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مقدمه
حادثه آتش س��وزی در س��اختمان پالسکو، 
یکی از تلخ ترین رخدادهای سال 1395 بود 
که وجدان عمومی جامعه را جریحه دار کرد 
و موجی از همدردی را از سوی اقشار مختلف 
برانگیخت. این واقع��ه از جنبه های مختلف 
قابل بررسی و آسیب شناسی است و تا لحظه 
تنظی��م این مطل��ب، مق��االت و تحلیل های 
آن  خص��وص  در  عدی��ده ای  کارشناس��ی 
منتشر شده است. بی گمان یکی از مهم ترین 
تصمیماتی که در خصوص حادثه پالس��کو 
از س��وی دولت یازدهم اتخاذ ش��د، تشکیل 
»هیئ��ت ویژه گ��زارش ملی بررس��ی حادثه 
پالسکو« بود. تشکیل این هیئت که می توان 
آن را نخستین تجربه در کشور برای بررسی 
بحران ها و بالی��ای طبیعی و حوادث قلمداد 
کرد، گام مهمی در پاس��خ ب��ه مطالبه جامعه 
نخبگی کش��ور برای بررس��ی کارشناس��ی 
حوادث و رخدادهای ملی برای کاس��تن از 
دامنه آس��یب ها و درس گرفتن از قصورها و 

کاستی ها و اصالح ساختارهای مدیریتی معیوب و تصمیم گیری های 
اش��تباه بود. در این تحقیق با مروری مجمل بر تش��کیل »هیئت ویژه 
گزارش ملی بررس��ی حادثه پالسکو« و تش��ریح شمه ای از گزارش 
منتشرش��ده، به اهمیت تشکیل این هیئت و دستاوردهایی که این مهم 

می تواند برای کشور داشته باشد، می پردازیم.

تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پالسکو
ب��ا وق��وع آتش س��وزی در س��اختمان پالس��کو در س��ی ام دی ماه و 
فروریختن این مجتمع تجاری و شهادت 16 نفر از اعضای زحمت کش 
آتش نش��انی و شش نفر از کس��به و کارکنان شاغل در آن و خسارت 
گس��ترده مالی کسبه این ساختمان، این حادثه بُعد ملی به خود گرفت. 
با گذش��ت ن��ه روز از وق��وع حادثه و پای��ان عملیات اطف��اء آتش و 
آواربرداری، ریاس��ت محترم جمهوری اسالمی ایران طی حکمی 10 
نفر از کارشناسان رش��ته های مختلف را به عنوان هیئت ویژه گزارش 
ملی بررس��ی حادثه پالسکو منصوب نموده و این هیئت را مأمور کرد 
در مدت دو ماه گزارش خود را در زمینه های »بررس��ی علل و عوامل 
وقوع آتش سوزی« و »فروریختن ساختمان«، »نحوه مدیریت محیطی 
حادثه«، »کیفیت هماهنگی دس��تگاه های مسئول در مدیریت بحران«، 
»راه های پیش��گیری از تکرار آن« و »اصالحات س��اختاری و مدیریتی 
الزم« ارائه کند. دکتر روحانی با اشاره به ایثار و فداکاری آتش نشانان، 

گزارش ملی حادثه 
پالسکو؛ درس ها و ویژگی ها

گزارش ملی حادثه پالس�کو، گام مثبت و مؤثری بود که در مدیریت بحران کش�ور اتفاق افتاد. تشکیل 
هیئتی مس�تقل و بی طرف، که فارغ از هر دغدغه و س�وگیری ، صرفًا در صدد بررسی علمی و تخصصی 
حادثه باشد برای نخستین بار بود که در کشور اتفاق افتاد. در این نوشتار با تشریح بخشی از درس هایی 

که در گزارش ملی پالسکو ذکر شده، به ویژگی های گزارش منتشره پرداخته شده است.

تحلیل

اشاره:

سیدمسعود موسوی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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گزارش ملی حادثه پالسکو؛ درس ها و 
ویژگی ها

احساس��ات مل��ی ایرانی��ان و وحدت و انس��جام م��ردم در کمک به 
آسیب دیدگان، ضرورت پیش��گیری از حوادث مشابه را یادآور شده 
و از هیئ��ت ویژه خواس��ت گزارش دقیقی تهی��ه و جهت اطالع مردم 
ایران منتش��ر نمایند. تمامی دستگاه ها و مسئوالن ذی ربط نیزمؤظف به 
هم��کاری با این هیئت ترکیبی با تخصص های مختلف ش��دند. هیئت 
متش��کل از 10 نفر است که ریاس��ت آن را دکتر محمد تقی احمدی، 
رئیس دانش��گاه تربیت مدرس ب��ر عه��ده دارد. در ترکیب این هیئت 
همچنی��ن دکتر علی اکب��ر آقاکوچک )متخصص مهندس��ی عمران و 
فارغ التحصیل س��ازه های ف��والدی(، مهندس ف��رج اهلل رجبی )رئیس 
سازمان نظام  مهندس��ی ساختمان(، مهندس ش��اپور طاحونی )مسئول 
کمیت��ه مبحث دهم مقررات ملی ایران، طرح و اجرای س��اختمان های 
فوالدی(، دکتر س��عید بختیاری )متخصص تحقیق��ات آتش و ایمنی 
ساختمان ها در برابر آتش(، دکتر سید باقر مرتضوی )متخصص حوزه 
ایمنی و بهداشت  کار( دکتر رسول میرقادری )دکتری مهندسی سازه و 
طراحی سازه های فوالدی(، دکتر محمد فاضلی )دکتری جامعه شناسی 
سیاسی(، دکتر مهدی هداوند )حقوق دان(، نصراهلل طهماسبی آشتیانی 
)کارشناس ارشد صنعت بیمه و عضو شورای عالی بیمه( حضور دارند. 
دبیرخانه هیئت در دانش��گاه تربیت مدرس قرار دارد. س��اختار هیئت 
ویژه گزارش ملی بررس��ی حادثه پالسکو، ساختاری غیردولتی و غیر 
ذینفع با سازمان هایی بود که به نوعی درگیر حادثه پالسکو بودند. این 
جمع، به گونه ای انتخاب شده بود که می توانست داعیه بی طرفی داشته 
باشد و انتخاب اعضا بر اساس تخصص ها، هیئت را توانمند می ساخت 
تا با نگاهی تخصصی و به دور از س��وگیری های متداول س��ازمانی و 

