعات و مد کسب

)تأسیسات و بناها( وابسته به سازمان  یکیزیف یهاهیمنسجم و بروز و قابل دسترس از سرما(  (GISیمکان یبانک اطلاعات ای. آ7

اند، در قالب شناسنامه و ساخته شده یدولت ییهاسازمان ریکه توسط سا ییهارساختیز ایهای تابعه و بحران و شرکت تیریمد

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهاوجود بانک صورتشده است؟ در  هیته یمشخصات فن

 د؟شونیم اطلاعاتی چه شامل ●

 انجام شده است؟ یآن در چه زمان یبه روز رسان نآخری ●

 به چه مقدار است؟ یاطلاعات یهاو دقت بانک ییزنماری ●

 است؟ زانیبه چه م یاطلاعات موجود در بانک اطلاعات صحت ●



128        هیأت ویژۀ   کارگروه مدیریت ریسک و بیمه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

اعم  یکیزیف یها هیسرما یبانک اطلاعات یو برروز رسان هیکشور جهت  ته یتهایبحران در استفاده از ظرف تیری. برنامه سازمان مد8

 ؟باشدچه می یو کشاورز رساختیز ،یصنعت  ،یتجار ،یاز مسکون

 یعیقبل از وقوع سوانح طب سکیبه منظور کنترل و کاهش ر سکیر تیریمطالعات مد گاهیضوابط و جا ها،برنامه

شده  نیو تدو هیمختلف ته یهرهاش یحت ایکشور  یبرا لیخطر س یبندنقشه پهنه هیبه جهت ته یتاکنون مطالعات جامع ای. آ9

 یاکرده و از آن چه استفاده دایبحران نمود پ تیریبخش از مد نیآن مشخصاً در کدام جیاستفاده از نتا ه،یاست؟ در صورت ته

 شده است؟

 رانیلف امخت یهاشهر ی( برالی)خصوصاً س یعیاز سوانح مختلف طب یناش هارساختیز یهاریسک تیریبرنامه مطالعات مد ای. آ11

 جیاطلاعات مبنا مطالعه و نتا ،یشهرها انجام شده است؟ اگر مطالعات انجام شده است، اطلاعات مرتبط با متدولوژبالاخص کلان

 .دییاآن را به صورت کامل ارسال نم

در آن سازمان را  لیایمنی، مقاوم سازی، آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی به خصوص س ،یریشگیبرنامه و اقدامات مرتبط با پ .11

 .دیکشور در مناطق مختلف گزارش ده یاتیح یهارساختیدر رابطه با ز

)با در نظر گرفتن تمام تأسیسات و  یکشور اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یتا به حال مطالعه جامع ای. آ12

و بعد از  نیقبل، ح یوهایم شده است که در آن تمام سنارآنها( انجا نیو روابط ب رهیها و غاعم برق، گاز، آب، راه هارساختیز

را  جیمطالعه و نتا یاطلاعات مبنا ،یمطالعات، شامل متدولوژ اتیدر صورت انجام، جزئ ند؟شده باش یساز هیشب لابیوقوع س

 .دییارسال فرما

 یعیت و آلام هنگام وقوع سوانح طبخسارا سک،یبه منظور کنترل و کاهش ر سکیر تیریمطالعات مد گاهیضوابط و جا ها،برنامه

 یازمندین ،یتلفات و جراحات انسان ،یخسارات مال ،یخسارات کالبد عیسر نیبه منظور تخم یاسامانه یآن سازمان دارا ای. آ13

 اسیو پس از بحران در مق نیآثار و آلام ح فی( به جهت تخفعیسر یاسکان موقت و بازتوان لی)از قب یعیسوانح طب یها

 باشد؟ یم یکشور

باشد؟ در صورت -یبه صورت بر خط م لیاعلام س ایاخطار  شیو امکانات پ زاتیتجه یبحران کشور دارا تیریسازمان مد ای. آ14

عملکرد آنان  نیآن را ذکر نموده و همچن یریبکارگ اتیو جزئ ییتوانا ،یریمشخصات آن، مکان بکارگ یامکانات نیدارا بودن چن

 .دیشور شرح دهک ریاخ یهالابیرا در س

به  یعموم یرفتار یهاها و مدلامکانات حمل نقل، راه تیظرف یمدون، که بر اساس مدلساز هیآن سازمان برنامه تخل ای. آ15

کرده است؟  هیاز کشور ته یانقطه ایشهر  یشده باشد، برا هیته یتیمناسب و هر چه موثرتر شهرها و مناطق جمع هیمنظور تخل

 .دییآن را ارائه نما یو مدلساز هیته اتیمه و جزئبرنا ه،یدر صورت ته

از امکانات و  ی( و نحوه بهره بردارلیس ژهیدر زمان پس از وقوع حوادث )به و سکیشده مقابله با ر نیبرنامه کامل و تمر کی ای. آ16

