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تقدین بِ هلت ایراى کِ ّوَارُ 

ضایستِ صداقت، ضفافیت ٍ دقت 

 علوی بَدُ اًد،

 

ٍ بِ یاد آتص ًطاًاى ضجاع ٍ فداکاری کِ با ایثار جاى خَد 

 پیام ایوٌی را بر آٍار پالسکَ ًگاضتٌد
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 أتیُ سیرئ ظگفتاریپ

 هوالغفور 
 دی١اق  30ة٨د ک٥ در   یق٧ؼ یص٨ادث ؿاظح١ا٧٣ا ا٣گیؽجؼی٢ از ٟٔ یکیؿاظح١اف پالؿک٨  یؽیك ٗؼكر یؿ٨ز آجف صادد٥

جٞط در  یغادیرك ٢،یؿ٤گ یك٤ًاف ة٥ ١٦ؼاق ظـارات ٠اٝ از ٦ٟ گؼید ی٣كا٣اف ك ق١ار ٠ؼگ دٝعؼاش آجفرخ داد ك ةا  1395

 یك صح ،یك ١ْ٠ار یاز ٠غرف قغف، ق٧ؼؿاز یاز آٔاز دكرا٣ یؿا٥ٝ پالؿک٨ ک٥ ١٣اد 54را دتث کؼد. ؿاظح١اف  کك٨ر طیجار

ة٥ َؼاٗث درةارق  یا ـ٤غقیةؽرگ ٠ٌؼح ق٣٨غ. ٨٣ ییجا پؼؿك٧ا عثیة٨د، ٣اةاكرا٥٣ ٗؼكر ؼافی٠غرف در ا ی٦ا ؿازق یاؿح٨ار

ک٥ پالؿک٨ ة٥ پا ظاؿث جا ؿاظحار ك ا٣ـساـ   غیگ٨ یك درؿث ٠ «ةٞک٥ ة٥ پا ظاؿث عثیٗؼك٣ؼپالؿک٨ »پالؿک٨ ٨٣قح٥ ة٨د 

ک٥ ٢٠ در آجف  غیك چ٥ ٣کؼد غیچ٥ کؼد افیؼا٣یق١ا ا». پالؿک٨ ة٥ پا ظاؿث جا ةپؼؿغ ؼدیرا ة٥ پؼؿف ةگ ؼافیا ی٠غ٣

  «عحٟ؟یؿ٨ظحٟ ك ٗؼك ر

ٚتٜ ك  ی اؿث ک٥ در اةْادق٧ؼ ثیؼی٠غك  ی٤ٗاكر ،یدا٣ك ییاز کارا یصادد٥ آز٣٨٠ ٢یا ؼایصادد٥ پالؿک٨ ٧٠ٟ اؿث؟ ز چؼا

 یق٧ؼ ثیة٥ ا٠کا٣ات دكٝح١ؼداف ة٨د. ةؽرگ١ؼداف صاک١ ی٠ضٜ از ٣ُؼ دؿحؼؿ ٢یحؼکیك در ٣ؽد حعثیةْغ صادد٥ در ٠ؼکؽ پا

ٗٛي ةْغ از صادد٥ ك  یآكرد٣غ كٝ غافیآ٣چ٥ در ج٨اف داقح٤غ ؿعاكج٤١غا٥٣ در ٠ یة٨ركکؼاؿ ٟیُّ یك دؿحگا٧٦ا یك ٠ٞ

 یمؼؼ ٠ ییك ٦ٟ اٗؽا یؼیگیج٨اف، ز٤تف، جْنب، كپ ٢یاز چ٤ ةعكیصادد٥. کاش ٚتٜ از صادد٥ ٦ٟ  ٢یصغاکذؼ در ص

اؿث، ٨١٦ارق  ة٨دق ك ٦ـث ك  یص٨ادث  در اةْاد ٠عحٖٞ، صح١ ٢یا یق٧ؼ غقیچیپ یک٥ در ٠س٥ّ٨١ ٦ا ٟیةغا٣ غیقغ. ةا

 ؼیصادد٥ ٣ُ ٢یاز آ٣اف در ص یاری٣ساـ قغق كةـك مؼؼ ٤٠اةِ ا یةا صغاکذؼ ٗغاکار ٢یاز ٠ـئ٨ٝ یظ٨ا٦غ ة٨د. جالش ةؽرگا٣

 غقیچیپ غقیپغ کی یةؼا یٗغاکار ک٢یظ٨د ؿ٤گ ج١اـ گػاقح٤غ. ٝ یٗؼد ثی٠ـئ٨ٝ ی٘ایدر ا، آجف ٣كا٣اف زاف ةؼکٖ 

در ج١اـ ؿ٥ ٠ؼص٥ٞ  یؿاز٠ا٣ ٢یك ة یغا٣ی٠  ٥٤یة٧ ثیؼی٤٠تْخ از دا٣ف، جسؼة٥، ٧٠ارت ، ٠غ یك ركش ١ّٞ ـثی٣ یکاٗ

کار ٦ا ة٥  غیقغق الزـ اؿث.  ةْالكق ةا ٢ییاز ٚتٜ جْ یك ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ی٤یة فیةْغ صادد٥ ك از ٥١٦ ٧٠ٟ جؼ پ ك ٢یٚتٜ، ص

کار ٦ا را ةغؿث  یؿاز٠ا٣ اراتیكةا اظح كؼٗح٥ی، ٠س٧ؽ ة٥ ٣ؼـ اٗؽار ك ؿعث اٗؽار پ غقیکاردا٣اف ؿپؼدق ق٨د كاٗؼاد آ٨٠زش د

 ٢یؿؼز٠ ٢یا  یازح١اّ طیدر جار ی٣ؼكد ك ة٥ ٥ٌٛ٣ ٌّ٘ افیؼا٣ی٠ا ا ادیاز  چگاقیاؿث صادد٥ پالؿک٨ ٦ غكاری. ٦یات ا٠ؼ٣غیگ

 ةغؿ ق٨د. 

 ی٠ت٤ا ةؼ ا٣غ قغق ٨٠ٗٙ ٦ا آف از یق١ار ا٠ا ا٣غ، ة٨دقدؿث، جٞط ك درد٣اؾ  ٢یاز ا ی٠عحٖٞ ز٧اف قا٦غ ص٨ادد یکك٨ر٦ا

 دار٣غ ٣گ٥ ز٣غق ظ٨د ی٦ا ٠ٞث یعیجار صا٥ُٗ در را یص٨ادد ٢یچ٤ ٢،ی١٣اد یکار٦ا ا٣ساـ یصح ك ص٨ادث ٢یا ٙیدٚ یةؼرؿ

. د٤٦غ ارائ٥ ظ٨د ی٦ا ٠ٞث یز٣غگ ةؼ ص٨ادث ٢یا ٠ذتث یؼگػاریجأد یةؼا ییرا٦کار٦ا ٤٠اؿب، ی٦ا ٥یرك ك ٢ی٨ٚا٣ ٢یجغك ةا ك

 ٥یؿؼ٠ا ك ثیز١ْ ج١ؼکؽدارای  ك ةؽرگ ی٦ا ق٧ؼ یزغ یؼیپػ بیآؿ ٛثیصٛ جا ٟیةغا٣ ی٦كغار غیةا را پالؿک٨ صادد٥

 یةْغ ةؽرگحؼ یآز٧٣٨٠ا یةؼا ك ٟیق٨ غاریة آز٨٠ف ٢یا از ةٞک٥. ٤غیة٤ك دؿحگا٧٦ا ؼافی٠غ ژقیة٨ ١٦گاف ةاكر ة٥ ، کك٨ر ی٦ا

 ك ی٤ٗ ،یٗؼ٤٦گ ی٧ایا٣گار ؿ٧ٜ ةا را یق٧ؼ یز٣غگ يیقؼا چگ٥٣٨ ك ٟیک٤ی ٠ چ٥ ٟیة٧٘ ك ٟیق٨ غاریة.  ٟیق٨ آ٠ادق

 .ٟیا کؼدق ٢یٚؼ ةا٨ٛٝق ةؽرگ ؼاتظٌ ةا ٠ؼق ركز ؼیصٛ ٠ـائٜ ةؼاةؼ در ا٣ْ٘اؿ ك  یحیؼی٠غ

ٗؼا٦ٟ آكرد  یٗؼمح ؼافیا یاؿال٠ ی٠ضحؼـ ز٨٧١ر ؾیرئ از زا٣بصادد٥ ؿاظح١اف پالؿک٨  یگؽارش ٠ٞ ژقیك تیا٦ ا٣حعاب

ة٥ ٣ُؼ  ١٠ا٣ْث از جکؼار آف ا٣ساـ ق٨د.  یةؼا ییرا٦کار٦ا ك٧٤ادیصادد٥، ّٜٞ ةؼكز آف ك پ یةؼرؿ یةؼا  گـحؼدق یجا جالق

٠حعنناف ةاالجؼی٢ از  یتیك ةا جؼک یؼدكٝحیکا٠اًل ٔ یاجیة٥ ٦ اسی٠ٛ ٢یدر ا یا صادد٥ یةار ة٨د ک٥ ةؼرؿ ٢یاكٝ ٢یا ٠ی رؿغ
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ك ةا  آ٠غ٣غ یة٥ صـاب ١٣ ٤ِ٘یؿپؼدق قغق ة٨د ک٥ ذ یة٥ گؼك٦ ی. ةؼرؿقغ یدا٣كگاق ؿپؼدق ٠ حاداف٠ـحٜٛ  ك اؿ

 ٥یداّ ج٨ا٣ـث یا٣حعاب قغق ة٨د ک٥ ٠ یا ة٥ گ٥٣٨ تیااقح٤غ. ٣٦غ  یارجتاط ؿاظحار ،ک٥ ٠ؼجتي ةا ٠ـأ٥ٝ ٦ـح٤غ ییؿاز٠ا٧٣ا

ك ة٥ دكر از  یجعنن یجا ةا ٣گا٦ ؿاظث یرا ج٨ا٤١٣غ ٠ تیاداقح٥ ةاقغ ك ا٣حعاب اّىا ةؼ اؿاس جعنن٧ا ٦ یًؼٗ یة

 . غی١٣ا یصادد٥ را ةؼرؿ یاؿیك ؿ ی٠حغاكؿ ؿاز٠ا٣ ی٧ایؼیؿ٨گ

کار از ١٦اف اةحغا  ی٧ایغگیچیدك ركز ةْغ کار ظ٨د را آٔاز کؼد. پ تیاك ٦مادر قغ  1395ز٨٧١ر در ٧٣ٟ ة٢١٧  ؾیرئ صکٟ

 ی٧ایؿاز٠اف ك ركاؿ کار ٠كعل ٣ت٨د. ةؼرؿ ٢یدر گػقح٥ ؿاة٥ٛ ٣غاقث ك ة٤اةؼا یکار ٢یآقکار ة٨د. چ٤ تیا٦ یةؼ اّىا

 یةؼا یجعنن ح٥یک١ فقة٥ ١ّٜ آ٠غ ك ةؼ اؿاس اةْاد ٧٠ٟ صادد٥،  1395ة٢١٧  ازد٦ٟیدر  تیادر زٞـ٥ ٣عـث ٦ ٥یاكٝ

ةؼ اؿاس  ییگؽارش ٧٣ا ٢یجغك ثیركش ا٣ساـ ٠ٌا٥ْٝ ك در ٧٣ا ٢ییجْ یةؼا ؽی٣ یا ح٥یصادد٥ ٠كعل قغ٣غ. ک١ یةؼرؿ

 ك  ،ی٠اٝ ،یادار ِیكؿ ی٦ا ؿاظث ؼیز ةا ١٦ؼاق اتی٦ یامٞ ظا٥٣ ؼیدةقغ.   ٢یی٠عحٖٞ جْ ی٦ا ح٥یک١ ی٦ا اٗح٥ی ٙیجٞ٘

.  قغ ٜیجكک ٠غرس ثیجؼة دا٣كگاق در ی٠سازك   یّاد ٙیًؼ از ٠ؼدـ ك ٢ی٠حعنن ،ؿاز٠ا٧٣ا ةا جْا٠ٜ یةؼا یارجتاً

 ز٠اف. ٨١٣د  ٗؼا٦ٟ را یٞیجک١ یتا٣یپكح ،ؿاظح١اف ی٠ٞ ٠ٛؼرات ٢یجغك یق٨را ؼظا٥٣یدة در ؽی٣ آف از یٗؼّ یا قْت٥

 ص٨ادث درظن٨ص ک٥ یی٦ا ح٥یک١ ؼی٣ُ ٠كاة٥ ٨٠ارد یةؼرؿ. ة٨د گؼٗح٥ ٚؼار اتی٦ اریاظح در ٠اق، 2 صغكد در ، یک٨جا٦

 ٠ٌاْٝات مؼؼ ٠اق 6 صغاٜٚ ک٥ د٦غ ی٠ ٣كاف قغق ٜیجكک ١ای٨ٗک٨ق یاج١ ؼكگاقی٣ صادد٥ ای ٤ایکاجؼ ٨ًٗاف ؿپحا٠تؼ، ازدقی

 از ک١حؼ در را ظ٨د ٥یاكٝ ی٦ا گؽارش گـحؼدق، یکارق٤اؿ ی٦ا ح٥یؼک١یز یؼیگ ةکار ةا قغ٣غ ٨٠ٗٙ ٦ا ح٥یک١. اؿث قغق

 :اؿث قغق آ٠ادق ةعف ؿ٥ در ٦یات ی٦ا گؽارش ٤کیا. ٤غی١٣ا آ٠ادق ركز 40

  یؼیحیظالم٥ ٠غ .1

   یچ٤غ ةْغ یك ز١ِ ة٤غ یجعنن ٦ای یح٥ک١ ی٦ا از گؽارش  ی٦ٙیات ةا جٞ٘ یی٧٣ا گؽارش .2

  ییگؽارش ٧٣ا ی٨ؿثة٥ م٨رت پ یح٦٥ؼ ک١ یجعنن ٧ایگؽارق .3

٦ا زٞـ٥ ةا اقعاص  ؿح١اع اؿح٘ادق کؼدق اؿث. دقزٞـات ا یةؼگؽار ٢یگؽارق٧ا از ا٨٣اع ركق٧ا ك ١٦چ٤ ٢یجغك یةؼا یات٦

٠ـحىْ٘اف(،  ادیاؿح١اع ٣ُؼات ٠اٝک ؿاظح١اف )ة٤ ؼیزٞـات ٣ُ ی٠ؼجتي ةا ٠ـأ٥ٝ ةؼگؽار قغق اؿث. ةؼظ ی٦ا ك ؿاز٠اف