سیاسی حادثه را بررسی نماید.
حکم رئیس جمهور در نهم بهمن 1395 صادر ش��د. بر اس��اس 
ابعاد مهم حادثه، شش کمیته تخصصی برای بررسی حادثه مشخص 
شدند. کمیته ای نیز برای تعیین روش انجام مطالعه و در نهایت تدوین 
گزارش نهایی بر اساس تلفیق یافته های کمیته های مختلف تعیین شد. 
براساس دس��تور رئیس جمهور، هیئت فرصت دو ماهه ای برای تهیه 
گ��زارش درباره جنبه ه��ای مختلف حادثه در اختیار داش��ت. بحث 
زمان بندی و انتشار گزارش در فرجه تعیین شده از جمله اولویت های 
این هیئت بود و تالش گس��ترده ای صورت گرفت تا این مهم محقق 
ش��ود. در بررس��ی های اولیه 25 س��ازمان مرتبط با حادثه پالس��کو 
شناسایی شدند و هزار پرسش حقوقی برای این سازمان ها ارسال شد 
و در مجم��وع، 700 صفحه گ��زارش در کمیته حقوقی تهیه و تنظیم 
شد که تعدادی از صفحات به پاسخ این پرسش ها اختصاص داشت.

گـزارش هیئـت ویـژه بررسـی حادثـه 
پالسکو

گزارش ملی حادثه پالسکو روز 16 فروردین 
96 توسط هیئت ویژه به رئیس جمهور ارائه 
شد. س��ه روز بعد در یک نشست خبری در 
دانش��گاه تربیت مدرس این گ��زارش برای 
رسانه ها تشریح شد. شعار هیئت که گزارش 
خود را به ملت ایران تقدیم کرد، عبارت بود 
از »پالس��کو را فراموش نکنیم«. کمیته های 
شش گانه هیئت ویژه هر کدام یک گزارش 
مفصل بین 180 ت��ا 700 صفحه  ای )نزدیک 
ب��ه 1700 صفحه گزارش( تهیه کرده بودند. 
خالص��ه  ای 220 صفحه  ای از این گزارش  ها 
تهیه شد و چکیده ای 22 صفحه ای نیز تهیه و 
ارائه شد. خالصه ای که از سوی هیئت ویژه 
درباره حادثه پالس��کو که در جریان نشست 
خبری ارائه شد مش��تمل بر هفت بخش بود 

که در ذیل به آن اشاره می شود:

1. بررسی حادثه از دیدگاه مهندسی آتش 
در ذی��ل ای��ن بخ��ش درس ه��ای حادثه و 
توصیه های��ی ب��رای حوادث��ی ک��ه ممک��ن 
اس��ت در آینده اتفاق بیفتد ارائه ش��ده بود. 
توصیه های که در این گزارش مطرح ش��ده 

عبارتند از:
- نخستین اقدام فوری که توصیه می شود 
ارزیابی ریسک خطر حریق در ساختمان های 
اس��تراتژیک، دولت��ی و عموم��ی و اقدام به 
کاهش خطرپذیری آنها اس��ت تا از حوادث 
مش��ابه و احیاناً بحران های ناشی از حریق در 

این گونه ساختمان ها جلوگیری شود.
اس��تانداردها،  توس��عه  و  تکمی��ل   -
آیین نامه ها و مدارک فنی پش��تیبان مقررات 

ملی ساختمان.
- تهی��ه و تکمیل مق��ررات ایمنی برای 

ساختمان های موجود.
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- تکمی��ل و توس��عه قوانی��ن و مقررات 
نگهداری و سیستم های نظارتی مربوط.

- ض��رورت تکمی��ل مباح��ث 2 و 22 
خص��وص  در  س��اختمان  مل��ی  مق��ررات 

ساختمان های موجود.