 یپس از وقوع حوادث هیثانو یهاآن سازمان، جهت کاهش ریسک تیریو مد یبحران و توان هماهنگ تیریسازمان مد زاتیتجه

آن  یآمادگ زانیها و موجود دارد؟ اگر دارد، شرح کامل برنامه ،باشدمی سکیر تیریدر مد یاز اشتباهات انسان یکه ناش

 آن در حوادث گذشته ارائه شود. قیوزارتخانه با ذکر مصاد

پس از  عیپاسخ سر ندیدر فرآ ریدرگ یدهانها نیب فیوظا میبحران به منظور تقس تیریسازمان مد یبخش انی. برنامه جامع و م17

 ارائه گردد. ریاخ لیبه عنوان نمونه، شرح اقدامات انجام شده در س ست؟یها چامور محوله به آن تیریحوادث و مد

داشته؟ در صورت وجود اشاره شود و  یخسارات وارده نقش فیتخف ایو  دیمختلف در تشد یهااقدامات ناهماهنگ دستگاه ای. آ18

 ست؟یچ ندهیدر آ یخسارات نیکاهش چن یشما برا یشنهادیار پراهک

آثار و آلام  فیآن سازمان به منظور تخف« بحران نیح» ریگمیبه مراجع تصم یو دسترس یهماهنگ یهاهی. امکانات، ضوابط و رو19

 است؟  یبحران به چه نحو تیریدر سازمان مد یعیاز سوانح طب یناش
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و  لابیمقابله با مخاطره س یبرا یکشور های¬یکه در آن بتوان توانمند ای¬یازمان، مانور سراسرتا به حال توسط آن س ای. آ21

 موارد برگزار شده اعلام گردد.   اتیینمود، برگزار شده است؟ اگر بله، جز نیو تمر یابیاز آن را ارز یابیباز

 سکیر چه بهتر ره تیریها جهت کنترل و مدبخش گریبحران با د تیریسازمان مد یهمکار نحوه

آور از ضوابط الزام ایو  هیکلان به صورت توص یهاهاو پروژهدر طرح یعیسوانح طب یبه طور کل ایو  لیس سکیلزوم مطالعات ر ای. آ21

 .دیو ضوابط مورد اشاره را ارسال دار هاهیها  ابلاغ شده است؟ در صورت وجود، روسازمان ایها وزارتخانه ریطرف آن سازمان به سا

و ابلاغ  هیته یدولت گرید یهاها و سازماندر دستگاه سکیر تیریمد یسازادهیانجام و پ ینحوه یبرا یابرنامه ایضوابط و  ای. آ22

 .دییشده را ارسال نما هیته یهابرنامه ایلطفاً ضوابط و  صورتنیشده است. در ا

 ایمختلف که به آن سازمان ارائه و  یهاانجام شده در دستگاهاز گزارش خسارات وارده و اقدامات  یا. خواهشمند است نسخه23

 شده است، ارسال شود. هیتوسط آن سازمان ته

 یها رساختیز یسوانح و تاب آور سکیر تیریدر حوزه مد یبالادست  حیلوا هیبحران تا به حال در ته تیریسازمان مد ای. آ24

 است؟ به مراکز قانونگذار مشارکت کرده بیکشور به جهت تصو

 نهیدر زم یو دانش تخصص اتیخود و انتقال تجرب یهمتا یخارج یبا سازمان ها یهمکار یبرا یتا کنون، آن سازمان برنامه ا ای. آ25

 .دییرا ذکر بفرما یو نوع همکار یالملل نیب یبحران سوانح داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نام سازمان ها تیریمد

 سازمان زاتیتأسیسات و تجه یآوربحران و تاب تیریسازمان مد امکانات

از وقوع  عیسر یابی یکشور جهت آگاه یتمام بخش ها یسراسر شیپا کپارچهیمرکز  کیبحران کشور از  تیریسازمان مد ای. آ26

 گردد.  حیمرکز به صورت کامل تشر نیاست، اطلاعات مربوط به نحوه کار ا نیمخاطرات برخوردار است؟ اگر چن

سازمان  نیا ایهای کشور ارائه گردد. آاستان یبحران در برابر حوادث در تمام تیریمراکز مد یمنیا زانیو م یصات فن. مشخ27

مرکز  ایو در نقاط مناسب در سطح هر استان ) یمناسب به تعداد کاف زاتیبا امکانات و تجه بانیمراکز پشت هیتعب یبرا یضوابط

 نیا اتییاست، جز نیگردد؟ اگر چن نیگزیجا بانیدست رفتن هر کدام از آنها، مرکز پشتاز  ورتباشد، تا در ص یاستان( دارا م

 ارائه گردند. زیاجرا شده در سطح کشور ن یهاضوابط و نمونه

 یعیسوانح طب یهادر رابطه با خطرات و ریسک یعموم یبخش یبحران کشور بر بخش آگاه تیریو اقدامات سازمان مد برنامه