ؿاظح١اف ك  یق٨را ،یکار ك رٗاق ازح١اّ-ج٧ؼاف، كزارت جْاكف  یق٧ؼدار ،ی٤١یك ظغ٠ات ا ی٣كا٣ ؿاز٠اف آجف ؼافی٠غ

 ؼةيی٦ا ك اٗؼاد ذ ؿاز٠اف ؼیةا ؿا یا٣ساـ قغق ك زٞـات جعنن ثی٦ئ یةا صى٨ر ٥١٦ اّىا یاف كزارت راق ك ق٧ؼؿاز٠ْاك٣

گؽارش صاوؼ ؿؤاالت  ٢یجغك یةؼا تیاةؼگؽار قغق اؿث. ٦ یجعنن ی٦ا ح٥یك کارق٤اؿاف ١٦کار ک١ ؼیةا صى٨ر ٠غ

 ی٦ا گؽارش ٢یدر جغك كافیا ی٦ا ارؿاؿ کؼدق ك پاؿط ٠ؼجتي ی٦ا ؿاز٠اف یرا ةؼا یقغق ا ی٠ؼص٥ٞ ة٤غ "ةْىا كپؼق١ار 

،  اتی٦ ؼظا٥٣یدة یؼیگیرٟٔ پ یّٞ ییگؽارش ٧٣ا ٜیٝضاظ قغق اؿث. اٝتح٥ جا ز٠اف جض٨ تیا٦ ییك گؽارش ٧٣ا یجعنن

 ی٦ا از ؿاز٠اف یاٗحیدر ی. ٧ٗؼؿث ٠کاجتات ك پاؿع٧ا٤غی١٣ا ٜیجض٨ اتی٤غ ة٥ ٦حچ٤غ ٨٠رد از ؿاز٠ا٧٣ا پاؿط ظ٨د را ٣ح٨ا٣ـ

 گؽارش ارائ٥ قغق اؿث.  ٢یا ی٠عحٖٞ در ارجتاط ةا صادد٥ پالؿک٨ در کحاةك٤اؿ

 یؿاز ٠غؿ ،یکیؽیٗ ٦ای پیكؼٗح٥ فیآز٠ا ،ی٥٣٨١٣ ةؼدار ٜیاز ٚت یق٤اظح ركش ی٥١٦ اةؽار٦ا یجعنن ی٦ا ح٥یک١

 ف،ی١ایٞـات اؿح١اع، پز ،یاٗحیاؿ٤اد ك اًالّات در ٜی٠ناصت٥، جضٞ ،ی٤ٗچ٤غ ةْغی  ی٧ٞایجضٞ ،یا ا٥٣یراپیكؼٗح٥ 

ك  ی١ّٞ یگؽارق ثیا٣غ جا در ٧٣ا کار گؼٗح٥ را ة٥ یا١ٝٞٞ ٢یك ة ی٤ٗ یةا اؿحا٣غارد٦ا ـ٥یك ٠ٛا یزٞـات ةضخ گؼك٦ یةؼگؽار

٦یات ٥١٦ آف  یجعنن ی٦ا ح٥ی. ز٠اف ا٣غؾ ك دك ٠ا٥٦ ٠ا٣ِ از آف قغق اؿث ک٥ ک٤١غیارائ٥ ١٣ا ؼافی٠ٞث ا یک٤٤غق ةؼا ٚا٣ِ

دركف ك  ثیؼیرٗحارك٠غ ،ی٤١یدرةارق ا یاریةـ کیجار یایزكا ؽی٠ٛغار ٣ ٢ی٣ُؼ داقح٤غ ٠ضٛٙ ؿاز٣غ، ا٠ا ١٦ را ک٥ در یؽیچ
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 گ١اف یدر کك٨ر را آقکار کؼدق اؿث. ة ی٤١ی٠ؼجتي ةا ا یك ٤ٗ ی٠غ٣ ثی٠ـئ٨ٝ ٢ی٨ٚا٣ ،ی٤١ی، ٗؼ٤٦گ ا یؿاز٠ا٣ ٢یة

ک٥  یی٦ا یک٥ كز٨ق ٣اق٤اظح٥ در ٠ٛاةٜ آ٣چ٥ آقکار قغق ك کاؿحآف اؿث  تیاا٣غ ا٠ا ةؼآكرد ٦ از صادد٥ پ٧٤اف ٠ا٣غق ییایزكا

 ةاقغ.  غیةا ؽیةؼ ٠ال قغق، ٣اچ

 اؿث ١٠ک٢ ییٚىا یةؼرؿ ٥ٌیص در آ٣چ٥ ك ؼ٦ایجٛن ٥ٝ٨ٛ٠ ة٥ كركد ك ٠ٛنؼاف کؼدف ٠كعل د٣تاؿ ة٥ اةحغا از تیا٦

 ا٣حـاب ثی٣ ة٥ ٥٣  قغق، اقارق ٦ا ی٨جا٦ک ك كَائٖ ، ثی٠ـئ٨ٝ ة٥  ک٥ ٦ؼآ٣سا گؽارش ٢یا در. اؿث ٣ت٨دق ةاقغ، ٠ٌؼح

 را یؼیكگیپ ا٠کاف جالش ییزؽ ةا ك کؼد، اؿح٘ادق ة٧حؼ قغ ی٠ ک٥ یی٦ا ٗؼمث ق٤اظث ٚنغ ة٥ ةٞک٥ ؿؼز٣ف، ك ؼیجٛن

 ک٥ ٟیؿاز آقکار ك یةؼرؿ ی٣ض٨ ة٥ را غقیپغ ةؼكز ٨ّا٠ٜ ك ّٜٞ ٟیکؼد جالش ؽیچ ٦ؼ از فیة ٠ا. اؿث ة٨دق ، کؼد ٗؼا٦ٟ

 یرا٦کار٦ا ٦یات ی٦ا اٗح٥ی ی٠ت٤ا ةؼ ةح٨ا٤٣غ ةاق٤غ، داقح٥ ا٨٠ر امالح یةؼا یّؽ٠ اگؼ یکٞ ٨ًر ة٥ زا٥ْ٠ ك افاؿحگػاریؿ

 ک٥ پؼؿف ٢یا ة٥ ٟیکؼد جالش ٠ا. ١٣ای٤غ ییازؼا ك ٢یجغك را ٠كاة٥ ص٨ادث جکؼار از ١٠ا٣ْث ك ی٤١یا ٗؼ٤٦گ اؿحٛؼار

 تیا٦ ی٦ا یةؼرؿ یًؼٗ یة ك ثی٤یّ ة٥ ٠حعنناف ك ؼدـ٠ ک٥ ٟید٦ پاؿط چ٤اف عثیٗؼكر ك گؼٗث آجف چؼا پالؿک٨

 .ةاقغ  یکارةؼد ی٦ا ٥یج٨م ك کارق٤اؿا٥٣ ی٦ا اٗح٥ی د٤٦غق ارائ٥ اؿث غقیک٨ق تیا٦ راق ٢یا در. ک٤٤غ اّح١اد

 رٟٔ ی٦یات ك ّٞ ثیاؿث ک٥ در ٨ًؿ ٠غت ْٗاٝ یی٦ا ك کارق٤اؿاف ؿاز٠اف ؼافیٚغرداف ٥١٦ ٠غ ٢یچ٤ ٦ٟ تیا٦ ٢یا

ك اةْاد ٣اق٤اظح٥ ٠ـأ٥ٝ را آقکار ؿاز٣غ.  ٤غیپاؿط گ٨ تیاة٥ ؿؤاالت ٦ غ٣غیظ٨د ک٨ق یزار ی٦ا ثیك ٠ـئ٨ٝ یا٣ز٠ یج٤گ٤ا

را در دؿح٨ر کار ظ٨د  درةارق آف یرؿا٣ اؿث ک٥ از ٝض٥ُ اكؿ ةؼكز صادد٥ پالؿک٨ اًالع یی٦ا ٚغرداف رؿا٥٣ ٢یچ٤ ٦یات ٦ٟ

پ٨قف دادق ك  یة٥ ظ٨ة ثیکؼدف ٠ؼدـ ة٥ ق٤اظث كاْٚ غكاریا٠ یةؼارا  تیا٦ اؿثیر یٚؼار داد٣غ ك دك ٠ناصت٥ ٠ٌت٨ّاج

 ٟٞ،یک٥ ةا ارؿاؿ ّکؾ، ٗ ٟی٦ـح یٚغرداف ٥١٦ ٠ؼد٠اف  دٝـ٨ز ك٨٦ق٤١غ ٢یچ٤ کؼد٣غ. ٠ا ٦ٟ یرؿا٣ درةارق آف اًالع

وؼ ک١ک گؽارش صا یؿاز آ٠ادق ی٦ا ةؼا ٠كارکث در ٠ناصت٥ ٢یچ٤ اًالّات، ك ٦ٟ ؼی٦ا ك ؿا ٜیجضٞ ،ی١ّٞ یگؽارق٧ا

. ا٠ا ٦یات ـثی٣ یٚاّغق ٠ـحذ٤ ٢یاز ا ؽیگؽارش ٣ ٢یدر ٠ْؼض ظٌاؿث ك ا یك پژك٦ف ا٣ـا٣ یکؼد٣غ. از آ٣سا ک٥ ٦ؼ ةؼرؿ

 ٢یا ٟیغكاریكمٖ ٠ا مادٚا٥٣ ا٠ ٢یظ٨د را ا٣ساـ د٦غ. ةا ا ی٦ا یةؼرؿ ی١ّٞ ثی٤یمغاٚث ك ّ ثیاؿث در ٧٣ا غقیک٨ق

 درةارق صادد٥ پالؿک٨ ٣تاقغ.  یةؼرؿ ٢یآظؼ

 ثیؼی٠غ ،یا ك رؿا٥٣ یٗؼ٤٦گ ،یازح١اّ ،یك ٤ٗ ی٤٧٠غؿ ،یک٥ صادد٥ پالؿک٨ ة٥ ٝضاظ ص٨ٛٚ د٦غ یصاوؼ ٣كاف ٠ گؽارش

٦ا ك مغ٦ا ٠ٌا٥ْٝ  ٨٠و٨ع دق ج٨ا٣غ یاؿث ک٥ ٠ یا غقیج٤ ك در ٦ٟ غقیچیچ٤اف اةْاد پ یةضؼاف دارا ثیؼیك ٠غ ، ٥١یك ة ـکیر

 گؼیکغید٥٦ ةؼ  ٢یاؿث ک٥ ة٥ ٠غت چ٤غ یی٦ا یٚن٨ر٦ا ك کاؿح ٦ا، یاکارآ٠غاز ٥١٦ ٣ یپالؿک٨ ١٣اد یؽی. ٗؼكرؼدیٚؼار گ

ك  ٢یک٥ ظالء ٨ٚا٣ ٠ی د٦غ. گؽارش ٣كاف عثی٦ا ٗؼكر از آف یا ا٣تاقح٥ ٢یةار ؿ٤گ ؼیا٣غ ك در امٜ پالؿک٨ در ز ا٣تاقح٥ قغق

 چگ٥٣٨قغف  آ٧٣ا  ٥یا٨٣ف ك ركٚ یك ازؼا ؼیدر ج٘ـ یگـحؼدق ؿ٤ح ی٤٠اؿب ك در ک٤ار آف  ؿ٧ٜ ا٣گار یص٨ٛٚ ی٦ا ٥یرك

 ی٤١یا یك ٗؼ٤٦گ یازح١اّ یاز ؿٌش آگا٦ یگؽارش ة٥ ادراک ٢یدر ا ٢یؽةیکؼدق اؿث. ظ٨ا٤٣غق ج ٜیصادد٥ پالؿک٨ را جـ٧

. ٠ا ة٥ اٗثیآقکارا درظ٨ا٦غ  ؽی٠ا را ٣ ی٦ا رؿا٥٣ یایدر د٣ ی٤١ی٣ا٤٠اؿب ٗؼ٤٦گ ا  تثیك  ٔ اٗثیدؿث ظ٨ا٦غ  ؼافیدر ا

ةضؼاف  ثیؼی٠غ ی٣کؼدق ك ؿاز٠ا٣غ٦ ٘ایك ا ٖیجْؼ یرا ة٥ درؿح فیظ٨ ؼا٥٣یكگی٣ٛف پ ٥١یک٥ م٤ْث ة غید ٟیكو٨ح ظ٨ا٦

 گؼٗح٥ اؿث.  یٚاةٜ ٚت٨ٝ ؼیٔ س٥ی٣ح  یٗؼو ٢یك ج١ؼ ؽیةْغ از ؿا٧ٝا جغارؾ ك جس٧

ق٨د،  ثی٦ا ركاصادد٥ ةار٦ا ك ةار طیجار ؼد،یم٨رت گ یكحؼیة ی٦ا آف پژك٦ف سادیصادد٥ ك ّٜٞ ا ٢یدارد درةارق ا زا

٠ا  ی٠ٞ یدر ظ٨دآگا٦ یؿ١٧ کیك ٦ؼ  ٤غیدرةارق آف ؿع٢ ةگ٨ ج٨ا٤٣غ یدراز ٠ افیةاز٠ا٣غگاف ك ٠ؼجتٌاف ةا صادد٥ جا ؿاٝ

ك وؼكرت آف  ی٤١ی٣ـتث ة٥ ا یظ٨دآگا٦ یةؼا یچ٨ف ١٣اد پالؿک٨ را ٦ٟ غیصادد٥ داقح٥ ةاق٤غ. ک٨دکاف ٠ا ةا ٢یدرةارق ا
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ق٨د.  ی٠ٞک٥ ذ٤٦ كافیدر كز٨د ا یك ظٌؼ آجف ؿ٨ز ی٤١ی٣ـتث ة٥ ٠عاًؼات ا یآگا٦ داقح٥ ةاق٤غ ك ادی٨١٦ارق ة٥ 

 ی٤١ی٠ا ٣ـتث ة٥ ا ی٠ٞ یدر ؿاظح٢ آگا٦ یؿ١٧ ج٨ا٤٣غ ی٠ ٢یؿؼز٠ ٢یا ؿازاف ٟٞی٠ـح٤غؿازاف ك ٗ ـاف،ی٨٣  ٤١ٞا٥٠یٗ

 زاكدا٥٣ ؿاز٣غ.  یكٝ عث،یداقح٥ ةاق٤غ ك پالؿک٨ را اگؼچ٥ ٗؼكر

ة٥  ؼافیةؼكز صادد٥ پالؿک٨ آقکار قغق ك ٠حعنناف ك ٠ٞث ا یی٠ا ؿتب قغق ةاقغ چؼا ی٦ا جالش ٟیغكاریا٠ ١ا٥٣یم١ ٠ا