2. بررسی حادثه از دیدگاه مهندسی سازه 
در گ��زارش هیئ��ت با م��روری ب��ر مقررات 
موجود، پیش��نهاداتی در زمینه اصالح برخی 
از ضوابط و مق��ررات و رویه های جاری در 
خصوص حفظ ایمنی س��اختمان های موجود 
و جدیداالحداث و نیز نحوه اعمال و اجرای 
آنها ارائه شده است که به اختصار عبارتند از:

- تکمیل ضوابط مباحث ششم، نهم و دهم 
مقررات ملی ساختمان در خصوص مقاومت 
سازه ها در برابر آتش و خرابی پیش رونده در 

خصوص ساختمان های جدیداالحداث.
- تکمی��ل ضوابط مبحث بیس��ت ودوم 
مق��ررات ملی س��اختمان در م��ورد ضوابط 

حفاظت ساختمان در برابر آتش.
براب��ر  در  س��ازه  مقاوم��ت  بررس��ی   -
آت��ش و خراب��ی پیش رون��ده در خصوص 

ساختمان های بلندمرتبه و مهم موجود.
- اص��الح ضوابط و تدوین س��از و کار 
الزم ب��رای اجرایی ش��دن مبحث بیس��ت و 
دوم مق��ررات ملی س��اختمان در خصوص 

ساختمان های موجود.
- لزوم تمایز در نگرش به س��اختمان های 
بلندمرتب��ه و تدوین ضواب��ط و مقررات ویژه 
برای احداث و نگهداری این نوع ساختمان ها.

- هم��کاری هم��ه جانب��ه وزارت راه و 
نظام مهندسی ساختمان  شهرسازی، سازمان 
و شهرداری ها برای اجراشدن کامل مقررات 
مل��ی س��اختمان و ب��ه وی��ژه م��وارد ایمنی 
س��اختمان و س��ازه آن در براب��ر حری��ق در 

ساختمان های بخش خصوصی.

- هم��کاری همه جانبه وزارت راه و شهرس��ازی، دس��تگاه های 
کارفرمایی، مهندس��ان مش��اوران، پیمانکاران، سازمان های مردم نهاد 
و انجمن های صنفی از قبیل جامعه مهندس��ان مش��اور و انجمن های 
پیمانکاری برای پیاده ش��دن کامل مقررات ملی ساختمان و خصوصاً 
موارد ایمنی س��اختمان و س��ازه آن در برابر حریق در ساختمان های 

بخش های دولتی و عمومی.
- اقدام فوری در شناسایی، درجه بندی و تدوین برنامه و عمل برای 

کاهش آسیب پذیری ساختمان های قدیمی موجود در کالن شهرها.
- در کالن شهرهای کش��ور و به ویژه شهر تهران، ساختمان های 
زیادی با عمر بیش از 30 س��ال وجود دارند. با توجه به نوع قوانین و 
مقررات حاکم در کش��ور در آن سال ها و روش های معمول طراحی 
و س��اخت، با اطمینان می توان گف��ت در صورت بروز حریق و عدم 
اطفای آن در زمان نسبتاً کوتاه، این ساختمان ها در معرض فروپاشی 
ق��رار می گیرند. بنابراین پیش��نهاد می ش��ود طی ی��ک برنامه ضربتی 
در مرحله اول این نوع س��اختمان ها شناس��ایی ش��ده و پس از آن با 
درجه بن��دی آنها به لحاظ اهمیت و کاربری، نس��بت به اجرای یک 

برنامه برای کاهش تدریجی یا مرحله ای آسیب پذیری اقدام شود.

3. بررسی حادثه از دیدگاه مدیریت بحران
در ذی��ل این مبحث توصیه های ذیل ب��رای بهبود مدیریت بحران در 

کشور از سوی هیئت ارائه شده است:
- ضروری است سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
مبادرت به شناسایی و ارزیابی طیف متنوع تری از سناریوهای بحران زا 
کرده و برای پیش��گیری و آمادگی اقدام نماید. از سوی دیگر نقش 
فعلی این س��ازمان که محدود به هماهنگی بین کمیته های گوناگون 
بوده و عمدتاً عاری از نقش اجرایی برجس��ته است، نیاز به بازنگری 
دارد. س��طح بندی حوادث باید بازنگری شود. با توجه به نبود سامانه 
خبره1 برای ثبت، طبقه بندی و جس��تجوی مناب��ع و تجهیزات، ایجاد 

چنین سیستمی ضروری به نظر می رسد.
- سازمان آتش نشانی ش��هر تهران عالوه بر خدمات اضطراری، 
متولی پیش��گیری از حریق و ارائه خدمات ایمنی نیز می باش��د. لیکن 
جایگاه س��ازمانی فعل��ی آن تضمین کنن��ده قدرت، اختی��ار و نفوذ 
اثربخش در فرایندهای مدیریت ش��هری نیس��ت. این س��ازمان باید 
 SOP نس��بت به تدوین، ابالغ، اس��تقرار و اجرای مجموعه مستندات
و ACTION PLAN اقدام نماید. ضروری اس��ت نقش��ه جانمایی، 
1. Expert System
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راه های خروج اضط��راری، فایرباکس ها، محل فیوزهای قطع برق و 
... س��اختمان های بزرگ جدید و یا در حال بهره برداری به س��ازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران تحویل شود.
- نب��ود ش��فافیت قانونی و مرزبندی در تعیی��ن وظایف نیروهای 
س��ازمان های همکار در اورژانس و فوریت های پزش��کی و پروتکل 
نحوه مش��ارکت و تعامل آن ها با همدیگر و نیز با س��ایر سازمان های 