 مهیب تیو اهم یعیخطر سوانح طب نهیدر زم یو مردم یعموم یبخش یآگاه جادیبحران به منظور ا تیریزمان مدسا ی. برنامه28

  ست؟یها چمردم توسط خود آن یکردن اموال خصوص

اقدام به ساخت و  هااچهدری و هارودخانه ها،¬گسل میکه در حر یمالکان یبخش یبحران، جهت آگاه تیری. برنامه سازمان مد29

 یهاو تجارت عیها، صناساختمان ییجهت الزام به جابجا یقانون یتا به حال چه اقدامات ن،یعلاوه بر ا ست؟ینموده اند چ ساز

 ارائه گردد. ییاجرا قیشرح کامل آن به همراه مصاد ؟مذکور شده است یهاها از محلآن
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 مسکن و ادارت تابعه ادیسؤالات مربوط به بن

 سوانح سکیر تیریمد ندین در خصوص فرآمسک ادیبن یساختار سازمان

 ایها و مسکن، سازمان ادبنی در( …قبل و بعد از حوادث و یآمادگ ،یریشگی)پ سکیر تیریمد یبرا یساختار اینظام  ای. آ1

 و مبسوط پاسخ داده شود: یبه صورت مورد ریآن مجموعه وجود دارد؟ اگر بله، به سؤالات ز یهای تابعهشرکت

 ای اداره معاونت، کدام عهده به مورداً به ،…قبل و بعد از حوادث و  یآمادگ ،یریشگیبرنامه و ضوابط پ یو اجرا هیته تیمسئول •

 ست؟یها چآن فیآن است؟ شرح وظا یهای تابعهشرکت ایها و مسکن، سازمان ادیادارات در بن

 یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیز اا یاصورت وجود ضوابط در رابطه با موارد مطرح شده در بند الف، نسحه در

 شده است؟ یاتیعمل

است؟ در صورت  سکیر تیریمتخصص در مد میت ایشخص  یظوابط مورد بحث بند الف، بر عهده یاجرا تیریمد تیمسئول ایآ •

 ،ی)کشور یدارگذرانده شخص مذکور را در سطوح مختلف ا یتخصص و دوره ها نهیزم لات،یوجود شخص متخصص، تحص

 .دیهای تابعه( ارسال دارشرکت ایها و و سازمان یاستان

 .دیگزارش ده ریاخ لیمسکن را در رابطه با س ادیدر بن سکیر تیریمد یهابرنامه یاجرا نیاقدامات مسئول •

 سکیر تیریمد نهید در زمارشو کارشناسان یانیم رانیارشد، مد رانیمد ییآشنا یبرا یاو دوره کیستماتیس یبرنامه آموزش ایآ •

 .دیده حیتشر زیها  را ندوره یهاو حوادث وجود دارد؟ اگر بله، سرفصل یعیسوانح طب

به  ،یعیسوانح طب سکیر تیریدر رابطه با موضوع مد یتخصص یهای تابعه، بخشها و شرکتسازمان ایمسکن  ادیدر بدنه بن ای. آ2

ها پروژه حیها و نظارت بر انجام صحپروژه یاجرا د،یهای جدطرح ییجانما یاجرا ژهیمختلف به و یهانهیدر زم لیخصوص س

 آن بخش ارائه گردد. فیوجود دارد؟ در صورت وجود، شرح وظا

مسکن،  ادیدر بن ل،یسازی، آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی، به خصوص سایمنی، مقاوم ،یریشگی. برنامه و اقدامات مرتبط با پ3

 .دیگزارش ده ادیآن بن یموجود تحت تصد یهیو ابن هارساختیهای تابعه آن را در رابطه با زها و شرکتسازمان

کشور به جهت  یها رساختیز یسوانح و تاب آور سکیر تیریدر حوزه مد یبالادست  حیلوا هیمسکن تا به حال در ته ادیبن ای. آ4

 به مراکز قانونگذار مشارکت کرده است؟ بیتصو

 ادیبن یافراد مورد تصد یاملاک خصوص ایمسکن  ادیمربوط به بن یهاهیبه خسارات وارده به تأسیسات و سرما . در بحث مربوط5

خسارات وارده نقش داشته؟ در صورت وجود، به آن اشاره  فیتخف ایو  دیها در تشددستگاه گریاقدامات ناهماهنگ د ایمسکن، آ

 ست؟یچ ندهیدر آ یتخسارا نیچن کاهش یشما برا یشنهادیشده و راهکار پ

 مسکن ادیبن یمورد تصد یهاهیسرما تیریآن در مد میو مفاه سکیر تیریمطالعات مد گاهیجا

انجام  ایآ شود؟یانجام م ادیکلان آن در بن یهاهاو پروژهدر طرح یعیسوانح طب یبه طور کل ایو  لیس سکیمطالعات ر ای. آ6