درکك٨ر اؿث ک٥  ٢ی٨٣ یا ٥یرك ،ص٨ادث ی٨٠از٥٧ ةا ٠ـائٜ ك ةؼرؿ ٨قیق ٢یک٥ ا ٟیةاكر ٢ی٠ا اّح١اد ک٤٤غ. ٠ا ةؼ ا ی٦ا اٗح٥ی

جکا٠ٜ    ،ظؼكج از دكر ةاًٜ گػقح٥ یةؼا ج٨ا٣غ یجسؼة٥ ٠ ٢یداقح٥ ةاقغ، ا٠ا ا یی٦ا یگاـ ١٠ک٢ اؿث کاؿح ٢یاگؼچ٥ در اكٝ

. ٣٘ؾ اّح١اد کؼدف ة٥ ٠حعنناف ٠ـحٜٛ از دكٝث ك ٚغرت غیرا در صٜ ٠كکالت کك٨ر ةگكا یاٗٙ ركق٤ ٤غقیك در آ اةغی

ك ٨١٦ار  یزٞب اّح١اد ٠٨١ّ یاؿح٨ار ة٥ ؿ٨ یگ٨ دا٣ـح٢، گا٠ پاؿط كافی٠ضؼـ دا٣ـح٢ ٠ؼدـ، ك ظ٨د را در ةؼاةؼ ا ،یاؿیؿ

 اؿث.  جؼ ثی٘یةاک یة٧حؼ ك ز٣غگ یا ؿاظح٢ زا٥ْ٠ یك درس گؼٗح٢ از ص٨ادث ةؼا یازح١اّ ٥یظٞٙ ؿؼ٠ا یکؼدف راق ة٥ ؿ٨

ک٥ ازازق  ک٤٤غ ی٠ یٚغردا٣ یدکحؼ صـ٢ ركصا٣ یز٤اب آٚا ؼافیا یاؿال٠ ی٠ضحؼـ ز٨٧١ر ؾییاز ر ١ا٥٣یم١ تیا٦ یاّىا

ق٨د. الزـ ة٥  یةؼرؿ یك دا٣كگا٦ یك ٠ـحٜٛ جعنن یؼدكٝحیٔ یج٨ؿي ٦یاج اسی٠ٛ ٢یدر ا یا ةار ٠ـأ٥ٝ ٢یاكٝ یداد٣غ ةؼا

آف م٨رت  ارز٤١غ ؾییك ر ی،ز٨٧١ر اؿثی٧٣اد ر یاز ؿ٨ یك ١٦کار ی١٦ؼا٦ ثی٧٣ا تیا٦ یةؼرؿ ٤غیذکؼ اؿث ک٥ در ٗؼا

٠ـحٜٛ  ك اظالؽ   ٙیجضٛ ظ٨د را ٗٛي ةؼ اؿاس ییآزاد ة٨د ك گؽارش ٧٣ا یك ا٧َار٣ُؼ ی٦ؼ گ٥٣٨ ةؼرؿ یگؼٗث. ٦یات ةؼا

 ٠حْاؿ ة٥ ؿؼ ا٣ساـ رؿا٣غ.  ؽدیةا ج٨کٜ ة٥ ا  ،ی١ّٞ

 فیک٥ زاف ظ٨ ی٣كا٣اف قساّ ة٥ آجف ٙیاصحؼاـ  ١ّ یصادد٥ ؿاظح١اف پالؿک٨، و٢١ ادا یگؽارش ٠ٞ ژقیك تیا٦ یاّىا

پالسکَ را  »٨د را ةا قْار قاف، گؽارش ظ ةاز٠ا٣غگاف ٜیمتؼ ز١ ٢یظ٨د ٧٣اد٣غ ك جضـ یا صؼ٥ٗ ثیرا ةؼ ؿؼ ا٣ساـ ٠ـئ٨ٝ

 اٗحغ . ثیجالش ٠ٛت٨ؿ درگاق اصغ ٢یک٥ ا غی. ا٠ک٤غ ی٠ ٟیجٛغ ؼافی٠ٞث ا كگاقیة٥ پ «فراهَش ًکٌین
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 ىدیریتی خالصَ

ؿاظح١اف قا٠ٜ دك  ای٢. قغآٔاز  1341ؿاؿ  درك ة٧ؼق ةؼداری از آف  1339 ؿاؿ دراصغاث ؿاظح١اف پالؿک٨ 

ًت٥ٛ ركی ١٦کٖ، یک ًت٥ٛ  14ا٠ٜ ةعف ق١اٝی ك ز٨٤ةی ة٨د. ةؼج ز٨٤ةی در ٠س٨١ع دارای قا٣ؽدق ًت٥ٛ، ق

ة٥ م٤ٖ پ٨قاؾ ٠حْٞٙ آف  ةیكحؼ كاصغ٦ای. کارةؼی ؿاظح١اف پالؿک٨ جساری ك ة٨د١٦کٖ ك یک ًت٥ٛ زیؼز٠ی٢ 

ك كاصغ٦ای ٠ـحٛؼ در آف ةا  گؼٗثدر ٠اٝکیث ة٤یاد ٠ـحىْ٘اف ٚؼار  ؿاظح١اف ةْغ از پیؼكزی ا٣ٛالب اؿال٠ی . ة٨د

 ٠اٝک ؿؼٚ٘ٞی كاصغ ٣یؽ ة٨د٣غ.  اف٤غ ك و٤١ا ٠ـحازؼة٤یاد راة٥ٌ ٠اٝک ك ٠ـحازؼ داقح

. قغ آجف ؿ٨زیؿاظح١اف پالؿک٨ دچار ًت٥ٛ د٦ٟ  متش،  8دٚایٛی ٚتٜ از ؿاّث  30/10/1395در جاریط  

١٦ؽ٠اف ةا رؿیغف كاصغ٦ای آجف ٣كا٣ی ة٥ ٠ضٜ ك آٔاز ١ّٞیات اً٘ای صؼیٙ، ة٥ جغریر آجف ة٥ ًتٛات ةاالجؼ 

 دٚی٥ٛ ٗؼكریعث.  11:33، ةؼج ز٨٤ةی ؿاظح١اف در ٧٣ایث در ؿاّث یؼ قغف آجفٗؼگؿؼایث کؼدق ك پؾ از 

١٦ؼاق ةا  آكارةؼداری آٔاز  ة٨د٣غ آكار گؼٗحار قغق زیؼ در ک٥پؾ از ٗؼك ریؽش ؿاظح١اف، ١ّٞیات ٣سات اٗؼادی 

ر قغگاف ٣سات یک از گؼٗحا ٠حاؿ٘ا٥٣ در ٨ًؿ ز٠اف آكارةؼداری، ٦یچ، ا٠ا ركز  ادا٥٠ داقث 9قغ. ای٢ ١ّٞیات 

٣٘ؼ اٗؼاد ٔیؼ  ٣6٘ؼ آجف ٣كاف ك   ٠16س٨١ع در٣یاٗح٤غ. ةؼ اؿاس اًالّات ٚاةٜ دؿحؼس ةؼای ٦یات، در ای٢ صادد٥ 

 آجف ٣كاف زاف ةاظح٤غ.

٣٘ؼ از کارق٤اؿاف رقح٥ ٦ای  10ة٥ د٣تاؿ ای٢ صادد٥، ریاؿث ٠ضحؼـ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ًی صک١ی 

٠غت  درارش ٠ٞی ةؼرؿی صادد٥ پالؿک٨ ٤٠ن٨ب ٨١٣دق ك ای٢ ٦یات را ٠ا٨٠ر ٨١٣د ٠عحٖٞ را ة٥ ٨٤ّاف ٦یأت كیژق گؽ

٣ض٨ق "،  "ةؼرؿی ّٜٞ ك ٨ّا٠ٜ ك٨ٚع آجف ؿ٨زی ك ٗؼك ریعح٢ ؿاظح١اف "دك ٠اق گؽارش ظ٨د را در ز٠ی٥٤ ٦ای 

از را٧٦ای پیكگیؼی  "، "کی٘یث ١٦ا٤٦گی دؿحگا٧٦ای ٠ـئ٨ ؿ در ٠غیؼیث ةضؼاف"،  "٠غیؼیث ٠ضیٌی صادد٥

یاد ؿ٨االت  در پی پاؿط ة٥. گؽارش ای٢ ٦یات ک٥ ک٤غارائ٥  "امال صات ؿاظحاری ك ٠غیؼیحی الزـ  "ك  "جکؼار آف

، ة٥ ١٦ؼاق پی٨ؿح٧ای ج٘نیٞی ك و١ائٟ آ٧٣ا ج٧ی٥ ك ارائ٥ قغق اؿث. چکیغق ای از یاٗح٥ ٦ا ك پیك٧٤ادات قغق اؿث

 ٦یات از دیغگا٧٦ای ٠عحٖٞ جعننی ة٥ قؼح زیؼ اؿث:
 

 رشی حادثَ از دیدگاه ىٍِدشی  آتضبر

ةا ج٨ز٥ ٨٣ع کارةؼی  ،در ةؼاةؼ آجف ام٨ؿ ك و٨اةي ای٤١ی ا١٦یث ج٨ز٥ ة٥ رّایثرٟٔ ة٥ در ؿاظح١اف پالؿک٨، 

ة٨دق  آجفك جْغاد ًتٛات آف،  ٣ٛاط وْٖ زیادی كز٨د داقح٥ ك ؿاظح١اف ام٨الً در ٠ْؼض ظٌؼ  ك٨ٚع ك گـحؼش 

 اؿث. 

  در ؿاظح١اف ة٥ قؼح زیؼ ة٨دق اؿث: جفآدالیٜ ٧٠ٟ گـحؼش ؿؼیِ  

 پارچ٥ ادیز اْٝادق ٨ٗؽ ؼی٠ٛاد ّٞث ة٥ ظن٨ماً  ؿاظح١اف، در ادیز اریةـ ٙیصؼ ةار كز٨د 

 ظالم٥

 ٠غیؼیحی
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 ام٨ؿ ةؼاةؼ ةا پٞکاف ك ّغـ ا٣ٌتاؽ راق ظؼكج ةا ًؼاصی مضیش ك  در اقکاؿ ٣ت٨د پٞکاف اوٌؼاری ك كز٨د

 ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف

 از ًؼیٙ ای٢  آجف٦ای کاذب، پٞکاف ك ق٘ث جأؿیـات ك گـحؼش  یٙ ؿٖٛارجتاط کا٠ٜ ةی٢ ٗىا٦ا از ًؼ

 ٗىا٦ا

 ٦ؼ گ٥٣٨ ٗىا ة٤غی ك زغاؿازی ٠ٛاكـ در ةؼاةؼ آجف دركف ك در ةی٢ ًتٛات ؿاظح١اف ٣ت٨دف 

 ّغـ كز٨د ؿیـحٟ ةار٣غق ظ٨دکار )اؿپؼی٤کٞؼ( در ؿاظح١اف 

 ةؼداری مضیش از آ٧٣ا در دكراف ة٧ؼق٣كا٣ی ك ّغـ ج١ْیؼ ك ٣گ٧غاری  ٦ای ٚائٟ آجف ٠كکالت ٤ٗی ٥ٝ٨ٝ 

 یک ؿیـحٟ گؼ٠ایكی اؿحا٣غارد ك كز٨د جْغاد زیادی کپـ٨ؿ ٦ای گاز پیک ٣یکی ٣ت٨دف 

 ٣كا٣ا٣اف آجف ثیْٗاٝ یةؼا یادیز ٨٠ا٣ِ كز٨د   

 

پػیؼ ة٨دق، اجناؿ ةؼؽ )ك  آكری اًالّات ةؼای ای٢ ٦یأت ا٠کاف ، در صغی ک٥ ز١ِآجف ؿ٨زیّٞث قؼكع 

در یکی از كاصغ٦ای ةعف ق١اؿ ٔؼةی ًت٥ٛ  آجف ؿ٨زیگاز از کپـ٨ؿ گاز( ة٨دق اؿث. ای٢ ١٦ؽ٠اف  اصح١ااًل ٣كث

 پؾ از٣كا٣ی  ٣كا٣ی اًالع دادق قغق ك اكٝی٢ ایـحگاق آجف ة٥ آجف 58/7د٦ٟ ةؼج آٔاز قغق اؿث. صؼیٙ در ؿاّث 

در آف ٝض٥ُ ؿ٨زی   ك قغت آجف ک٥ صسٟ ٣كاف ٠ی د٦غدٚایٛی ک٨جاق ة٥ ٠ضٜ صادد٥ رؿیغق اؿث. ا٠ا گؽارش آ٧٣ا 

ك پؾ از آ٣ک٥ ز٠ا٣ی را ةؼای ظا٨٠ش کؼدف آجف مؼؼ کؼدق کارک٤اف ٠ٕازق پیف از رؿیغف آ٧٣ا ک٥ گ٨یای آف ة٨دق 

 . ٣ح٨ا٣ـح٥ ا٣غ از گـحؼش آجف ز٨ٞگیؼی ک٤٤غ، ةا آجف ٣كا٣ی ج١اس گؼٗح٥ ا٣غ

٥٣٨ صؼیٙ پؾ از قؼكع  از ًؼیٙ ک٥ چگ ٣كاف ٠ی د٦غ٠غؿ ؿازی کا٠پی٨جؼی گـحؼش صؼیٙ در ؿاظح١اف 

گـحؼش یاٗح٥ اؿث.  جؼپ٤سؼق ٦ا، ٗىا٦ای کاذب، پٞکاف ك ق٘ث آؿا٣ـ٨ر ة٥ ٗىا٦ای ٠ساكر ك ة٥ ًتٛات ةاال

١٦چ٤ی٢ ٠غؿ صؼیٙ ٣كاف دادق ک٥ ٠ـیؼ پٞکاف در ١٦اف دٚایٙ اةحغایی، ة٥ ّٞث آک٤غق قغف از دكد ك جیؼگی ك ٣یؽ 

٥ٞ ٦كغار ـئیک ٠ظ٨د غكف جس٧یؽات ظاص( ٔیؼ ٚاةٜ اؿح٘ادق قغق اؿث. ای٢ اٗؽایف د٠ا، ةؼای اٗؼاد ٨١ْ٠ٝی )ة