درگیر در مدیریت بحران یکی از ارکان قابل ذکر ساختاری است.
- تخلیه ساختمان در ساعات اولیه و فاز آتش سوزی و ایزوله کردن 
محدوده اطراف، ش��امل کوچه و خیابان ها باید با مش��ارکت نیروی 
انتظام��ی و پلیس راه��ور با کیفی��ت و کارآمدی بیش��تری صورت 
می گرفت. ضرورت تدوین دس��تورالعمل ها و پروتکل های الزم در 

این خصوص بسیار ضروری است.
- تمرکز سازمان ها و واحدهای متولی ایمنی و مدیریت حوادث 
نظیر سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران، آتش نشانی و 
خدمات ایمنی، HSE شهرداری، ش��رکت شهر سالم در نظام واحد 
مدیریت بحران ش��هری می تواند عالوه ب��ر یکپارچگی منابع، باعث 
هم افزایی و انسجام مجموعه واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت 

بحران شهر تهران شود.
- در حادثه س��اختمان پالس��کو تع��دد اخطارها و هش��دارهای 
سازمان آتش نشانی به هیئت مدیره و مالک ساختمان در موضوعات 
ارتقای سطح حفاظت از حریق ساختمان مشاهده می شود، لیکن این 
اخطارها فاقد اثربخشی الزم بوده است. لذا ضرورت دارد با طراحی 
سازوکارهای الزم و ارتباط ارگانیک بین سامانه های ریسک محور با 
سطح ایمنی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی عمومی در ایمنی متحول 

شده و ارتقای فرهنگ ایمنی عمومی صورت گیرد.
- با توجه به تنوع مخاطرات و گس��تردگی شهر تهران، ضرورت 
دارد نظ��ام یکپارچه مدیریت ایمنی، حوادث و بحران ش��هر تهران با 
انجام مطالعات دقیق علمی، به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی، 
مدل های حرفه ای و کارشناس��ی معتبر دنیا و الگوبرداری از نظام های 

جاری در کالن شهرهای پیشرفته دنیا طراحی شود.

4. بررسی حادثه از دیدگاه مسئولیت های حقوقی
هیئ��ت ویژه برای اص��الح قوانین و مقررات به منظور پیش��گیری از 

تکرار حادثه، پیشنهادهای ذیل را ارائه داده است:
- الزم اس��ت در الیح��ه قانونی مدیریت ش��هری، لحاظ تمامی 
اصول فنی منطبق و یا هماهنگ با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام 

مهندس��ی تبیین گردد. در مواردی که احیاناً 
مقررات ملی س��اختمان ناقص یا مس��کوت 
باشد و شهرداری بنا به ضرورت، به آنها نیاز 
داش��ته باشد، الزم اس��ت هر گونه ضابطه و 
معیار اضافی قب��ل از آنکه مالک عمل قرار 
گیرد، ب��ه منظور هماهنگی با س��ایر ضوابط 
ملی موجود، به تأئید شورای تدوین مقررات 
ملی ساختمان ایران رسیده و هماهنگی های 

الزم در این خصوص ایجاد شود.
- در مصوبات ش��ورای ش��هر مرتبط با 
ایمنی در برابر آتش، موارد تعیین صالحیت 
شرکت های مهندسین مشاور توسط سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی و تعیین صالحیت 
شرکت های کنترل و بازرسی )در چارچوب 
مقررات ملی س��اختمان( توسط وزارت راه 
و شهرس��ازی و تأئی��د مصالح و سیس��تم ها 
توس��ط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی )از 
طریق گواهینامه فنی( و س��ازمان اس��تاندارد 
)اس��تاندارد ملی( صورت گیرد و س��ازمان 

آتش نشانی از این وظائف معاف شود.
- در قوانین فعلی، ضوابط شهرس��ازی و 
معماری و موضوع��ات مربوط به طرح های 
ه��ادی و جام��ع و تفصیلی ش��هری به طور 
مؤث��ر و الزم االج��را محق��ق نش��ده و الزم 
اس��ت تا تحت نظام علمی صریح و با احکام 
روش��ن و قابل پیگرد قانونی تدوین و برای 
مدیریت ه��ای ش��هری اعمال ش��ود. عالوه 
بر این موض��وع تغییر کاربری س��اختمان ها 
و کنترل آن ه��ا نیازمند به تدوی��ن قوانین و 

مقررات کافی و مشخص است.
در  حری��ق  ایمن��ی  شناس��نامه  نب��ود   -
س��اختمان که در برگیرنده وضعیت کنونی 
س��اختما ن های موج��ود و جدید می باش��د، 
خالء قابل توجهی اس��ت. شناس��نامه ایمنی 
حریق برای س��اختمان های موج��ود باید بر 
اس��اس ضوابط حداقلی ایمنی حریق و برای 

گزارش ملی حادثه پالسکو؛ درس ها و 
ویژگی ها
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س��اختمان های جدید براساس مقررات ملی 
س��اختمان تدوین و صادر ش��ده و هر گونه 
نقل و انتقال حقوقی )اعم از فروش، اجاره و 
...( منوط به تأییدیه های موجود در شناسنامه 

ایمنی حریق ساختمان شود.
- رف��ع نقص حقوقی س��ازمان مدیریت 
بح��ران کش��ور ب��ا توجه ب��ه تمدی��د قانون 
نخس��تین تا پای��ان س��ال 1393 و ب��ا لحاظ 
تمدیدنش��دن دوب��اره آن از تاریخ یادش��ده 
ت��ا امروز ضروری اس��ت. در ح��ال حاضر، 
کارکرد و صالحیت های آن س��ازمان دچار 