آن مجموعه وجود  یاهای توسعهطرح یها و در قالب شرح خدمات الزامسند منضم به قرارداد کیبه عنوان  سکیمطالعات ر

 .دیرا ارسال دار موجودو ضوابط  هاهیدارد؟ در صورت وجود، رو

 ای)تأسیسات و بناها( وابسته و  یکیزیف یها هیبروز و قابل دسترس از سرما  کپارچه،یمنسجم، (  (GIS یمکان یبانک اطلاعات ای. آ7

ساخته  ادیبن نیا تیریکه تحت نظارت و مد ییها رساختیو ز هیابن یتمام ایهای تابعه و و شرکت ادیبنتحت نظارت به آن 

 :دیینامبرده، مشخص نما یاطلاعات یهااست؟ در صورت وجود، بانکشده هیته یفن شخصاتاند، در قالب شناسنامه و مشده

 شوند؟یم یشامل چه اطلاعات •

 انجام شده است؟ یزمان آن در چه یبه روزرسان نیآخر •

 به چه مقدار است؟ یاطلاعات یهاو دقت بانک ییزنمایر •

 است؟ زانیبه چه م یصحت اطلاعات موجود در بانک اطلاعات •
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)با در نظر گرفتن تمام  ییمناطق روستا اسیدر مق لیاز وقوع س یناش یهاریسک یبر رو یتا به حال مطالعه جامع ای. آ8

مسکن  ادیکه بن یموارد ژهیاز کشور به و ینقطه مشخص یآنها(، برا نیو روابط ب رهیها و غگاز، آب، راهها اعم برق،  رساختیز

شده  یساز هیشب لابیو بعد از وقوع س نیقبل، ح ویاست که در آن تمام سنار رفتهیپذها نقش داشته است صورت در توسعه آن

 دییآن را به صورت کامل ارسال نما جیمنابع و نتا ،یتدولوژباشد؟ اگر مطالعات انجام شده است، اطلاعات مرتبط با م

استفاده از مطالعات  یو چگونگ ییساز روستاودر بخش نظارت بر ساخت یعیسوانح طب سکیر تیریاز مطالعات مد یناش جینتا. 9

چه  یاراض یو کاربر نیمسکن در کنترل استفاده از زم ادیتوسط بن سکیر تیریاز ابزار مد یکیبه عنوان  لابیس سکیر لیتحل

 چه بوده است. ریاخ لابیدارد و حاصل آن را در س یگاهیجا

 رییروستاها، تغ میگسترش محدوده و حر ،یهای هادطرح بیو تصو هیشامل ته ییروستا ییو اجرا یهای مطالعات. در طرح11

 سکیر یکم یهامدل یبر مبنا یعیح طباز سوان یناش یهابه ریسک ادیآن بن ایآ ،ینیچن نیمباحث ا گریو د یاراض یکاربر

 .دییآن را ارائه فرما یارهایمع ایو  هاهیضوابط، رو زم،یپردازد؟ در صورت پرداختن، مکان یمحور م

زلزله و  رینظ ،یعیکشور پس از وقوع حوادث طب ییو روستا یمناطق شهر یبازساز ندینهاد در فرآ نی. با توجه به مشارکت ا11

مخاطرات مهم در منطقه، نحوه ساخت  نییشامل انتخاب مکان، تع یبازساز ندیدر فرآ سکیمطالعات رانجام  گاهیجا ل،یس

 مصداق شرح داده شود.  ذکر با …در برابر مخاطرات و  منیهای اپروژه

 منیی اهااجرا و نظارت( جهت احداث ساختمان ،یطراح ه،ی)مطالعات اول یمهندس یفن نهیدر زم ادی. مجموعه اقدامات آن بن12

 آن ارائه گردد.  اتییبا ذکر جز لابیاز مخاطره س یهای ناشدر برابر ریسک

 سوانح یمسکن در کسب و ثبت اطلاعات خسارات وارده ط ادیعملکرد بن

تأسیسات و  ه،یوارده به ابن یخسارات اقتصاد یثبت و مستندساز یمنسجم و استاندارد شده  برا یضوابط و برنامه ا ای. آ13

در گذشته توسط آن مجموعه  ایباشند و  یهای تابعه آن مها و شرکتمسکن، سازمان ادیرا که وابسته به بن ییها رساختیز

ها وجود آن یو بر اساس نوع و درجه خطر و طبقه بند هیبصورت بانک داده  مکان پا ند،احداث و به بهره برداران واگذار شده ا

 شده است؟ یاتیعمل یضوابط ارسال گردد و اعلام شود که از چه زمان نیاز ا یادارد؟ در صورت وجود، لطفا نسخه

ها و مسکن، سازمان ادیرا که وابسته به بن ییها رساختیتأسیسات و ز ه،یوارده به ابن ی. گزارش کامل خسارات اقتصاد14