 . اؿثد٤٦غق ةؼای ةـیاری ؿاظح١اف ٦ای ٠كاة٥ در کك٨ر 

ز٠اف  ٠غت٦ای ٠حْغد ٠یغا٣ی ك آز٠ایكگا٦ی )در  ةؼای جْیی٢ جسؼة٥ د٠ایی ٠ناٝش در صادد٥ پالؿک٨، ارزیاةی

٦ای ةح٢  ةؼ ركی جْغادی از ٥٣٨١٣ XRD/XRFـ١ا٣غ، پحؼكگؼاٗی ك ٦ای ٠ٛاك٠ث ٗكاری پ ٨٠ز٨د( ة٥ ١ّٜ آ٠غ. آز٨٠ف

ریاوی ٠ضیي آجف  ٦ای ٣اقی از ریؽش ؿاظح١اف، جائیغک٤٤غق ٠غؿ م٨رت گؼٗث. ٣حایر، ّٞیؼٟٔ ةؼظی ٠ضغكدیث

ة٨دق ك ٣كاف داد ک٥ د٠ای صؼیٙ ة٥ ٠یؽاف کاٗی ةؼای آؿیب زدف ة٥ ؿازق اٗؽایف یاٗح٥ ة٨دق اؿث. ة٥ ّالكق آداری 

كا٦غق قغ ک٥ ٣كا٣گؼ رؿیغف ازؽایی از ؿاظح١اف ة٥ د٠ا٦ای ةـیار ةاالجؼ ة٨دق، ا٠ا ق٨ا٦غ ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥ ای٢ ٠

 ، ةْغ از ٗؼكریؽش کا٠ٜ ك در زیؼ آكار قکٜ گؼٗح٥ اؿث.زیاد، ة٥ اصح١اؿ ةـیار االجؼد٠ا٦ای ة
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 درشِای حادثَ

ک٥ ؿاظح١اف پالؿک٨ از ٣ُؼ ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف از ٤٠ُؼ ٤٧٠غؿی  آجف، ؿ٨اؿ امٞی در ای٢ صادد٥ ای٢ ة٨د  

چ٥ ٣ٛاط وْ٘ی داقث ک٥ صؼیٙ ةا چ٤ی٢ ؿؼّحی در آف گـحؼش یاٗث ك ةاّخ ریؽش آف قغ؟ پاؿط ای٢ ؿ٨اؿ ٠ی 

٨١ّـ ٤٧٠غؿی٢ ك  جاؿایؼ ؿاظح١اف ٦ا ك ا٠اک٢ ٠٨١ّی ٣یؽ ٨٠رد ة٧ؼق ةؼداری ٚؼار گیؼد  كوْیثج٨ا٣غ ةؼای ارزیاةی 

ای٢ ٨ُ٤٠ر، ٠ٛؼرات ك  ة١٣٥ای٤غ.  ةؼًؼؼا٠کاف جا صغ را در ؿاظح١اف ٦ای دیگؼ ةا آف ٠ٛایـ٥ ك  ٨٠ارد٠ؼدـ، ای٢ 

ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٥ ك ٠كعنات ك ام٨ؿ ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف ةؼای ؿاظح١اف ٦ای زغیغ ك ٨٠ز٨د ٨٠رد  ةضخ 

٦ا ك ّتؼت ٦ای ٨٠ز٨د  وْٖ ةؼزـح٥ جؼی٢ؿاظح١اف پالؿک٨ در ٠ٛایـ٥ ةا ای٢ و٨اةي ك ام٨ؿ جضٞیٜ قغق اؿث. 

 در صادد٥ ك ؿاظح١اف پالؿک٨ از ٣ُؼ ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف، ة٥ قؼح زیؼ اؿث:

 ٦ای ة٤ٞغ ك ٣یؽ ٠ضاُٗث ق٘ث آؿا٣ـ٨ر٦ا در ةؼاةؼ آجف ٣كا٣ی در ؿاظح١اف ٣یاز ة٥ ٣نب آؿا٣ـ٨ر دؿحؼؿی آجف -

 ؿاظح١اف در آجف ٣اصی٥ ة٤غی جأ٠ی٢ ة٥ ٣یاز -

 ؿاظح١اف ٠ٞی ٠ٛؼرات ؿ٨ـ ٠تضخ ةا ٠ٌاةٙ ؿاظح١ا٧٣ا در صؼیٙ اّالـ ك کكٖ ؿیـحٟ ٣نب ة٥ ٣یاز -

٦ای ٚائٟ  ٣یاز ة٥ ٣نب قتک٥ ةار٣غق ظ٨دکار )اؿپؼی٤کٞؼ( در ؿاظح١ا٧٣ای ة٤ٞغ ك ًؼح ك ازؼای ٤٠اؿب ؿیـحٟ ٥ٝ٨ٝ -

 ٣كا٣ی آجف

 ٦ای ای٤١ی ك اً٘ای آجف ٝؽكـ رّایث ج١ْیؼ ك ٣گ٧غاری ؿیـحٟ -

 جی ٨٠ز٨د در ؿاظح١ا٧٣ا ة٥ ٨٤ّاف ّا٠ٜ ز٠ی٥٤ ؿاز ةؼای اٗؽایف ریـک صؼیٙٝؽكـ رِٗ و٧ْ٘ای جأؿیـا -

 ٦ای ٨٠ز٨د ك ٚغی١ی ةؼًؼؼ کؼدف وْٖ ٦ای ةازرؿی ك ٣ُارت ك جأ٠ی٢ ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف ةؼای ؿاظح١اف -

٠ؤ٥٘ٝ  ٥ ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف در ؿاظح١ا٧٣ا كئٞج٨ز٥ ك آگا٦ی ا٣غؾ ة٧ؼق ةؼداراف )زا٥ْ٠( ٣ـتث ة٥ ا١٦یث ٠ـ -

 .٦ای آف

 تّصیَ ُا

٦ای اؿحؼاجژیک، دكٝحی ك  ، ارزیاةی ریـک ظٌؼ صؼیٙ در ؿاظح١اف٠ی ق٨داٚغاـ ٨ٗری ک٥ ج٨می٥  ٣عـحی٢

جا از ص٨ادث ٠كاة٥ ك اصیا٣ًا ةضؼاف ٦ای ٣اقی از صؼیٙ در ای٤گ٥٣٨  اؿث٠٨١ّی ك اٚغاـ ة٥ کا٦ف ظٌؼپػیؼی آ٧٣ا 

 ؿاظح١اف ٦ا ز٨ٞگیؼی ق٨د. 

 ة٥ قؼح زیؼ اؿث:  ج٨می٥ ٦اؿایؼ 

 ٦ا ك ٠غارؾ ٤ٗی پكحیتاف ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف ٣ا٥٠ جک١یٜ ك ج٨ؿ٥ْ اؿحا٣غارد٦ا، آیی٢ .1

 ٦ای ٨٠ز٨د ج٧ی٥ ك جک١یٜ ٠ٛؼرات ای٤١ی ةؼای ؿاظح١اف .2

 ٦ای ٣ُارجی ٠ؼة٨ط جک١یٜ ك ج٨ؿ٥ْ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ٣گ٧غاری ك ؿیـحٟ .3

 ٨٠ز٨د ٦ای ظن٨ص ؿاظح١اف٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف، در  22ك  ٠2تاصخ  وؼكرت جک١یٜ .4

ای ک٤حؼؿ ك  ٦ای دكرق ٦ا ك ج٧١یغات ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف ةایغ ةا ا٣ساـ ةازرؿی ك ٣گ٧غاری ؿیـح١ْٟیؼ ج

٦ا، ةازدیغ ٠ؤدؼ ك  ٠ؼاٚتث ق٨د. ازؼایی قغف ای٢ ٨٠و٨ع ٠ـحٞؽـ كركد اٗؼاد ذینالح ك جائیغ قغق ة٥ ؿاظح١اف
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الزـ اؿث جا ٨ٚا٣ی٢ ٨٠رد ٣یاز  ةارق٦ا اؿث. در ای٢  ٨را١ْٜٝاٝؽاـ ٠اٝک ة٥ ازؼایی کؼدف اظٌار٦ا ك دؿح

ةاز٣گؼی یا جغكی٢ ق٣٨غ. ١٦چ٤ی٢ ؿاز ك کار٦ای ةازرؿی از ٣ُؼ ٤ٗی ةایغ ٠كعل ق٨د، ة٥ ٣ض٨ی ک٥ ةازرؿی 

ج٨ؿي  ٦22ای ٠كعل قغق ٠ٌاةٙ ةا ٠تضخ  ٦ا در دكرق ة٥ ٨ُ٤٠ر ٠ؼاٚتث ك ٣گ٧غاری ٠ناٝش ك ؿیـحٟ

نی م٨رت گیؼد. ١٦چ٤ی٢ در ٨٠ارد ٣یاز )٠ا٤٣غ ٨٣اٚل ٠ك٨٧د، ٣ُارت ّاٝی یا ؿایؼ ٦ای ةازرؿی جعن قؼکث

٣كا٣ی ة٥ ١ّٜ آ٠غق، ٨٣اٚل اّالـ ك  ٨٠ارد ٠ٌاةٙ ةا قؼح كَایٖ(، ةازرؿی ا٠اک٢ ٠٨١ّی ج٨ؿي ؿاز٠اف آجف

ف ة٥ اٝکدر چارچ٨ب ؿاز ك کار ٚا٣٨٣ی ةؼًؼؼ گؼدد. ٠كعنًا الزـ اؿث جا ٨٠ا٣ِ ٨٠ز٨د ةؼای ٠ٞؽـ کؼدف ٠ا

 ةؼًؼؼ کؼدف ٨٣اٚل ای٤١ی، رِٗ قغق ك ٠ـیؼ ٚا٣٨٣ی ٤٠ٌٛی ةؼای ازؼایی قغف اظٌار٦ا جغكی٢ گؼدد.

 ٦ای ة٤ٞغ ٠ؼجت٥ در ةؼاةؼ آجف  ٣ا٥٠ ٠ضاُٗث ؿاظح١اف جغكی٢ آیی٢ .5

 ف در ز٠ی٥٤ ٠ضاُٗث در ةؼاةؼ آجف ك ج٨ٛیث ؿیـحٟ ٣ُارتاآ٨٠زش ٤٧٠غؿ .6

 پكحیتاف  ٦ای یكگاقص١ایث ك ج٨ؿ٥ْ جضٛیٛات کارةؼدی ك آز٠ا .7

٦ای ة٤ٞغ ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ای٤١ی ؿاظح١اف ك ق٧ؼ٦ا در  ٣ُاـ جؼاکٟ ؿاظح١ا٣ی ك ؿاظث ؿاظح١افةاز٣گؼی  .8

 ؿ٨زی ةؼاةؼ ظٌؼ آجف

 

 بررشی حادثَ از دیدگاه ىٍِدشی  شازه

ای ؿاظح١اف پالؿک٨ قتی٥ ة٥ یک ؿیـحٟ ؿازق ای ٥ٝ٨ٝ ای ة٨دق اؿث. در ای٢ ؿازق ١ّغق  ؿیـحٟ ؿازق

٦ا در پ٨ؿح٥ ؿاظح١اف ٚؼار داقح٥  ك ج٧٤ا چ٧ار ؿح٨ف ٠ؼکؽی، كَی٥٘ جض١ٜ ةعف ٚاةٜ ج٨ز٧ی از  ةار٦ای  ؿح٨ف

دٛٞی را ةؼ ٧ّغق داقح٥ ا٣غ . ازؽای امٞی ؿازق ّتارت ة٨دق ا٣غ از : داؿ ةح٤ی کٖ، ظؼپای ٗؼّی ،ظؼپای ١٦ت٤غ 

٥، ؿح٨ف ٗؼّی پ٨ؿح٥،  ظؼپای پ٨ؿح٥، اجناالت. ،ظؼپای امٞی ةارةؼ ، ؿح٨ف ٠یا٣ی، ؿح٨ف گ٨ق٥، ؿح٨ف امٞی پ٨ؿح

ؿازكکار ا٣حٛاؿ ةار٦ای دٛٞی ای٢ ؿازق از دا٧ٝا ة٥ ظؼپا٦ای ٗؼّی، از ظؼپا٦ای ٗؼّی ة٥ ظؼپا٦ای امٞی ك از ظؼپا٦ای 

٦ای پ٨ؿح٥ ة٨دق اؿث. چ٧ار ؿح٨ف ٠یا٣ی  ٠حكکٜ از چ٧ار ز٘ث ٣اكدا٣ی ة٨دق ک٥  ٦ای ٠یا٣ی ك ؿح٨ف امٞی ة٥ ؿح٨ف

ا٣غ. در چ٧ار گ٨ق٥ پ٨ؿح٥ ؿاظح١اف چ٧ار ؿح٨ف مٞیتی ٚؼار داقح٥ ا٣غ. ای٢ ة٨دق ی٥ٞ كرؽ ج٨ٛیث قغق ة٥ كؿ

٦ای امٞی پ٨ؿح٥ ٠حكکٜ از دك  ؿح٨ف ٠حكکٜ از چ٧ار زكج ٣اكدا٣ی ة٨دق ک٥ ةا كرؽ ج٨ٛیث قغق ا٣غ.٣یؽ ٦ا  ؿح٨ف

٦ا ركی ٠ض٨ر٦ای امٞی ؿازق در پ٨ؿح٥ آف  ا٣غ. ای٢ ؿح٨ف ة٨دق ز٘ث ٣اكدا٣ی ة٨دق ک٥ از ًؼٗی٢ ةا كرؽ ج٨ٛیث قغق

 .ة٨دق ا٣غک٥ در ًؼٗی٢ ةا كرؽ ج٨ٛیث قغق   ٦ای ٗؼّی پ٨ؿح٥ از یک ز٘ث ٣اكدا٣ی جكکیٜ قغق ؿح٨ف .قح٥ ا٣غٚؼار دا

ة٨دق  ٦ایی ظؼپایی ٠حكکٜ از زكج ٣اكدا٣ی ة٥ ٦ٟ ٠حنٜ قغق ٦ا ةا ا١ٝاف در چ٧ار كز٥ ٚاب پیؼا٣٨٠ی ؿاظح١اف، ؿح٨ف

 .غؼد٣ک ٦ا را ة٥ یکغیگؼ ٠حنٜ ٠ی ّىای ظؼپایی در جؼاز ٦ؼ ًت٥ٛ ة٥ م٨رت وؼةغری ؿح٨فا٣غ. ای٢ ا 

 ٦Built-Upا از ٠ٛاًِ  ق٨د ک٥ ج١اـ آف در یک ٣گاق کٞی ة٥ ازؽای ؿازق ؿاظح١اف پالؿک٨، ٠الص٥ُ ٠ی