خالء قانونی است.
- لزوم تعیین نقش، وظایف و اختیارات 
تمامی دس��تگاه های ذی ربط در پیشگیری و 
مقابله با حوادث غیرمترقبه. این مس��ئله انکار 
نش��دنی اس��ت که اصل اساس��ی و اولیه در 
مقوله مدیریت پیشگیری و مقابله با بحران ها 
به دلیل درگیرش��دن دس��تگاه ها و نهادهای 
مختل��ف در آن به لحاظ گس��تردگی ابعاد 
حوادث غیرمترقبه، هماهنگی میان دستگاه ها 

و نهادهای ذی ربط است.
- کنترل و نظارت بر ایمنی س��اختمان ها 
توسط افراد حقیقی و نهاد های ذی مدخل از 
پش��توانه قانونی برخوردار نبوده و الزم است 
ضمانت الزم برای اقدامات قانونی از طریق 
قانونگ��ذاری در مجلس ش��ورای اس��المی 

تحقق یابد.
فن��ی  حفاظ��ت  موج��ود  آئین نام��ه   -
کارگاه ه��ا در خص��وص کمیته ه��ای فنی، 
کّمی محور است و صرفاً به تعداد کارگران 
به عن��وان عامل اصل��ی در تأس��یس کمیته 
حفاظت یا شرایط مسئول ایمنی اشاره دارد. 
درحالی که شاخص های مهم دیگری مانند 
ن��وع صنعت، می��زان حوادث ناش��ی از کار 
موج��ود در کارگاه، موقعی��ت جغرافیای��ی 
کارگاه، ن��وع ماهیت کار از نظر س��خت و 

زی��ان آوری و عادی بودن، تعداد کارگران در معرض ریس��ک های 
ش��دید در کارگاه و... باید جزء مالک های تشکیل کمیته فنی بوده 
و در اص��الح آیین نامه و مقررات مرتبط با موضوع، توس��ط وزارت 

تعاون لحاظ گردد.
- در ق��وه قضاییه نیز می ت��وان تأس��یس دادگاه اداری در زمینه 
تخلف��ات حفاظ��ت فن��ی کارگاه ها را بررس��ی کرد و البت��ه تا زمان 
قانونی ش��دن این مهم، می توان در ش��عب ویژه قضایی درخصوص 

جرایم، کار را پی گرفت.
- وزارت راه و شهرس��ازی باید به طور جدی شرایطی را فراهم 
نمای��د که هرگونه قصور و تقصی��ر در رعایت نکردن مقررات ایمنی 
ساختمان، توس��ط عوامل ذی مدخل در س��اختمان، بدون هیچ گونه 
چشم پوش��ی مس��توجب مجازات انتظامی ش��ود و هم چنین هرگونه 
مداخله افراد غیر ذی صالح در امر ساخت و ساز جرم شناخته شود. 

- مسئولیت نوس��ازی بافت های فرس��وده بر عهده وزارت راه و 
شهرس��ازی اس��ت که بر اس��اس احکام برنامه چهارم و پنجم توسعه 
کش��ور این وزارتخانه مؤظف بوده در طی ده س��ال آنها را نوسازی 

کند.
- پیش��نهاد می ش��ود اداره ام��ور کالن ش��هرها در نه��اد اجرایی 
ش��وراهای شهر یعنی ش��هرداری ها تجمیع ش��ده و تمرکز یابد. این 
مدیریت جامع و واحد شهری در نهاد شهرداری باعث پیشبرد سریع 
و مطل��وب امور و تعیین وظای��ف و اختیارات هر نهاد در زمان وقوع 

حوادث می گردد.
- یکی از وظایف ش��ورای عالی مدیریت بحران کشور، پیشنهاد 
تصویب اس��ناد قانونی الزم در زمینه تعیین جایگاه، نقش، وظایف و 
اختیارات هریک از دس��تگاه های ذی ربط در مقوله مدیریت بحران 
بیان شده است. مراتب مذکور باید از طریق پیشنهاد این شورا، با ارائه 
طرح یا الیح��ه قانونی )در صورت لزوم تصویب قانون( یا پیش��نهاد 
مصوبه هیئ��ت  وزیران )با رعای��ت ماده 22 آیین نام��ه داخلی هیئت 
دولت( صورت پذیرد. الزم است وزارت کشور در این مورد به طور 

شفاف و قاطع اقدام کند.
- س��ازمان های صنفی در هنگام صدور و تمدید پروانه کس��ب، 
مطابق ماده قانونی مربوطه لزوم اخذ تأییدیه از نهادهای متولی ایمنی 

را جدی بگیرند.
- حضور دادس��تان در حوزه پیش��گیری را باید بسیار بیشتر و به 
نحوی عملیاتی تر تقویت نمود و پش��توانه های قانونی و سازوکارهای 
اجرایی آن را در صورت کمبود، با لوایح قانونی مناسب فراهم کرد.