به  ریاخ لیشده اند، در س در گذشته توسط آن مجموعه احداث و به بهره برداران واگذار ایباشند و  یهای تابعه آن مشرکت

 (. گرید یمورد یهاگزارش ایمنسجم و  یها.)چه بر اساس روشدیهگزارش د لیصورت کامل با ذکر اطلاعات ذ

 .یسال ساخت و سال بهره بردار ،یارزش مال ت،یبنا شامل محل، ظرف ایتأسیسات  یمشخصات کل •

 .یو اجتماع یمال ،یخسارت انسان زانیمشخصات خسارت وارده شامل علت و م •

 .وقفهیسازمان مربوطه در خصوص ارائه خدمات ب تیمسئول ایو  دهیدبیآس یهارساختیاز عدم انتفاع از ز یخسارات ناش •

 سوانح سکیر تیریمد یبرا مهیصنعت ب یتهایمسکن در استفاده از ظرف ادیبن یهاعملکرد و سیاست •

 مهیمربوط به ب لیذ یلیاند؟ اطلاعات تکمبوده مهیب لیقبل از وقوع س ل،یابر سدر بر ریاخ لی ی. چه بخش از خسارات وارده ط15

 ها گزارش گردد:آن

 سوانح مهیب دیشده جهت خر یط یو تجار یادار ندیفرآ •

 یافتیخسارت در زانیحد تعهدات، م مه،یبشده، حق مهیب هیسرما مه،یمدت ب مه،ی: نوع بیامهیمشخصات ب •

 چه بوده است؟ مهیدر قرارداد ب یالارزش م نییتع یمبنا •

 مواردی که بیمه جبران خسارت نکرده است و دلایل رد آن توسط بیمه. •

 شود؟یم نیتام یخسارات از چه محل نهیهز ده؛ینبودن تأسیسات و اموال خسارت د مهیب ای مهیدر صورت عدم جبران خسارت توسط  ب •

 دیموانع در جهت عدم خر ایو  لیهای تابعه، دلاها و شرکتمسکن، سازمان ادیبناز  ییبناها اینشدن تأسیسات  مهیدر صورت ب •

 معتبر چه بوده است؟ نامهمهیب
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مسکن و شرکت  ادیاز مجموعه  بن ییها رساختیامر که چه ساختمان ها و ز نیا نییجهت تع یضوابط ایو  ندیپروتکل، فرآ ای. آ16

 دارند، وجود دارد؟ اگر بله،  لیس ای یعیبر سوانح طبنامه در برابه داشتن بیمه ازیتابعه ن یها
 ضوابط ارسال گردد. نیا از یانسخه •

 شود؟یانجام م سکیر یابیمناقصه بدون ارز قیاز طر ایاست؟  سکیر یابیبر ارز یمبتن یامهیپوشش ب دیخر یارهایمع ای. آ17

 ل،یشامل خطر س یو خطرات تبع یهای جامع آتش سوزبیمه  ؟شودیم یداریخر شترینامه ها، کدام نوع بانواع بیمه نی. از ب18

از  یعدم النفع ناش مهیآلات، ب نیشکست ماش مهیساخت، ب ایتمام خطر نصب  مهیب ،ساختمان و تأسیسات تیهای مسئولبیمه

 .…یگروه ای یدحوادث  اشخاص انفرا مهیانتفاع، بعدم مهیب ،یبرداربهره مهیب د،یوقفه در تول مهیآلات، ب نیشکست ماش

 را دارد؟ مهیب یعقد قراردادها یبرا مهیهای بتعامل با شرکت یبرا یکاف اراتیاطلاعات و اخت یواحد سازمان ای. کدام بخش 19

 خسارات وجود دارد؟ افتیدر یریگینامه ها و پبیمه دیارائه مشاوره در خصوص خر ایو  تیریمد یبرا یبخش مستقل و تخصص ای. آ21

کردن اموال  مهیب تیو اهم یعیخطر سوانح طب نهیدر زم یو مردم یعموم یبخش یآگاه جادیمسکن به منظور ا ادیبن ی. برنامه 21

 دیکه از خر یکسان ایو  نامهمهیب دارانیخر یبرا یهیو تنب یقیاقدامات تشو ایآ ست؟یها چمردم توسط خود آن یخصوص

 .دیگردد؟ اگر بله شرح ده یانجام م ادیدر دسترس بن یونقان یزارهاکنند، با اب یم ینامه معتبر خودداربیمه

گسترش  یآن مجموعه برا یدر امر ساخت و ساز عمدتا جوامع کمتر برخوردار هستند، برنامه  ادیکه جامعه هدف بن یی. از آنجا22

 هیچگونه پا ییبرنامه ها نیدراز مدت چن یداریپا یاقتصاد یچه بوده و راهکارها ریپذ بیاس یقشرها نیسوانح در ب مهینفوذ ب