٢ ة٥ ّٞث ّغـ ٦ای ز٠اف ؿاظث ٚاةٜ ج٨زی٥ اؿث ، ٝیک ی ؿاظث ٦ؼچ٤غ ک٥ ةا ٤ٗاكری . ای٢ ٣ض٨قة٨دق ا٣غ)٠ؼکب( 

٦ا ك ظؼپا٦ای ةارةؼ ؿٖٛ، ك  ةاقغ. ٤ّامؼ الٔؼ ٨٠رب جیؼچ٥ ٦ای پی٨ؿح٥، دارای ٣ٛاط وْٖ ٣یؽ ٠ی اؿح٘ادق از ز٨ش

٦ای ٠ؼکب ةا  ٦ا ٣یؽ أٞب از ٣ی١ؼخ کی٘یث ٣ا٤٠اؿب ازؼا در ای٢ ازؽا ٣یؽ در ةؼداقح٧ا ٠كا٦غق قغق اؿث. ؿح٨ف
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٦ای ٤٠ٌِٛ ك ٔیؼ پی٨ؿح٥ ج٨ٛیث قغق ك  ی ٨ٗالدی ؿ٤گی٢ ةا ز٨ش٦ا ی ؿتک ک٥ ج٨ؿي كرؽ ٦ای ٨٣رد قغق ٣ی١ؼخ

 . ة٨د٣غ  ٦ای ٨٠ازی ةا ٨ٗامٜ ٣ـتحا زیاد ة٥ یکغیگؼ ٠حنٜ قغق ةا ةـث

جْغاد ٣ـتحا کٟ د٦ا٥٣ ٦ای ؿازق ؿاظح١اف ك ؿح٧٣٨ای ٠یا٣ی ٠تی٢ ٠ـیؼ ٠ضغكد ا٣حٛاؿ ةار ای٢ ؿازق در  

ـتحا زیاد ؿح٧٣٨ای پیؼا٣٨٠ی ک٥ ام٨ال ةؼای ٠ٛاة٥ٞ ةا ةار٦ای زا٣تی جض١ٜ ةار٦ای دٛٞی اؿث. گؼچ٥ كز٨د جْغاد ٣

چ٧ار ؿح٨ف ٠یا٣ی  كز٨د ج٧٤اای در د٦ا٥٣ ٦ای ک٤اری ؿازق ک١ک ٠ی ک٤غ،  جْتی٥ قغق ا٣غ، ة٥ ایساد ٣ا٠ْی٤ی ؿازق

ؼ ٗؼكریؽش ةاّخ ٠ی ق٨د ٦ؼ گ٥٣٨ زكاٝی در ٠ٛاك٠ث ک٧٘ا ك یا ؿح٧٣٨ای ٠یا٣ی،  ةا٨ٛٝق ؿاظح١اف را در ٠ْؼض ظٌ

ٗاٚغ ٦ؼگ٥٣٨ پ٨قكی در ٠ٛاةٜ آجف ة٨دق ك یاؿ جضحا٣ی  "پیف رك٣غق ٚؼار د٦غ.اّىای ٨ٗالدی ای٢ ؿاظح١اف ١ّغجا

 ٚؼیب ة٥ اج٘اؽ اّىای جیؼچ٥ ك ظؼپا٦ای ةارةؼ آف در ٤٦گاـ ةؼكز صؼیٙ در٠ْؼض ٠ـحٛیٟ آجف جضحا٣ی ة٨دق ا٣غ.

 رت ىلاوىت شازه در برابر بارُای ثلهی كبم از اثر حرا

٦ایی از ؿازق ؿاظح٥ ك  جضٞیٜ قغق اؿث.  ة٥ ٨ُ٤٠ر ق٤اظث رٗحار ؿازق ك ازؽای ؿاظح١اف پالؿک٨، ٠غٝی

٣حایر جضٞیٜ ؿازق جضث ادؼ ةار٦ای دٛٞی جع١ی٤ی ركز صادد٥،  ٣كاف ٠ی د٦غ ٚتٜ از ادؼ آجف ك صؼارت ةؼ ازؽای 

 ٦ای دٛٞی را داقح٥ اؿث.ؿاظح١اف در ركز صادد٥،  ؿازق صاقی٥ ا١ًی٤اف کاٗی ةؼای جض١ٜ ةار

 ن اخرابی شاختي 

ؿاّث از قؼكع آجف  3جعؼیب ؿازق در ؿ٥ ٠ؼص٥ٞ ةا ٗام٥ٞ ز٠ا٣ی  اج٘اؽ اٗحادق اؿث. پؾ از گػقث صغكد 

ؿ٨زی در ؿاظح١اف، در ٠ؼص٥ٞ اكؿ ةعكی از کٖ یازد٦ٟ )ؿٖٛ ًت٥ٛ د٦ٟ( در ٚـ١ث ق١اؿ ٔؼةی ) ٠ضٜ قؼكع 

٦ای دك ا٣ح٧ا ك  ٦ا ٣اقی از اٗؽایف د٠ا ك چؼظف ةیف از صغ اجناؿ گ جیؼچ٦٥ای ةؽر آجف ؿ٨زی( ة٥ ّٞث جٕییؼقکٜ

٥ ٗام٥ٞ صغاٜٚ دق ةدر ٠ؼص٥ٞ دكـ  ریؽد. ؿپؾ٧٣ایث قکـث اجناالت )در اةحغا ٗٛي از یک ؿ١ث( ٗؼك ٠یدر 

ازد٦ٟ ٦ا دیگؼ کٖ یدٚی٥ٛ،  ةعكی از کٖ دكازد٦ٟ ك ؿیؽد٦ٟ ةؼ ركی کٖ د٦ٟ ریعح٥ ) ة٥ دٝیٜ آ٣ک٥ در آف ةعف

یاةغ. ةغی٢ ٦ا جا پایی٢ ؿاظح١اف ادا٥٠ ٠یكز٨د ٣غاقح٥( ك ة٥ ّٞث اٗؽایف ةار ك ادؼات وؼة٥ آف، ای٢ جعؼیب کٖ

٦ای ٣اصی٥ ق١اؿ ٔؼةی ؿاظح١اف، از کٖ ؿیؽد٦ٟ جا پایی٢ ؿاظح١اف ة٥ ٨ًر کا٠ٜ از ةی٢ رٗح٥ ك جؼجیب چك٥١

 آیغ. داال٣ی ظاٝی از کٖ در آف ٣اصی٥ ة٨ز٨د ٠ی

 د٦غ ک٥ پؾ از ك٨ٚع٦ا ك جناكیؼ ٨٠ز٨د از ٝضُات ظؼاةی ٠ؼص٥ٞ ؿ٨ـ )٧٣ایی( ٣كاف ٠یٗیٟٞ دٚیٙةؼرؿی 

دٚی٥ٛ پایغاری ظ٨د را صٍ٘ کؼدق ك ٠ؼص٥ٞ ؿ٨ـ ظؼاةی از وِٞ  ٠30ؼص٥ٞ دكـ، ؿاظح١اف  ة٥ ٠غت صغكد  ظؼاةی 

د٦غ ک٥ ٝضُاجی ٚتٜ از ٠ی ق٨د. ةؼرؿی جناكیؼ ٠ؼة٨ط ة٥ وِٞ ز٨٤ةی ٣كافقؼٚی ك ز٨٤ةی ؿاظح١اف آٔاز ٠ی

-دا٣ی٥ از ٦ٟ َا٦ؼ ٠ی 3ٗؼكریؽش ٧٣ایی ؿاظح١اف در ٚـ١ث قؼٚی وِٞ ز٨٤ةی، دك صتاب آجف ة٥ ٗام٥ٞ صغكد 

٦ای وِٞ ز٨٤ةی ای٢ ؿاظح١اف ة٥ ةیؼكف ق٣٨غ. ةا َا٦ؼ قغف صتاب آجف اكؿ، در ا٠حغاد ًت٥ٛ یازد٦ٟ، دكد از پ٤سؼق

ٝیٜ ٗؼك ریعح٢ کٖ دكازد٦ٟ در آف ٣اصی٥ اؿث، ا٠ا از آ٣سائیک٥ ٠ٛغار دكد در ق٨د. ای٢ ا٠ؼ اصح١اال ة٥ دد٠یغق ٠ی

٨٤٦ز در ؿایؼچك٥١ ٦ا اج٘اؽ ٣ی٘حادق  در آف ز٠اف رؿغ ای٢ ظؼاةیؿ١ث چپ ١٣ای ز٨٤ةی ک١حؼ اؿث، ة٥ ٣ُؼ ٠ی
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ق٨د ک٥ یدا٣ی٥ از َا٦ؼ قغف صتاب آجف اكؿ، صتاب آجف دكـ در ١٦اف ٚـ١ث َا٦ؼ ٠ 3اؿث. ةْغ از صغكد ة٨دق 

 . اؿثاصح١اال ٣كاف د٤٦غق ٗؼك ریعح٢ کٖ ؿیؽد٦ٟ ركی کٖ دكازد٦ٟ در ای٢ ٣اصی٥ 

ك٨ٚع پی٨ؿح٥، ٥ ای٤ک٥ ظؼاةی ٠ؼص٥ٞ اكؿ ك دكـ در ٚـ١ث ق١اٝی ؿاظح١اف ة ةا كز٨دة٤ا ةؼ ةؼرؿی ٦ای ٨ٗؽ، 

. ة٥ ٨ُ٤٠ر ةؼرؿی دٝیٜ وِٞ قؼٚی ك ز٨٤ةی رخ دادق اؿث درا٠ا قؼكع ظؼاةی ٠ؼص٥ٞ ؿ٨ـ ك ریؽش ٧٣ایی ؿاظح١اف 

در یکی از   قغ٠كا٦غق  ك ةؼرؿی  ٗؼكریؽش ٧٣ایی ؿاظح١اف، جناكیؼ ٝضُات ٗؼك ریؽش ٧٣ایی از ١٣ای ز٨٤ةی

ؿح٧٣٨ای وِٞ ز٨٤ةی ؿاظح١اف ک٥ دارای ٠ٌِٛ ٠ؼکب ؿاظح٥ قغق از دك ّغد ٨ًٚی اؿث، ک١ا٣ف کٞی ك ٣یؽ 

ق٣٨غ. ةا ک١ا٣ف د٤٦غق ای٢ ؿح٨ف، از یکغیگؼ زغا ٠ی ک١ا٣ف ٥ٌْٚ ای ازؽای ٠ٌِٛ رخ دادق ك دك ٨ًٚی جكکیٜ

اؿث ک٥  گ٘ح٤یق٨د. ای٢ ؿح٨ف، ا٣ض٤ایی در ةاـ ة٥ ك٨ٚع پی٨ؿح٥ ك در ٧٣ایث ٤٠سؼ ة٥ ٗؼك ریؽش ٧٣ایی ؿازق ٠ی

د٦غ ک٥ چ٧ار ؿح٨ف ٠ؼکؽی ؿاظح١اف جا ٝضُات آظؼ دچار ظؼاةی ٠ك٨٧د کٞی ٣كغق ك در ةؼرؿی ٦ا ٣كاف ٠ی

 ک٤٤غ. ٦ای زا٣تی ظ٨د در جؼاز ًتٛات، ؿ٨ٛط ٠یگاق٦ا، ة٥ دٝیٜ از دؿث دادف جکی٥ٗؼك ریعح٢ کٖٝضُات پایاف ةا 

 

٦ای گاق زا٣تی ؿح٨ف٦ا در ًتٛات ك از دؿث رٗح٢ جکی٥ؿ٨ٛط ؿٖٛ ٠ی د٦غدر ٧٣ایث ةؼرؿی جناكیؼ ٣كاف 

٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ غق ك در ٣حیس٥ ک٦ٖا ق١٣ا، ةاّخ ازدیاد ٨ًؿ ٨٠دؼ آ٧٣ا ك از دؿث رٗح٢ ٠ٛاك٠ث كک١ا٣ف ای٢ ؿح٨ف

ا٣غ. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝب ٨ٗؽ ة٥ اصح١اؿ ٚؼیب ة٥ یٛی٢، ٗؼكریؽش ؿاظح١اف ٣اقی از جؼ ٗؼك ریعح٥ةاـ ك ًتٛات پایی٢

آجف ةؼ ؿازق ؿاظح١اف ك ٗؼكریؽش ٠ؼص٥ٞ ای ٚـ١حی از ک٧٘ای ًتٛات ك در ٧٣ایث ظؼاةی پیف رك٣غق ٣اقی  جادیؼ

ز دؿث رٗح٢ ٧٠ار زا٣تی ؿح٧٣٨ای ةیؼك٣ی ك ک١ا٣ف آ٧٣ا ة٨دق اؿث. زغا از ةؼظی ق٨ا٦غ از وؼة٥ ک٧٘ا ١٦ؼاق ةا ا

ةعاًؼ ج١اس ةا آجف ك یا وؼة٥  "٠ؼة٨ط ة٥ ا٣٘سار ٠ْغكد کپـ٨ؿ ٦ای ک٨چک گاز ٨٠ز٨د در كاصغ ٦ا  ک٥ ةْىا

دق ك ١ّغق در ٗؼكریؽش ؿٖٛ ٦ا ١٠ک٢ اؿث رظغادق ةاقغ، در ظن٨ص قای٥ْ ا٣٘سارةؼ٣ا٥٠ ریؽی قغق ك یا گـحؼ

ة٥ اصح١اؿ ای٢ ا٠ؼ ةـیار ةْیغ  ة٤اةؼای٥٢ دالیٜ زیؼ ق٨ا٦غ ٤٠ٌٛی ٚاةٜ جاییغی ٣یاٗح٥ ك ة٦یات   ،داظٜ ؿاظح١اف

 . ٣ُؼ ٠ی رؿغ

٠كا٦غاجی ٣ُیؼ مغای ا٣٘سارگ٥٣٨ ةن٨رت ٠ح٨اٝی ، پؼجاب ؿؼیِ جؼکف ٦ا ك یا ظؼكج صتاب آجف ك یا دكد  -

از ًتٛات، ةعاًؼ رظغاد ٗؼآی٤غ ز٣سیؼق ای ٗؼكریؽش ةن٨رت ةـیار ؿؼیِ  ةن٨رت ٨٠وْی از پ٤سؼق ٦ا ی ٠ضغكدی

ك ةؼظ٨رد ک٧٘ای ًتٛات ٨ٗٚا٣ی ةا زیؼی٢ در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ ٠ی ج٨ا٣غ ةاقغ ك در ؿایؼ ص٨ادث ٠كاة٥ در کك٨ر ٦ای دیگؼ 

 ٣یؽ ٠كا٦غق قغق اؿث. 