ل
حلی

ت
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5. بررسی حادثه از دیدگاه مدیریت ریسک و بیمه
هیئت ویژه، درس های حادثه پالس��کو در زمینه مدیریت ریس��ک و 

بیمه را به شرح ذیل برشمرد:
- ش��عار پیش��گیری بهتر از درمان اس��ت منحصر به امر بهداشت 
فردی نیس��ت بلک��ه در ارتباط با وقوع ح��وادث مختلف نیز همواره 

می توان گفت که ایمنی برتر از جبران است.
- ض��رورت توجه جدی به مقوله مدیریت ریس��ک و ایمنی در 

سطح خرد وکالن از سوی دولت.
- نیاز به اس��تفاده از نظام رتبه بندی کیفیت و ایمنی س��اختمان و 

ارزش دهی به ساخت و ساز ایمن و با کیفیت.
- ضرورت اصالح قانون روابط مالک و مستأجر به منظور الزام مالکین 
س��اختمان های بلندمرتبه و دارندگان س��رقفلی به بیمه نمودن ساختمان و 
تأسیس��ات آن در مقابل خطر آتش س��وزی، انفجار، صاعقه و زلزله و نیز 

بیمه مسئولیت مالک و مستأجرین در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث.
- ض��رورت اصالح ماده 14 قانون تمل��ک آپارتمان ها به منظور 
اف��زودن بیمه حوادث ش��امل زلزله و نیز بیمه مس��ئولیت مدیران در 

مقابل کارکنان و اشخاص ثالث به آن.
- الزام بیمه مرکزی به تهیه و ارائه طرح بیمه جامع ساختمان های 

بلند مرتبه.
- ضرورت تجدید نظر در شرایط عمومی و دستورالعمل بازرسی 
فنی طرح بیمه عیوب پنهان س��اختمان که به عنوان طرح بیمه تضمین 
کیفیت ساختمان هم نامیده می شود به منظور رفع اشکاالت این طرح 

و فعال نمودن شرکت های بیمه در این رشته.
- ضرورت ایجاد رشته مدیریت ریسک و بیمه در دانشگاه ها.

- ملزم نمودن سازمان ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی )اعم از دولتی، 
عموم��ی و خصوصی( به ایجاد واحد مدیریت ریس��ک حوادث طبیعی 

و انسان ساز در واحدهای متبوع خود به منظور کاهش خسارت مالی.
- ایج��اد تکلیف برای س��ازمان برنامه و بودجه جهت محاس��به 
خسارت مالی س��الیانه در بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت، 

حمل ونقل، انرژی و .... و ارائه گزارشات مقایسه ای.

6. بررسی حادثه از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای
س��طح آگاهی مردم به  طور کلی و کارکنان واحدهای کس��ب و کار 
به طور خاص درباره ایمنی بس��یار پایین است. مهم تر آن که حساسیت 
به ایمنی و ملزومات آن بس��یار اندک اس��ت. افراد با وجود زندگی و 
کار در محیط های��ی که در اکثر موارد به س��اده ترین تجهیزات ایمنی 

حریق نیز مجهز نیس��تند، احس��اس ناامنی در 
خصوص حری��ق ندارند. م��ردم به طور کلی 
درک دقی��ق از خط��رات حری��ق ک��ه محل 
کار، زندگ��ی و حیات روزمره آنها را تهدید 
می کن��د، ندارند. هیچ مطالع��ه جدی درباره 
تأثی��رات اجتماعی ح��وادث مرتبط با حریق 
در کش��ور انجام نش��ده اس��ت. فقدان چنین 
مطالعاتی ظرفیت حساس س��ازی جامعه را به 
عواق��ب نادیده گرفتن مس��ائل ایمنی کاهش 
می ده��د. نکته مهم ت��ر این که درب��اره تأثیر 
اجتماع��ی حادث��ه پالس��کو بر آگاه س��ازی 
عمومی و ارتقای حساسیت های اجتماعی نیز 
نباید اغراق صورت گی��رد. از نظر اجتماعی 
حادثه پالس��کو در عمل ب��ر روی نزدیک به 
10درص��د و در ذهنیت بر ح��دود 20درصد 
جامعه تأثیر گذاشته اس��ت و این میزان تأثیر 
در مقابل س��طح نیازمندی ه��ای ایمنی جامعه 

ایران اندک است.