 شده اند؟ یگذار

 مسکن ادیدر بن ریاخ لیخسارات س یآن در اقدامات مربوط به بازساز میو مفاه سکیر تیریمد گاهیجا

از منظر  ژهیبه و یو شهر ییروستا یفعل یهاسکونتگاه طیشرا یسازجهت به یمسکن اقدامات ادیبن ایآ ر،یاخ لیبا توجه به س. 23

 آنها(؟ اتیانجام داده است )با شرح جزئ لیاطرات سمخ سکیکاهش ر

 یهابر روش یمبتن ،یاشده نییتع شیبرنامه از پ ایدر حوادث، آ دهید بیمناطق آس یدر بازساز ادیآن بن تی. با توجه به مامور24

 آن ارائه گردد. اتییجز ،یابرنامه نیشده است؟ در صورت وجود چن فیتعر دهید بیمناطق آس عیسر یمحور، جهت بازساز سکیر

به منظور استفاده از تجارب به  یسازوکار ایشده بودند، آ یبهساز ایساخته  ادیکه توسط بن یی. با توجه به عملکرد ساختمان ها25

ساخت و ساز وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن  نهیبه خصوص در زم ندهیاز سوانح آ یریشگیدست آمده از سوانح به منظور پ

 .دییموجود را ذکر بفرما یااز سازوکاره یمونه اپاسخ، لطفا ن

های تابعه و شرکت ادیوابسته به آن بن یتأسیسات و بناها یای براپوشش بیمه دیدر جهت خر یاقدام لیپس از وقوع س ای. آ26

 .دییها را اراِئه فرماآن اتیجزئ د؟ینموده ا
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 ر کشور.وقوع سیل د -مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی -پیوست ب

کشور را مورد  یاز شهرها و روستاها یدر برخ لیوقوع س دهیپد 26/11/98در جلسه مورخ  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

 ادیبن ،یراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز مطالعات و تحق رو،یوزارت ن ،یمراجع استان یهاقرار داد و ضمن استماع گزارش یبررس

 رخانهیو دب یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمسلح، سازمان م یروهاین یبانیارت دفاع و پشتوز ،یمسکن انقلاب اسلام

بارش،  یشدت بالا لیکشور به دل یاز خسارات وارده بر شهرها وروستاها یدارد که بخش یاذعان م ،یو معمار یشهرساز یعالیشورا

 لیتعد ایمختلف قابل کنترل، حذف و  یهااسیدر سطوح و مق تا اقداماب لابهایاز تبعات س یبود اما بخش قابل توجه ریاجتناب ناپذ

 .کندیرا طلب م تیمختلف حاکم یهاو بخش یو فراشهر یشهر یهامراجع مرتبط در حوزه هیکل یاست که عزم جد

 یهارنامهو ب ماتیتصم نیب یهماهنگ جادیبر ا یخود مبن یقانون حیصر فیتکل یدر راستا یو معمار یشهرساز یعالیشورا

 یهاجهت دستگاه هیلازم الرعا فیو تکال ریاز تداب یامردم، بر مجموعه یبهتر برا ستِیز طیمح جادیمختلف به منظور ا یهادستگاه

 :دینمایم دیتاک ریمرتبط به شرح ز

 لیاسناد فرادست مرتبط با کاهش خطر س نیو تدو هی: تهالف

 یبندپهنه یهاکشور، نقشه یو تخصص یاز توان علم یریگمرتبط و بهره یهاگاهدست ریسا یبا همکار یوزارت راه و شهرساز -1

کشور و با  ییو روستا یشهر یهابر سکونتگاه دی(  را با تاک2811نامه   نیخطر زلزله در آئ یبندنقشه پهنه ری)نظ لیخطر س

 .دینما هیته یحمل و نقل و مسکن و شهرساز یهاکاهش خطر در حوزه کردیرو

های توسعه و عمران طرح بیو تصو هیته ندیدر فرآ تیاز آن با دقت و کفا یریشگیو پ یشهر یهالابیطالعات مربوط به سم -2

 نی. در اردیهای توسعه و عمران ملاک عمل قرار گاسنادِ الزام آور طرح ریمرتبط با آن به همراه سا یانجام و اسناد خروج

در  رانهیگشیپ کردیبا رو یشهر یهالابیس تیریمد "به  "شهرها  یسطح یبهاآ عو دف یجمع آور "نگرش از  رییخصوص تغ

 است. یضرور "بالا دست زیسطح حوزه آبخ

ظرف  رویوزارت ن یاز سو هالیها و مسرودخانه یفیو ک یکم میدر حرا تیو فعال یضوابط و مقررات مربوط به استقرار کاربر -3

 ارائه شود. یو معمار یشهرساز یالعیبه شورا بیو جهت تصو نیماه تدو 6مدت 

وگردشگری  یبا عنایت به وجود سنت عظیم و غنی تاریخی معماری و شهرسازی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دست -4