كع آجف ؿ٨زی گـحؼدق در چ٤غ ؿاّث از قؼگػقث ك٨ٚع چ٤ی٢ پغیغق ٦ایی ةن٨رت ٨٠وْی ك آ٧٣ٟ ةْغ از  -

ًتٛات زیؼی٢ کا٨٣ف آجف ك ١٦ؽ٠اف ةا آٔاز ٗؼكریؽش گـحؼدق ١٣ی ج٨ا٣غ قت٥٧ ایساد ا٣٘سار آف ٦ٟ ةن٨رت ١ّغی 

 را ةن٨رت ّٛالیی ٤٠ٌٛی ز٨ٞق د٦غ.

ق٨ا٦غی  داؿ ةؼ ك٨ٚع ا٣٘سار ةا ٨٠اد ٤٠٘سؼق جعؼیتی چ٥ ةن٨رت  ،٨ؿئةؼ اؿاس اؿحْالـ از ٠ٛا٠ات ٠ـ - 

 ةا ٠ْای٥٤ آدار ةاٚی١ا٣غق ةؼ ركی ازؽای ؿاظح١اف ة٥ دؿث ٣یا٠غق اؿث.  ك چ٥ ّی٤ی
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 ؿازق ٠ناٝش ؿعحی ك ٠ٛاك٠ث  کا٦ف آجف، ادؼ در ٦ا ؿازق ظؼاةی امٞی دٝیٜ کٞی ٨ًر ة٥ اؿث ذکؼ قایاف

 ؼچك١گی  ؿا٣حیگؼاد درز٥ 500  اٝی 400 صغكد از کا٦ف ای٢ ،٨ٗالد ظن٨ص در. اؿث صؼارت ز٥ در اٗؽایف ةا ای

 از ٠عحٞ٘ی ٦ای جضٞیٜ  ؿاظح١اف، ٧٣ایی ٗؼكریؽش ٠ؼاصٜ ك ظؼاةی ؿ٤اری٨ی جْیی٢ ةا ز٠اف ٦ٟ اؿاس ای٢ ةؼ. اؿث

 م٨رت ؿازق ازؽای ةؼ صؼارت آدار گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا ك جعننی اٗؽار٦ای ٣ؼـ از اؿح٘ادق ةا ، ؿاظح١اف ٠عحٖٞ ازؽای

  ؿازق ریاوی ك ّغدی ٠غ٧ٝای ج٨ؿي  را گؽارش از ةعف ای٢ در قغق ٠كا٦غق ٦ای پغیغق جضٞی٧ٞا اؿث. ای٢ گؼٗح٥

 .ا٣غ ٨١٣دق جاییغ

 تّصیَ ُا

 اٚغا٠ات ك ٤ٗی ٠ٛؼرات رّایث ةا ا٠ا. كز٨د دارد ؿاظح١ا٧٣ا ٥١٦ در ؿ٨زی آجف ك٨ٚعاصح١اؿ  کٞی ٨ًر ة٥

   صؼیٙ از ثص٘اَ ٦ای ؿا٠ا٥٣ ةی٤ی پیف ةا ١٦چ٤ی٢. رؿا٣یغ صغاٜٚ ة٥ را آف  كقغت اصح١اؿ ج٨اف ٠ی پیكگیؼا٥٣

 ة٥ ٣ـتث ٨٠دؼ ك ؿؼیِ م٨رت ة٥ آف ةؼكز م٨رت در ج٨اف ٠ی ظ٨دکار، اً٘ای ك صؼیٙ اّالـ ٦ای ؿا٠ا٥٣ ز٥ٞ١ از

 در ؿازق ازؽای ٠ٛاك٠ث ز٠اف ج٨اف ٠ی ٤ٗی و٨اةي رّایث ةا  دیگؼ ًؼؼ از. ٨١٣د اٚغاـ آجف اً٘ای ك کؼدف ٠ضغكد

 ك ةؼكز چ٤ا٣چ٥ ک٥ ٨١٣د ًؼاصی ای گ٥٣٨ ة٥ را ؿازق ج٨اف ٠ی یاز٣ م٨رت در ٧٣ایث در ك. داد اٗؽایف را آجف ةؼاةؼ

 پیكؼك٣غق م٨رت ة٥ ظؼاةی ای٢ ق٨د، ای ؿازق ّى٨ چ٤غ ٠ضغكد ظؼاةی ةاّخ ؿازق از ةعكی در صؼیٙ اً٘ای ّغـ

 از ةؼظی امالح ز٠ی٥٤ در پیك٧٤اداجی ٨٠ز٨د، ٠ٛؼرات ةؼ ٠ؼكری ةا گؽارش ٦یات در. ٣ك٨د ؿازق کٜ ظؼاةی ة٥ ٤٠سؼ

 ا١ّاؿ ٣ض٨ق ٣یؽ ك زغیغاالصغاث ك ٨٠ز٨د ؿاظح١ا٧٣ای ای٤١ی صٍ٘ ظن٨ص در زاری ٦ای ركی٥ ك ٠ٛؼرات ك و٨اةي

 قغق اؿث ک٥ ة٥ اظحنار ّتارج٤غ از: ارائ٥ آ٧٣ا یازؼا ك

جک١یٜ و٨اةي ٠تاصخ قكٟ ، ٧٣ٟ ك د٦ٟ ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف در ظن٨ص ٠ٛاك٠ث ؿازق ٦ا در ةؼاةؼ آجف   .1

 ق در ظن٨ص ؿاظح١ا٧٣ای زغیغاالصغاثك ظؼاةی پیف رك٣غ

 جک١یٜ و٨اةي ٠تضخ ةیـث كدكـ ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف در ٨٠رد و٨اةي ص٘اَث ؿاظح١اف در ةؼاةؼ آجف  .2

 ٨٠ز٨دة٤ٞغ ٠ؼجت٥ ك ٧٠ٟ ةؼرؿی ٠ٛاك٠ث ؿازق در ةؼاةؼ آجف ك ظؼاةی پیف رك٣غق در ظن٨ص ؿاظح١ا٧٣ای   .3

ایی قغف ٠تضخ ةیـث كدكـ ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف در امالح و٨اةي ك جغكی٢ ؿاز ك کار الزـ ةؼای ازؼ .4

 ظن٨ص ؿاظح١ا٧٣ای ٨٠ز٨د

٠ؼجت٥ ك جغكی٢ و٨اةي ك ٠ٛؼرات كیژق ةؼای اصغاث ك ٣گ٧غاری ای٢  ة٤ٞغ ؿاظح١ا٧٣ای ة٥ ٣گؼش در ج١ایؽ ٝؽكـ .5

 ٨٣ع ؿاظح١ا٧٣ا

قغف  ازؼا یةؼا ٦ا یؿاظح١اف ك ق٧ؼدار یؿاز٠اف ٣ُاـ ٤٧٠غؿ ،١٦کاری ٥١٦ زا٣ت٥ كزارت راق ك ق٧ؼؿازی .6

 ؿاظح١ا٧٣ای در ٙیؿاظح١اف ك ؿازق آف در ةؼاةؼ صؼ ی٤١ی٨٠ارد ا ة٥ كیژق ؿاظح١اف ك یکا٠ٜ ٠ٛؼرات ٠ٞ

 ظن٨می ةعف

 ،١ا٣کارافیپ ،٤٧٠غؿاف ٠كاكرافدؿحگا٧٦ای کارٗؼ٠ایی،  ،١٦کاری ٥١٦ زا٣ت٥ كزارت راق ك ق٧ؼؿازی .7

 ادقیپ یةؼا ی١ا٣کاریپ ی٤غؿاف ٠كاكر ك ا٣س٧٤١ازا٥ْ٠ ٧٠ ٜیاز ٚت یم٤٘ ی٣س٧٤١ا٠ؼدـ ٧٣اد ك ا یؿاز٠ا٧٣ا

 ظالم٥

 ٠غیؼیحی
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 در ٙیؿاظح١اف ك ؿازق آف در ةؼاةؼ صؼ ی٤١یؿاظح١اف ك ظن٨ما ٨٠ارد ا یقغف کا٠ٜ ٠ٛؼرات ٠ٞ

 ةعك٧ای دكٝحی ك ٠٨١ّی ؿاظح١ا٧٣ای

ٚغی١ی ؿاظح١ا٧٣ای  پػیؼی آؿیب ق٤اؿایی، درز٥ ة٤غی ك جغكی٢ ةؼ٣ا٥٠ ك ١ّٜ ةؼای کا٦ف در ٨ٗری اٚغاـ .8

 کال٣ك٧ؼ٦ا.  د در٨٠ز٨

 در صؼیٙ ٝضاظ ة٥ کك٨ر پػیؼ آؿیب ك ٨٠ز٨د ؿاظح١ا٧٣ای از دٚیٛی آ٠ار صاوؼ صاؿ در ٦یأت ای٢ گؼچ٥

 ١ّؼ ةا زیادی ؿاظح١ا٧٣ای ج٧ؼاف، ق٧ؼ كیژق ة٥ ك کك٨ر ٦ای کال٣ك٧ؼ در رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥ كٝی ٣غارد، اظحیار

 ٨١ْ٠ؿ ركق٧ای ك ؿا٧ٝا آف در کك٨ر در صاکٟ ؼرات٠ٛ ك ٨ٚا٣ی٢ ٨٣ع ة٥ ج٨ز٥ ةا. دار٣غ كز٨د ؿاؿ 30 از ةیف

 ک٨جاق، ٣ـتحا ز٠اف در آف اً٘ای ّغـ ك صؼیٙ ةؼكز م٨رت در گ٘ث، ج٨اف ٠ی ا١ًی٤اف ةا ؿاظث ك ًؼاصی

 در وؼةحی ةؼ٣ا٥٠ یک ًی  ق٨د، ٠ی پیك٧٤اد ة٤اةؼای٢. گیؼ٣غ ٠ی ٚؼار پاقی ٗؼك ض ٠ْؼ در ؿاظح١ا٧٣ا ای٢

  کارةؼی، ك ا١٦یث ٝضاظ ة٥ آ٧٣ا ة٤غی درز٥ ةا آف از پؾ ك  قغق ق٤اؿایی ٧اؿاظح١ا٣ ٨٣ع ای٢ اكؿ ص٠٥ٞؼ

 . ق٨د اٚغاـ پػیؼی آؿیب ای ٠ؼص٥ٞ یا جغریسی کا٦ف ةؼای ةؼ٣ا٥٠ یک ازؼای ة٥ ٣ـتث

 

 ىدیریت بحران دیدگاه از حادثَ بررشی

ؽ آجف ٣كا٣ی ق٧ؼ ةا٠غاد ، ًی ج١اس ج٤٘ٞی ق٧ؼك٣غاف ةا ٠ؼک 7:58صؼیٙ در ؿاظح١اف پالؿک٨ در ؿاّث 

قغق ك جیٟ ١ّٞیات، ٥ٝ٨ٝ کكی صاوؼمض٥٤ صادد٥  در  8:00ج٧ؼاف اّالـ ٠ی گؼدد. ٗؼ٠ا٣غق ٣عـحی٢ جیٟ در ؿاّث 

آب آجف ٣كا٣ی از ظ٨درك را آٔاز ٠ی ١٣ایغ. ١٦چ٤ی٢ جیٟ ٦ای دیگؼ ٣یؽ ٗؼاظ٨اف قغق ك كاكرد مض٥٤ ٠ی ق٣٨غ. در 

ٜ درگیؼ صؼیٙ ة٨دق اؿث. پؾ از جـٞي ٣ـتی ة٥ صؼیٙ ًت٥ٛ د٦ٟ، آف ز٠اف در ًت٥ٛ د٦ٟ چ٧ار كاصغ ة٥ ٨ًر کا٠

ك در وِٞ ز٨٤ب ك  ؿؼایث کؼدقجیٟ آ٠ادق ١ّٞیات در ًت٥ٛ یازد٦ٟ ٠ی ق٨د. صؼیٙ در ًتٛات دكازد٦ٟ ة٥ ةاالجؼ ٣یؽ 

ؿٖٛ  10:53ًت٥ٛ پا٣ؽد٦ٟ ق٥ْٞ كری قغیغ ٠كا٦غق ٠ی ق٨د. در ؿاّث ق١اؿ قؼٚی ك  ؿاظح١اف ز٨٤ب قؼٚی

د٦ٟ ك یازد٦ٟ در وِٞ ق١اؿ ٔؼةی ریؽش ك ٤٠سؼ ة٥ ٠ضت٨س قغف جْغادی از آجف ٣كا٣اف ٠ی گؼدد. آجف ًتٛات 

وِٞ ق١اٝی ؿاظح١اف  ٣11:01كا٣اف ٨٠ٗٙ ة٥ ظارج ٨١٣دف ؿ٥ ٣٘ؼ از ١٦کاراف ظ٨د از زیؼآكار ٠ی ق٣٨غ. در ؿاّث 

از آجف ٣كا٣اف ك ٠ـغكد قغف راق  از ًت٥ٛ دكازد٦ٟ ة٥ پایی٢ ٠سغدا ریؽش ك ٤٠سؼ ة٥ ٠ضت٨س قغف جْغاد دیگؼی

پ٥ٞ ٠ی گؼدد. ٗؼ٠ا٣غق ١ّٞیات پؾ از ك٨ٚع ریؽش دكـ از ًؼیٙ ةی ؿیٟ دؿح٨ر جعٞی٥ ؿاظح١اف را مادر ٠ی ١٣ایغ. 