7. جمع بندی
گ��زارش ملی حادثه پالس��کو نش��ان می دهد 
این حادثه به لحاظ حقوقی، مهندس��ی و فنی، 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و رس��انه ای، مدیری��ت 
ریس��ک و بیمه و مدیریت بحران دارای چنان 
ابعاد پیچیده و در هم تنیده ای دارد که می تواند 
موض��وع ده ه��ا و صده��ا مطالعه ق��رار گیرد. 
فروریزی پالسکو نمادی از همه ناکارآمدی ها، 
قصورها و کاس��تی هایی اس��ت ک��ه به مدت 
چندین دهه بر یکدیگر انباش��ته ش��ده اند و در 
اصل پالسکو در زیر بار س��نگین انباشته ای از 
آن ه��ا فروریخت. گزارش نش��ان می دهد که 
خالء قوانین و رویه های حقوقی مناس��ب و در 
کنار آن س��هل انگاری گسترده سنتی در تفسیر 
و اجرای قانون و رویه شدن آنها چگونه حادثه 
پالسکو را تس��هیل کرده است. در مجموع بر 
اس��اس گزارش هیئت ویژه، شهرداری تهران، 
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بنیاد مس��تضعفان و جانبازان، وزارت خانه های 
راه و شهرس��ازی، کش��ور، تعاون و س��ازمان 
آتش نش��انی ه��ر ی��ک ب��ه عناوین��ی در این 
حادث��ه مقص��ر بوده اند. اش��کاالت فرماندهی 
عملیات اطفاء و مدیری��ت بحران مانند وجود 
دس��تگاه های اجرای��ی متعدد و م��وازی کاری 
و هم پوش��انی در موضوع��ات واح��د به ویژه 
ضع��ف نه��اد هماهنگ کننده و ع��دم وجود 
الگوی از پیش تعیین ش��ده برای اطفاء از جمله 
مش��کالتی بوده که هیئت در گزارش خود به 
آن اش��اره کرده است. براساس گزارش هیئت 
ویژه بررسی حادثه پالس��کو، بنیاد مستضعفان 
که مالک س��اختمان بوده اس��ت، اقدام جدی  
در وظایف خود نکرده و شهرداری در اجرای 
کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون کوتاهی 
داش��ته و وزارت کار در بازرسی حفاظت فنی 
از کارگاه ه��ای واقع در س��اختمان پالس��کو 
کوتاه��ی کرده اس��ت. همچنی��ن وزارت راه 
و شهرس��ازی نس��بت به اعمال مقررات ایمنی 
و مس��ائل س��اختمان کم توجه بوده و وزارت 
کش��ور در اج��رای مق��ررات ملی س��اختمان 
اقدام مؤثری نکرده اس��ت؛ همچنین ش��ورای 
مدیریت ساختمان به مسئله ایمنی فضای کاری 
کسبه و س��اختمان کم توجهی کرده و سازمان 
آتش نش��انی ابزار قانونی ب��رای انجام وظایف 

خود را نداشته است.

نتیجه گیری
ویژگی ه��ای گ��زارش ملی بررس��ی حادثه 

پالسکو بدین شرح است:
1. بدیـع و بی بدیل بـودن: به رغم 
اینکه تهیه گزارش های ملی در کش��ورهای 
توس��عه یافته رویه مرس��وم و پذیرفته شده ای 
اس��ت اما این برای نخس��تین بار بود که در 
کش��ور ما در خصوص موضوع��ات ویژه و 
ح��وادث تهیه گزارش ملی در دس��تور کار 

ق��رار می گرفت. اگرچه به طور مکرر حوادث و رخدادهایی از قبیل 
س��قوط هواپیما و تصادف قطار تا مواردی مثل اختالس و فس��اد در 
بانک ها و صنعت بیمه که در آنها به نوعی قصور صورت گرفته بود، 
وجود داشته اس��ت اما برای هیچ کدام از این رخدادها گزارش ملی 
تهیه نشد. در مواردی که اعتراضات مردمی هم مطرح بود، دولت ها 
چندان ضرورت پاس��خگویی به مردم را احس��اس نمی کردند اما در 
مورد پالسکو می بینیم که ارائه گزارش به مردم به صورت یک سنت 
تازه در حال ش��کل گیری است. ش��اید اگر در حوادث دیگری که 
در کش��ور اتفاق افتاده، نظیر حادثه قطار مس��افربری تبریز- مشهد یا 
بحران ریزگردها در خوزس��تان و بسیاری از حوادث دیگر، گزارش 
ملی حادثه تهیه شده بود از برخی مشکالتی که در حادثه پالسکو به 

وجود آمد، پیشگیری می شد. 
2. حفـظ بی طرفی و خـودداری از سـوگیری: معموالً 
پیش از ای��ن گزارش هایی که در خصوص حوادث تهیه می ش��د از 
س��وی خود س��ازمان هایی بود که با مس��ئله مرتبط بودند. از این رو، 
وابستگی ها و علقه های س��ازمانی تهیه کنندگان این گونه گزارش ها، 
مان��ع از آن می ش��د که ب��ه کوتاهی ها و قصوره��ای احتمالی که از 
س��وی س��ازمان مربوطه وجود داشت پرداخته ش��ود اما در گزارش 
ملی پالس��کو اعضای هیئت ویژه، هیچ کدام وابس��ته به سازمان ها و 
نهادهای درگیر در حادثه نبودند. بنابراین در گزارش��ی که تهیه شد 
در کنار ش��هرداری و بنیاد مستضعفان، قصور وزارتخانه های سه گانه 
دولتی نیز مورد تأکید قرار گرفت. مقایس��ه گزارش ملی پالس��کو با 
گزارش هیئت ویژه شورای شهر تهران، گواهی بر این موضوع است 

که گزارش ملی پالسکو با رویکرد بی طرفانه ای تهیه شده است.
3. بهره گیری از توان و پتانسیل دانشگاه: در تهیه گزارش 
ملی پالس��کو، مدل جدیدی از بررسی مس��ائل با بهره گیری از توان 
تخصصی دانش��گاه و متکی بر روش های علمی در مس��ائل کش��ور 
ارائه ش��د. تهیه این گزارش نشان داد در صورتی که التفاتی از سوی 
دولت و حاکمیت برای اس��تفاده از دانشگاهیان برای حل معضالت 
کش��ور وجود داشته باشد، دانش��گاهیان می  توانند در بررسی مسائل 
کشور نقش مؤثری ایفا کنند. گزارش پالسکو نمونه ای از مشارکت 
نهادهای مس��تقل به ویژه دانشگاه است به گونه ای که ریاست هیئت 
بررسی حادثه پالسکو را رییس یک دانشگاه به عهده داشت و محل 
ارائه گزارش نهایی در دانشگاه تربیت مدرس بود. این که از دانشگاه 
برای تدوین و ارائه گزارش اس��تفاده شد، می تواند رویه و سنت قابل 

قبولی را بنیان بگذارد.  