ها و تجارب تاریخی معطوف به مدیریت و کنترل سیل در ابعاد مختلف را احصا و جهت استفاده در اختیار مجموعه آموزه

 .هدمرتبط با توسعه شهری قرار د یهااهمجموعه دستگ

شهرها اعم از جنگل و  رامونیپ یعیطب یهالازم است عرصه ریگلیو س زیخلیس یهادر پهنه یبر عدم توسعه شهر دیضمن تاک -5

 یجنگل یهاو پارک یتوسعه جنگل کار ،یکمربند سبز حفاظت ،یزداریطرح آبخ رینظ ییهاپهنه شنهادیپ قیمرتع ازطر

 های توسعه و عمران حفاظت گردد.حدرطر

 یبا همکار رعاملیسازمان پدافند غ دیمسلح، مقرر گرد یروهاین یبانیبه گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع و پشت تیبا عنا -6

ز و مراک یاتیح یهارساختیبحران، الزامات و ملاحظات حفاظت از ز تیریمسلح و سازمان مد یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

و حسب  هیته یو محل یامنطقه ،یمل اسیو انسان ساخت در مق یعیو مخاطرات طب داتیهدرا در مواجهه با ت(   (CIP یدیکل

 صلاح برساند. یمراجع ذ بیمورد به تصو

های شهری وزارت راه و شهرسازی )معاونت ساختمان و مسکن( موظف است تا مقررات مربوط به کاهش خطر سیل در ساختمان-7

 به صورت مستقل تهیه نماید. ایوستایی را در قالب مباحث مقررات ملی موجود و و ر

 نیا یو جرم انگار یبا تخلفات شهرساز ییو برخورد قضا نیقوان ییضمانت اجرا تیلازم جهت تقو ریتداب یوزرات راه و شهرساز -8

 .دیلازم اتخاذ نما یبیتصوو ارائه به مراجع  ینامه جامع کنترل شهرساز نییآ هیتخلفات را در قالب ته
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ها و کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز وزارت نیرو اقدامات لازم جهت اعمال مدیریت یکپارچه بر بستر و حریم رودخانه و مسیل -9

منجر به تداخل  یاهیو رو یهای مذکور در داخل و خارج شهرها و روستاها  و رفع و اصلاح  تعارضات قانوندر حریم عرصه

 .دینما یریگیمجلس( پ ای)اعم از دولت  یبیتصو مراجعبه  شنهادیرا در قالب پ هاتیمسئول

 : یاتی: اقدامات عملب

و مشارکت  یوزارت جهاد کشاورز یمشرف بر شهرها با راهبر زیآبخ یهادر سطح حوزه یو آبخواندار یزداریهای آبخطرح -11

طرح  " یابودجه فیرد یایخصوص اح نینجام گردد. در ابه شهرها ا یو رسوب ورود لیبا هدف کنترل س هایشهردار

های ذینفع و بهره بردار و مساعدت سازمان برنامه و دستگاه رکتبا مشا  "یشهر زیآبخ یهاحوزه لیکنترل س یزداریآبخ

 است. یبودجه کشور ضرور

و حسب استعلام  قیتدق رویت نتوسط وزار یو فراشهر یمتداخل با حوزه شهر یهالیها و مسو بستر رودخانه میحرا -11

 هیمراجع مرتبط در کل ریو سا یعالیشورا رخانهیدب ایها و استان یادارات کل راه شهرساز ایطرح  هیدارِ تهمشاور عهده نیمهندس

خصوص لازم است اقدامات لازم جهت  نی. در اردیاعمال و ملاک عمل قرار گ ییو روستا یهای توسعه و عمران شهرطرح

 اتخاذ گردد. رویوزارت ن یبه استعلامات انجام شده از سو یین پاسخگوکاهش زما

 تیبه منظور استفاده از ظرف رویها توسط وزارت نرودخانه یفیو ک یکم میو شفاف حرا قیدق یلازم جهت علامت گذار ریتداب -12

 .ردیصورت گ یاجتماع یهاو نظارت یعموم شیپا

در معرض  یدرشهرها و روستاها لی( موظف است نسبت به استقرار سامانه هشدار سیاس)سازمان هواشن یوزارت راه و شهرساز-13

 .ندیاقدام نما لابیخطر س

به مردم، انتقال  یبحران و امدادرسان تیریدر مد یشده شهر زیتجه یهاها به عنوان پهنهپادگان لیبد ینظر به نقش ب -14

 ةیکل ینبوده و کاربر یضرور کند،یحکم م یتیو امن ینظام اتیکه مقتض یمذکور به خارج از شهرها، مگر در موارد یهاعرصه

 .شودیم تیتثب ینظامهای توسعه و عمران ها در طرحپادگان

 ییرا شناسا داریناپا یهاواقع در ساختگاه یروستاها تیاولو ن،یمع یبرنامه زمان یموظف است تا ط یمسکن انقلاب اسلام ادیبن -15