ٗؼ٠ا٣غق ١ّٞیات ة٥ ؿحاد ٗؼ٠ا٣غ٦ی آجف ٣كا٣ی كوْیث ةضؼاف اّالـ ٠ی ١٣ایغ. ظؼكج آجف ٣كا٣اف  11:09در ؿاّث 

ك  11:33یی٢ جؼ از ًؼیٙ ظ٨درك٦ای ةاالةؼ، ٣ؼدةاف ك ٗؼكد از ١٣ا ا٣ساـ ٠ی ق٨د. در ؿاّث گؼٗحار در ًتٛات د٦ٟ ك پا

ك ٣یٟ ، ؿاظح١اف پالؿک٨ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ٗؼك ٠ی ریؽد. جْغاد کٜ آجف ٣كا٣اف ؿاّث پؾ از گػقث صغكد ؿ٥ 

ك جْغاد دك ٣٘ؼ  ة٨د٣غدر ٠ضٜ اجاؽ ق٨ٗاژ  ک٥ ٣٘ؼ از ق٧ؼك٣غاف ّادی ٣4٘ؼ ٠ی رؿغ. ١٦چ٤ی٢ جْغاد  ٠15ضت٨س ة٥ 

. ٗؼ٠ا٣غ٦ی کٜ صادد٥ از ةْغ از ٠ضت٨س ٠ی ق٣٨غدر ریؽش ٧٣ایی زیؼ آكار  ٣یؽ در ًتٛات ٠ـحٛؼ ة٨دق ا٣غک٥ دیگؼ 

ریؽش جا پایاف ١ّٞیات ج٨ؿي ق٧ؼدار ج٧ؼاف ا٣ساـ قغق اؿث. در ای٢ ٠ٌِٛ ةا اؿح٘ادق از ؿگ ٦ای ز٣غق یاب، 

 3ار ٣ـتث ة٥ زـحس٨ی ٠٨١ّی در آكار اٚغاـ ك ٠حْاٚتًا ٣ـتث ة٥ ص٘ؼ دؿحگاق زـحس٨گؼ م٨جی، جن٨یؼی ك ةی٨راد
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ص٥ٛٞ ج٣٨ٜ از وِٞ ٔؼةی آكار ؿاظح١اف پالؿک٨ اٚغاـ ك در ٠ؼاصٜ ةْغی ١٦ؽ٠اف ةا ا٣ساـ ١ّٞیات آكارةؼداری از ركی 

 ادا٥٠ت زـحس٨ ٠ٛاًِ ز٠ا٣ی ، ١ّٞیات آكارةؼداری ٠ح٨ٖٚ ك ١ّٞیادر ؿٌش، ١ّٞیات زـحس٨ ٣یؽ ادا٥٠ پیغا کؼدق ك 

 یاٗح٥ اؿث.

 ّٜٞ ك ٨ّا٠ٜ گـحؼش صؼیٙ را ٠ی ج٨اف ة٥ قؼح زیؼ ظالم٥ ٨١٣د:

 ؿاظح١اف ة٥ ؿا٠ا٥٣ ٦ای اّالـ ك اً٘اء صؼی٣ٙت٨دف س٧ؽ ٠ -

٨٣ع ١ْ٠اری ك ًؼاصی ؿاظح١اف  قا٠ٜ ٠ـیؼ٦ای دؿحؼؿی؛ ؿٖٛ کاذب ؛ ١٣ای ٗٞؽی كز٨د ٠كکٜ در   -

 قتک٥ ای؛ ا٣غازق پ٤سؼق ٦ا

 زیادؿاظح١اف ك ةار صؼیٙ ٨٣ع کارةؼی   -

زغی در ؿاز٠ا٣غ٦ی، ٗؼ٠ا٣غ٦ی ك ركاؿ ٦ای جیٟ ١ّٞیاجی ٠غیؼیث ةضؼاف در صی٢ صؼیٙ ك  ک١ت٨د٦ای -

 گـحؼش آف

 

 کیفیت فرىاٌدُی حادثَ در  غيهیات اطفا حریق و ىدیریت بحران پس از ریزش شاختيان

در ادا٥٠ ة٥ م٨رت جغاْٗی ك از ظارج  در ؿاظح١اف پالؿک٨ ١ّٞیات اً٘اء اةحغا ة٥ م٨رت ج٧از١ی ة٨دق ك  

ؿاظح١اف ا٣ساـ قغق اؿث در صاٝی ک٥  درک٤حؼؿ صؼیٙ ؿاظح١ا٧٣ای ة٤ٞغ اك٨ٝیث ةا ز٨ٞگیؼی از گـحؼش صؼیٙ ك 

ةا ج٨ز٥ ة٥ درگیؼ قغف چ٤غی٢ ًت٥ٛ ك گـحؼش صؼیٙ، در ؿاظحار ٗؼ٠ا٣غ٦ی ١٦چ٤ی٢ ؿپؾ ص٥ٞ١ ٠ی ةاقغ. 

ؽی، ک٤حؼؿ الةی ك گؼكق ٠غاظ٥ٞ ؿؼیِ جكکیٜ ٣كغق ك ؿیـحٟ ق١ارش صادد٥ پـث ٦ای ١٧٠ی ٠ا٤٣غ ةؼ٣ا٥٠ ری

کارک٤اف كز٨د ٣غاقح٥ اؿث. جیٟ ای٤١ی در ؿاظحار ٗؼ٠ا٣غ٦ی جكکیٜ ٣كغق ك ریـک ریؽش ٨٠وْی یا ریؽش کٞی 

وْٖ اؿاؿی در ٗؼ٠ا٣غ٦ی صادد٥ در ٠ٌِٛ ٚتٜ از ریؽش ة٥ ق١ار ٠ی ای٢ ٣کح٥ ؿاظح١اف ارزیاةی ٣كغق اؿث ک٥ 

ا٣ـغاد ٠ْاةؼ دؿحؼؿی ج٨ؿي را١٤٦ایی ك را٤٣غگی ةا جاظیؼ م٨رت گؼٗح٥ اؿث ك ٣یؼك٦ای ا٠غادی ٗؼاظ٨اف .  آیغ

ة٥ دٝیٜ ٠ـغكد ة٨دف ٠ـیؼ٦ای ٤٠ح٧ی ة٥ ٠ضٜ صادد٥ ة٥ دٝیٜ ازدصاـ  ،قغق در ؿاّات ا٣ح٧ایی ٣ؽدیک ة٥ ریؽش

دیؼ٤٦گاـ ك ة٥ ؿعحی م٨رت  ،ك ٠ؼكر ١ّٜ ا٠کاف صى٨ر در مض٥٤ را ٣غاقح٥ ا٣غ. ١٦چ٤ی٢ ک٤حؼؿ ّت٨ر ، درجؼاٗیک

 ٨٤ّاف ة٥ اص١ؼ ٦الؿ ج٨ؿي جس٧یؽات، ك ٣یؼك ة٥ ٣یاز صغ از ةیف جع١ی٢ ك ٣ا٠حْارؼ صسٟ گؼٗح٥ اؿث. ٗؼاظ٨اف

 ٣ت٨دق ٤٠ٌٛی ٠ساكر ٦ای ق٧ؼؿحاف از جس٧یؽات ك ٣یؼك دا٨٣ی٥ ٗؼاظ٨اف ك پؽقکی ٨ٗریح٧ای ك اكرژا٣ؾ ١٦کار ؿاز٠اف

 م٨رت ظ٨ةی ة٥ ٨٠ارد ةؼظی در ةی١ارؿحا٣ی پیف ج٨ؿي ٣یؼك٦ای ٠نغكـ ا٣حٛاؿ ز٥ٞ١ از ؾاكرژا٣ اكٝی٥ ام٨ؿ .اؿث

جن١یٟ گیؼی ك ٠غیؼیث مض٥٤ جا . ا٣ساـ ق٨د ة٧حؼ ج٨ا٣ـث ٠ی ةی١ارؿحا٧٣ا در ةی١اراف اؿث. ١٦چ٤ی٢ ج٨زیِ ٣گؼٗح٥

عا٥ٝ ةؼداری م٨رت گؼٗح٥ ؿاّاجی پؾ از ریؽش دچار چاٝف ة٨دق اؿث. ١ّٞیات ا٠غاد ك ٣سات ١٦ؽ٠اف ةا ١ّٞیات ٣

ٚؼةا٣یاف یا ك  ٨ٛ٘٠داؿث؛ درصاٝی ک٥ ةؼ اؿاس ام٨ؿ ١ّٞیات آكارةؼداری ك ا٠غاد ك ٣سات، جا ز٠ا٣ی ک٥ ٥١٦ اٗؼاد 

ٗؼ٠ا٣غ٦ی ٠غیؼیث ةضؼاف  صادد٥ از زیؼ آكار ةیؼكف کكیغق ٣كغق ا٣غ، ٣تایغ ١ّٞیات ٣عا٥ٝ ةؼداری ا٣ساـ ق٨د. كصغت

 ظالم٥
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ك  ٥،رؿا٥٣  ٦ا اّٟ از رؿ١ی ك رؿا٥٣ ٦ای ازح١اّی ةا کی٘یث ٨ٌٞ٠ةی م٨رت ٣گؼٗح ٠غیؼیث. اؿث ة٨دق ظٜٞ دچار

 . ق اؿثّالكق ةؼ رؿا٥٣ ٦ای رؿ١ی ٠غیؼیث ٗىای ٠سازی ٣یؽ ة٥ ٨ًر ٨٠دؼ ا٣ساـ ٣كغ

 

 اصالحات پیظٍِادی 

جؼی  وؼكری اؿث ؿاز٠اف پیكگیؼی ك ٠غیؼیث ةضؼاف ق٧ؼ ج٧ؼاف ٠تادرت ة٥ ق٤اؿایی ك ارزیاةی ًیٖ ٠ح٨٤ع .1

١٣ایغ. از ؿ٨ی دیگؼ ٣ٛف ْٗٞی ای٢ ؿاز٠اف ک٥ اٚغاـ ك ةؼای پیكگیؼی ك آ٠ادگی کؼدق از ؿ٤اری٦٨ای ةضؼاف زا 

٣یاز ة٥  ،اؿث ةؼزـح٠٥ضغكد ة٥ ١٦ا٤٦گی ةی٢ ک١یح٥ ٦ای گ٣٨اگ٨ف ة٨دق ك ١ّغجاً ّاری از ٣ٛف ازؼایی 

ةؼای  (Expert System)ؿا٠ا٥٣ ظتؼق ٨د٣ت. ةا ج٨ز٥ ة٥ ق٨دةاز٣گؼی دارد. ؿٌش ة٤غی ص٨ادث ةایغ ةاز٣گؼی 

 دتث، ًت٥ٛ ة٤غی ك زـحس٨ی ٤٠اةِ ك جس٧یؽات ایساد چ٤ی٢ ؿیـح١ی وؼكری ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ. 

ظغ٠ات ای٤١ی  ؿاز٠اف آجف ٣كا٣ی ق٧ؼ ج٧ؼاف ّالكق ةؼ ظغ٠ات اوٌؼاری،  ٠ح٨ٝی پیكگیؼی از صؼیٙ ك ارائ٥ .2

ک٤٤غق ٚغرت، اظحیار ك ٨٘٣ذ ادؼةعف در ٗؼای٤غ٦ای ٣یؽ ٠ی ةاقغ. ٝیک٢ زایگاق ؿاز٠ا٣ی ْٗٞی آف جى١ی٢ 

ك  SOP. ای٢ ؿاز٠اف ةایغ ٣ـتث ة٥ جغكی٢ اةالغ، اؿحٛؼار ك ازؼای ٠س٥ّ٨١ ٠ـح٤غات یـث٠غیؼیث ق٧ؼی ٣

ACTION PLAN  ٜاٚغاـ ١٣ایغ. وؼكری اؿث ٣ٛك٥ زا١٣ایی، راق ٦ای ظؼكج اوٌؼاری، ٗایؼةاکؾ ٦ا، ٠ض

ؿاز٠اف آجف ٣كا٣ی ك ظغ٠ات ٦ای ةؽرگ زغیغ ك یا در صاؿ ة٧ؼق ةؼداری ة٥ ٗی٨ز٦ای ٌِٚ ةؼؽ ك ... ؿاظح١اف 

 ق٧ؼ ج٧ؼاف جض٨یٜ ق٨د. ای٤١ی

 پؽقکی ٨ٗریح٧ای ك اكرژا٣ؾ در ١٦کار ؿاز٠ا٧٣ای ٣یؼك٦ای  كَایٖ جْیی٢ در ٠ؼزة٤غی ك ٚا٣٨٣ی ق٘اٗیث ٣ت٨د .3

 از یکی ةضؼاف ٠غیؼیث در درگیؼ ؿاز٠ا٧٣ای ؿایؼ ةا ٣یؽ ك ١٦غیگؼ ةا ٦ا آف جْا٠ٜ ك ٠كارکث ٣ض٨ق پؼكجکٜ ك

 .اؿث ؿاظحاری ذکؼ ٚاةٜ ارکاف

جعٞی٥ ؿاظح١اف در ؿاّات اكٝی٥ ك ٗاز آجف ؿ٨زی ك ایؽك٥ٝ کؼدف ٠ضغكدق اًؼاؼ قا٠ٜ ک٨چ٥ ك ظیاةاف ٦ا  .4

م٨رت ٠ی گؼٗث. وؼكرت جغكی٢  یكحؼیةایغ ةا ٠كارکث ٣یؼكی ا٣حُا٠ی ك پٞیؾ را٨٦ر ةا کی٘یث ك کارآ٠غی ة

 ح٨را٧ٞ١ْٝا ك پؼكجکٜ ٦ای الزـ در ای٢ ظن٨ص ةـیار وؼكری اؿث.دؿ

ج١ؼکؽ ؿاز٠ا٧٣ا ك كاصغ٦ای ٠ح٨ٝی ای٤١ی ك ٠غیؼیث ص٨ادث ٣ُیؼ ؿاز٠اف پیكگیؼی ك ٠غیؼیث ةضؼاف ق٧ؼ  .5

ق٧ؼداری، قؼکث ق٧ؼ ؿاٟٝ  در ٣ُاـ كاصغ ٠غیؼیث ةضؼاف ق٧ؼی  HSEج٧ؼاف، آجف ٣كا٣ی ك ظغ٠ات ای٤١ی،  

٦ٟ اٗؽایی ك ا٣ـساـ ٠س٥ّ٨١ كاک٤ف در قؼایي اوٌؼاری ك ٠غیؼیث  ةاّخ ،ةؼ یکپارچگی ٤٠اة٠ِی ج٨ا٣غ ّالكق 

 ةضؼاف ق٧ؼ ج٧ؼاف ق٨د. 

در صادد٥ ؿاظح١اف پالؿک٨ جْغد اظٌار٦ا ك ٦كغار٦ای ؿاز٠اف آجف ٣كا٣ی ة٥ ٦یات ٠غیؼق ك ٠اٝک ؿاظح١اف  .6

ٝیک٢ ای٢ اظٌار٦ا ٗاٚغ ادؼةعكی  در ٨٠و٨ّات ارجٛای ؿٌش ص٘اَث از صؼیٙ ؿاظح١اف ٠كا٦غق ٠ی ق٨د،

الزـ ة٨دق اؿث. ٝػا وؼكرت دارد ةا ًؼاصی ؿازكکار٦ای الزـ ك ارجتاط ارگا٣یک ةی٢ ؿا٠ا٥٣ ٦ای ریـک ٠ض٨ر 
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ةا ؿٌش ای٤١ی، ٠ـئ٨ٝیث پػیؼی ك پاؿعگ٨یی ٠٨١ّی در ای٤١ی ٠حض٨ؿ قغق ك ارجٛای ٗؼ٤٦گ ای٤١ی ٠٨١ّی 

 م٨رت گیؼد.