ل
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4. شـفافیت و دوری از پنهـان کاری: همان گون��ه که در 
حکم رئی��س جمهوری به هیئت، انتش��ار دقیق و کام��ل گزارش و 
اطالع رسانی آن به مردم مورد تأکید قرار گرفته بود، در گزارش ملی 
پالس��کو بدون هیچ گونه پنهان کاری، قصور هر یک از سازمان های 

درگیر در حادثه پالسکو اعالم شده است.
5. رعایت زمان بندی و نظم: انتش��ار گزارش ملی پالس��کو 
در سر موعد دو ماهه  ای که از سوی رئیس جمهور محترم تعیین شده 
بود، به رغم اینکه کار بس��یار گسترده ای از س��وی هیئت ویژه انجام 
ش��ده است، نشان داد که در صورت مدیریت صحیح می توان کارها 
را در موعد مقررش��ده به پایان رس��اند. این مدل را می  توان به س��ایر 
مسائل نیز بسط داد. بس��یاری از گزارش های بررسی، سال ها به  طول 

می  انجامند و دست آخر هم نتیجه روشنی به مردم ارائه نمی  شود. 
6. مردم محـور بـودن گـزاش ملـی پالسـکو: در ایران 
بیش��تر به انتشار گزارش موفقیت ها از س��وی مدیران توجه می شود. 
گزارش های��ی که معطوف به تثبیت موقعیت س��ازمان ها و کمک به 
کس��ب منابع مالی از دولت می ش��ود. تا به حال گزارش��ی که هدف 
آن پاس��خ دادن به مردم و افکار عمومی باشد، تدوین نشده بود. البته 
مطالبی در پوش��ش گزارش به مردم ارائه ش��ده است اما بیشتر شکل 
س��طحی و تبلیغاتی داشته و فاقد نگاه انتقادی به موضوع بوده و نقاط 
ضعف و قصور در آنها مورد بحث و بررسی قرار نمی گرفت. گزارش 
ملی پالس��کو همان گونه که در دستور رئیس جمهور هم تأکید شده 

بود با محوریت و هدف ارائه آن برای مردم تهیه شده بود.
7. شکل دادن به فرایند یادگیری اجتماعی: سنت تازه ای 
که با گزارش ملی پالس��کو آغاز ش��د، می تواند به شکل دادن یک 
فرآیند یادگیری اجتماعی کمک کند. با انتشار گزارش هایی از این 
دست می توان یک نوع فرآیند یادگیری اجتماعی را برای پیشگیری 
از فجایع و تراژدی های مختلف شکل داد. در این یادگیری اجتماعی 
نهاده��ای مختلف از جمله دول��ت، جامعه مدنی و دانش��گاه باید با 

یکدیگر مشارکت داشته باشند.
نهادهـای مختلـف ملـی:  بیـن  8. ایجـاد هماهنگـی 
گزارش هایی مش��ابه گزارش ملی پالس��کو می توانند زمینه را برای 
تقویت انس��جام نهادی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ملی 
فراه��م کنند. رخدادهای��ی که فقط یک س��ازمان در آن نقش دارد 
ش��اید نیاز به گزارش ملی پی��دا نکند اما در چنی��ن رخدادهایی که 
نهادهای مختلف در آن مش��ارکت دارند، ضعف ها مش��خص شده 

و ناهماهنگی ه��ا و نبود پیوند و انس��جام بین 
نهادها مشاهده می شود.

9. پرهیز از معرفـی مقصر: رویکرد 
اصل��ی هیئت تهی��ه گزارش ملی پالس��کو، 
ارائه گزارش��ی در س��طح راهب��ردی بود تا 
موانع و نواقصی که در مواجهه با بحران های 
ملی نظیر حادثه پالس��کو وجود داش��ت در 
ح��وادث و اتفاقات��ی ک��ه ممکن اس��ت در 
آینده اتف��اق بیفتد، رفع گردن��د. از این رو، 
در گ��زارش به رغم اینکه س��ازمان هایی که 
به نوع��ی در جریان حادثه پالس��کو مقصر 
شناخته ش��ده اند، معرفی ش��ده اند اما هدف 
تصحی��ح رویه های بوده که در جلوگیری از 

وقوع حادثه پالسکو ناکام بوده اند.
گزارش ملی پالس��کو س��نت ت��ازه ای 
برای ش��کل گیری یک تجربه ملی بود. امید 
اس��ت با تهیه گزارش هایی از این دست، از 
درس هایی که به دست می آید برای کاهش 
تک��رار  از  جلوگی��ری  و  آس��یب پذیری ها 
اشتباهات استفاده شود. حادثه پالسکو نشان 
داد مدیریت بحران در کش��ور نیازمند یک 
تحول جدی از س��وی همه دست اندرکاران 
دولت��ی و غیردولتی اس��ت؛ مس��ئله ای که تا 
پالس��کوی دیگری اتفاق نیفتاده است باید 

محقق شود.

گزارش ملی حادثه پالسکو؛ درس ها و 
ویژگی ها