های توسعه ها در چارچوب احکام و ضوابط طرحآن ییجابجا از،یو درصورت ن یساز داریجهت ایمن سازی و پاو اقدامات لازم را 

 .دیفراهم نما یاو منطقه یاهیو عمران ناح

 خطوط ها،تونل –ها های بزرگ مقیاس )بزرگراهجهت پروژه  (EIAفرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی ) قیبرانجام کامل و دق -16

 .گرددیم دتاکی زیست محیط حفاظت سازمان توسط...(  و آهن راه

و بستر  میواقع درحر یدربرخورد با ساخت وسازها رویو وزارت ن هایشهردار ریمرتبط نظ یاقدام قاطع و موثر توسط نهادها -17

 111ماده  ونیسیکم یاواقع درمواضع مذکور انجام  واز صدور آر رمجازیمستحدثات غ یو قلع و پاکساز هالیرودخانه و مس

 گردد. یخوددار هالیها و مسو بستر رودخانه میحر درتخلفات واقع  یبرا مهیمنجر به اخذ جر

 . هالیها ومسو بستر رودخانه میمتعارض در حر یکاربر نییو تع یصدور هرگونه پروانه ساختمان تیممنوع -18

توسط  یهالیها و مسو بستر رودخانه میمتعارض در حر یکاربر نییمربوط به تع یمصوبات احتمال هی: از انجا که کلتبصره 

بوده  و لازم است به  یاساس رتیمغا ندی( مشمول فرآییو روستا ی)اعم از شهر یاستان یهاو کارگروه 5ماده  یهاونیسیکم

و بستر رودخانه به  میز حرا یکاربر رییمراجع مذکور که منجر به تغ ماتیتصم هیکل باشورا  نیبرسد، لذا ا یعالیشورا بیتصو

 الاثر خواهند بود. یمخالفت نموده و تبعا مصوبات مورد اشاره ملغ گرددیم هایکاربر ریسا

 یمربوط به بازساز یخسارات وارده، اقدامات کالبد زانیم قیها موظفند ضمن برآورد دقاستان یادارات کل راه و شهرساز -19

بر استفاده از  دیوزارت متبوع و با تاک یو معمار یمعاونت شهرساز یرا با هماهنگدر شهرها  لیاز س دهید بیآس یهاعرصه

های ها به انجام رسانند. همچنین با بررسی همه جانبه طرحهای مصوب آنطرح لبشهرها در قا یتوسعه درونزا یهاتیظرف
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ها پیشنهادات اصلاحی احتمالی مورد آنجامع شهرها )با اولویت شهرهای درگیر با سیل اخیر( و آسیب شناسی ابعاد مختلف 

 .نمایندهای اساسی پس از طی مراحل استانی به شورای عالی ارسال نیاز را در قالب مغایرت

 تیریملاحظات مربوط به مد تیرعا نیو همچن یهادهایطرح یذات تیماه نیو همچن یمتعدد قانون حیبا توجه به وجود تصر -21

معطوف  تای) که ماه یهاد ها نسبت به شرح خدمات طرحآن شتریب یهای جامع و غنات طرحدر شرح خدما یشهر یهالابیس

ها تحت هر افق آن انیها پس از پاآن دیتمد ایو  یهاد طرح دنظریتجد طرح هیکوتاه مدت شهر است(،  ته یهابه حل چالش

 شود. هیها طرح جامع تهآن یرشه یهادشهرها پس از اتمام افق طرح یعنوان ممنوع بوده و لازم است برا

و بستر رودخانه در تشدید اثرات  میپل( در حر ای)اعم از احداث شبکه معابر  یکیمداخلات تراف ریانکارناپذ راتیبا توجه به تاث -21

ملاحظات  تیاستانها ضمن رعا کیتراف یکشور و شورا کیتراف یهماهنگ یعالیمصوبات شورا هیها لازم است کلمخرب سیلاب

 یعالیبا طرحهای جامع مصوب شورا یقانون حاتیبه استناد تصر ل،یرودخانه و مس یعیطب میربوط به حفظ بستر و حرم

 هماهنگ گردد. یو معمار یشهرساز

ها و مقررات احداث بنا در شهر یدر وضع و اجرا لی(  دخ5ماده  یهاونیسیمراجع )از جمله کم ریو سا یوزرات راه و شهرساز -22

ا رعایت سطح اشغال بهینه توده گذاری ابنیه و تامین حداقل سرانه فضای باز در ضوابط احداث بنا، از گسترش بیش روستاها ب

 .ندینما یریجذب روان آب درسطح شهرها و روستاها جلوگ هایصهاز حد سطوح عایق شهری و حذف عر
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 مرکزی هایی از گزارش بیمهبخش  -پیوست ج
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