ای٤١ی، ص٨ادث ك  ٠غیؼیث یکپارچ٥ ٣ُاـ دارد وؼكرت گـحؼدگی ق٧ؼ ج٧ؼاف، ةا ج٨ز٥ ة٥ ج٨٤ع ٠عاًؼات ك .7

 ك ای صؼ٥ٗ ٠غ٧ٝای ا١ٝٞٞی، ةی٢ اؿحا٣غارد٦ای کارگیؼی ة٥ ١ّٞی، دٚیٙ ٠ٌاْٝات ا٣ساـ ةا ج٧ؼاف ق٧ؼ ةضؼاف

 . ق٨د ًؼاصی د٣یا پیكؼٗح٥ ق٧ؼ٦ای کالف در زاری ٦ای ٣ُاـ از اٝگ٨ةؼداری ك د٣یا ٠ْحتؼ کارق٤اؿی

 

 رشی حادثَ از دیدگاه ىصّنیتِای حلّكیبر

٦ا،  ٗؼض ٦یات ةؼای ركش قغف اةْاد ص٨ٛٚی صادد٥ ؿاظح١اف پالؿک٨ ، پیف ا٣ساـ قغق از ؿ٨یدر ةؼرؿی ٦ای  

 اؿث: ، ك٠الصُاجی از ٚتیٜ زیؼ كز٨د داقح٥ ٦ا ٠ضغكدیث

٨ز٥ ة٥ ٧٠ٞث ز٠ا٣ی ةـیار صادد٥ ةا ج ةارق ٦ا در دؿحؼؿی ؿؼیِ ة٥ ةؼظی اًالّات ك آگا٦ی٣ت٨د یا  ٗٛغاف ك .1

 ک٨جاق ٦یات

 كیژق ٠ٛؼرات داظٞی ؿاز٠ا٧٣ا ة٥ دٝیٜ ّغـ ا٣حكار آف ٦ا ٥ ة٥ ةـیاری و٨اةي ك ٠ٛؼرات، ة٣غاقح٢  دؿحؼؿی .2

ٚغی١ی ك ٣ا٠ح٤اؿب ةا اٚحىائات ركز ٦ـح٤غ، ة٥ درؿحی ١ّٜ  یاگؼ ة٥ ١٦ی٢ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ْٗٞی ک٥ ةْى .3

 ١٣ی داد.  صادد٥ ای ةا ای٢ اةْاد رخ ،٠ی قغ

٦ای ٠غ٣ی، کی٘ؼی، ؿیاؿی  ةیاف ٠ـئ٨ٝیث ة٥ جتِ آف٦غؼ ای٢ گؽارش اصؼاز ك٨ٚع زؼائٟ یا جعٞ٘ات ك  .4

٦ای  كا٣ىتاًی اقعاص ك ٠غیؼاف ٣ت٨دق اؿث. ةٞک٥ گؽارش ة٤ا داقح٥، كَایٖ ك اظحیارات ٧٣اد٦ا ك ؿاز٠اف

ؿی ک٤غ ، ك در صغ یاٗح٥ ٦ای ٠٨١ّی ك دكٝحی ك اقعاص ذیؼةي، ة٨١زب ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات زاری را ةؼر

٧٣ایث ةا ق٤اؿایی اة٧ا٠ات ك ظال٦ای در ٠ضغكد در دؿحؼس دریاةغ ک٥ جا چ٥ صغ ة٥ ای٢ كَایٖ ١ّٜ قغق ك 

 کؼد.  ةؼًؼؼج٨اف ای٢ کاؿحی ٦ا را   ص٨ٛٚی ةؼآف اؿث جا ركق٢ ک٤غ ک٥ چگ٥٣٨ ٠ی

 ّا٠ٜ اؿاؿی دارد:  كؿک٨ از دیغگاق ص٨ٛٚی ة٨ٌر ١ّغق د٠كا٦غات ٣كاف ٠یغ٦غ ک٥ صادد٥ پال

٨٠ازی کاری  ،ایساد ٧٣اد٦ا ك دؿحگاق ٦ای ازؼایی ٠حْغد ؿتبپؼاک٤غگی ك ٣ا١٦گ٤ی ٣ُاـ ص٨ٛٚی ک٥   -

 ك ١٦پ٨قا٣ی مالصیث دؿحگا٧٦ای ٠سؼی ٚا٨٣ف در ٨٠و٨ّات كاصغ اؿث

 ٣ض٨ق قغق ٢ییجْ فیپ از یاٝگ٨ كز٨د ّغـ ةؼ ّالكق  ک٤٤غق ١٦ا٤٦گ ٧٣اد وْٖ ای ة٨دف ٣ا٠كعل -

 ییازؼا ی٦ا دؿحگاق ٢یة ٠حٛاةٜ یر١٦کا

 ٌحّه اٌجام تکانیف كاٌٌّی شازىاٌِا كبم از  بروز حادثَ:

 ةا كز٨دی ٠اٝک ی٤ْی ة٤یاد ٠ـحىْ٘اف ة٨دق اؿث، كٝی  جکٞیٖ ٣گ٧غاری ١ّغق از ؿاظح١اف پالؿک٨ ةؼ ٧ّغق .1

 .اظٌار ٦ا ٠ت٤ی ةؼ ٣اای٢١ ة٨دف ؿاظح١اف در ةؼاةؼ صؼیٙ اٚغاـ زغی م٨رت ٣گؼٗح٥ اؿث
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ٚا٨٣ف ق٧ؼداری ك جتنؼق آف ،  ک٨جا٦ی داقح٥  ٠55ادق   14ق٧ؼداری ج٧ؼاف، در ازؼای کا٠ٜ ك ة٨١ِٚ ة٤غ  .2

 یةؼدار ة٧ؼق ك ی٣گ٧غار ركش ٢ییجْ یةؼا  ؿاظح١اف ی٠ٞ ٠ٛؼرات 22 ٠تضخ یازؼا ةارق در ٢ی١٦چ٤. اؿث 

  .اؿث ت٨دق٣ صـاس ،آف اة٧ا٠ات رٟٔ یّٞ ،٨٠ز٨د یة٤ا٦ا ١ٌ٠ئ٢ ك ٢١یا

ة٥ ةازرؿی ص٘اَث ٤ٗی از کارگاق ٦ای كاِٚ در ؿاظح١اف پالؿک٨،  ركق٢ ة٨دق ك  كزارت جْاكفیٖ ٚا٣٨٣ی جکٞ .3

در ٨٠رد ؿاظح١اف پالؿک٨ ظالؼ كَایٖ ٚا٣٨٣ی ای٢  ٣اـ ةؼدقک٨جا٦ی در ا٣ساـ  ای٢ ا٠ؼ از ؿ٨ی كزارت 

 كزارجعا٥٣ ٠ی ج٨ا٣غ جٞٛی ق٨د.

٠ٛؼرات  ای٤١ی ك  ٠ـائٜ ؿاظح١ا٧٣ای  در ةارقاق ك ق٧ؼ ؿازی اٚغا٠ات ٠ذتث در صاؿ اٚغاـ، كزارت ر ةا كز٨د .4

 ٨ًر جاریعی کٟ ج٨ز٥ ة٨دق اؿث.  ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف ٥ة  ٨٠22ز٨د  ٠ا٤٣غ ٠الصُات ازؼایی ٠تضخ 

رؿغ ة٥ كَی٥٘  ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف اٚغاـ ٨٠دؼی ٣کؼدق ك ة٥ ٣ُؼ ٠ی 22كزارت کك٨ر در ازؼای ٠تضخ  .5

 جؼ ٠ی ج٨ا٣ـح٥ اؿث ١ّٜ ک٤غ.  ظ٨د در ای٢ ظن٨ص  ٨٠دؼ

٥ زیؼا ة ،کؼد ی٠ ج٨ز٥ٗىای کاری کـت٥ ك ؿاظح١اف  از ةْغ صؼیٙ   ی٤١یا ٥ٝأ٠ـ ة٥ غیةا ؿاظح١اف یق٨را .6

٠ٌِٞ ة٨دق ك  ٠ی ج٨ا٣ـث  ١٦ا٤٣غ ؿایؼ ْٗاٝیث ٦ای زاری ظ٨د آ٣ؼا ٣یؽ    ی٣كا٣ آجف یاظٌار٦ا ٦ؼ  ٣ض٨ از 

 .د٦غ زغی ٚؼار  یؼیگیپ٨٠رد 

  جف ٣كا٣ی ك ظغ٠ات ای٤١ی ج٧ؼاف جاصغكدی ة٥ جکٞیٖ ظ٨د در ةازرؿی از ؿاظح١اف ك دادف اظٌارؿاز٠اف آ .7

اٚغا٠ات ٠ؤدؼ ٣ت٨دق اؿث. قایاف ذکؼ اؿث ک٥ در ٠س٨١ع، ای٢ ؿاز٠اف اةؽار ٚا٣٨٣ی الزـ ای٢ ا٠ا  ،١ّٜ کؼدق

 ةؼای جضٛٙ اٝؽا٠ات ٚا٣٨٣ی ك اٝؽاـ اقعاص را در اظحیار ٣غارد.

 

 ی اصالح كّاٌیً و ىلررات بَ ىٍظّر پیظگیری از تکرار حادثَ برا ُاپیظٍِاد

ی ٠ٞ ٠ٛؼرات ةا٤٠ٌتٙ ك یا ١٦ا٤٦گ   ی٤ٗ ام٨ؿ ٝضاظ ج١ا٠ی ،یق٧ؼ ثیؼی٠غ یٚا٣٨٣ ض٥یالالزـ اؿث در  .1

٠ـک٨ت  ایؿاظح١اف ٣اٚل  ی٠ٛؼرات ٠ٞ ا٣اًیک٥ اص یدر ٨٠اردگؼدد.  جتیی٢ ی٤٧٠غؿ ٣ُاـ ٚا٨٣ف ك ؿاظح١اف 

ٚتٜ از  یاواٗ اریداقح٥ ةاقغ، الزـ اؿث ٦ؼ گ٥٣٨ واة٥ٌ ك ٠ْ ازیة٤ا ة٥ وؼكرت، ة٥ آ٧٣ا ٣ یةاقغ ك ق٧ؼدار

 ٠ٛؼرات ٢یجغك یق٨را غی٨٠ز٨د، ة٥ جائ یو٨اةي ٠ٞ ؼیةا ؿا یة٥ ٨ُ٤٠ر ١٦ا٤٦گ ؼد،یآ٣ک٥ ٠الؾ ١ّٜ ٚؼار گ

 .ق٨د سادیا ظن٨ص ٢یا در الزـ ی٦ا ی١٦ا٤٦گ ك غقیرؿ ؼافیا ؿاظح١اف ی٠ٞ

 ٠كاكر ٢ی٤٧٠غؿ ی٦ا قؼکث ثیمالص ٢ییجْ  ٨٠ارد، آجف ةؼاةؼ در ی٤١یا ةا ٠ؼجتي ق٧ؼ یق٨را ٠ن٨ةاتدر  .2

 ٠ٛؼرات چارچ٨ب)در  یةازرؿ ك ک٤حؼؿ ی٦ا قؼکث ثیمالص ٢ییجْ ك یؽیر ةؼ٣ا٥٠ ك ثیؼی٠غ ؿاز٠اف ج٨ؿي

 ك قرا ٛاتیجضٛ ٠ؼکؽ ج٨ؿي  ٦ا ـحٟیؿ ك ٠ناٝش غیجائ ك یق٧ؼؿاز ك راق كزارت ج٨ؿي (ؿاظح١اف ی٠ٞ

ك ؿاز٠اف آجف ٣كا٣ی  ؼدیگ م٨رت( ی٠ٞ)اؿحا٣غارد  اؿحا٣غارد ؿاز٠اف ك( ی٤ٗ ٤ا٥٠یگ٨ا٦ ٙیًؼ)از  یق٧ؼؿاز

 كَائٖ ٠ْاؼ ق٨د. ی٢ااز 
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در ٨ٚا٣ی٢ ْٗٞی ، و٨اةي ق٧ؼؿازی ك ١ْ٠اری ك ٨٠و٨ّات ٠ؼة٨ط ة٥ ًؼص٧ای ٦ادی ك زا٠ِ ك ج٘نیٞی  .3

ـ اؿث جا جضث ٣ُاـ  ١ّٞی مؼیش ك ةا اصکاـ ركق٢  ك ق٧ؼی ة٨ٌر ٨٠دؼ ك الزـ االزؼا  ٠ضٛٙ ٣كغق ك الز

ٚاةٜ پیگؼد ٚا٣٨٣ی جغكی٢ ك ةؼای ٠غیؼیث ٦ای ق٧ؼی  ا١ّاؿ ق٨د.  ّالكق ةؼ ای٢ ٨٠و٨ع جٕییؼ کارةؼی 

 ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات کاٗی ك ٠كعل اؿث.جغكی٢  ٣یاز ٤٠غ ة٥ؿاظح١اف ٦ا ك ک٤حؼؿ آف ٦ا 

 ی٠ غیزغ ك ٨٠ز٨د ی٦ا ؿاظح١اف یک٣٨٤ ثیكوْ ؼ٣غقیةؼگ رد ک٥ ؿاظح١اف در ٙیصؼ ی٤١یا ق٤اؿ٤ا٥٠ ٣ت٨د .4

 و٨اةي اؿاس ةؼ غیةا ٨٠ز٨د ی٦ا ؿاظح١اف یةؼا ٙیصؼ ی٤١یا ق٤اؿ٤ا٥٠. اؿث یج٨ز٧ ٚاةٜ ظالء ةاقغ،

 ٦ؼ ك قغق مادر ك ٢یجغك ؿاظح١اف ی٠ٞ ٠ٛؼرات  ةؼاؿاس غیزغ یؿاظح١ا٧٣ا یةؼا ك ٙ،یصؼ ی٤١یا یصغاٚٞ

 ی٤١یا ق٤اؿ٤ا٥٠ در ٨٠ز٨د ی٦ا ٥یغییجأ ة٥ ٨٤٠ط...(  ك ازارق ٗؼكش، از اّٟ) یص٨ٛٚ ا٣حٛاؿ ك ٣ٜٛ گ٥٣٨

 . ق٨د ؿاظح١اف ٙیصؼ

ك ةا  1393رِٗ ٣ٛل ص٨ٛٚی ؿاز٠اف ٠غیؼیث ةضؼاف کك٨ر ةا ج٨ز٥ ة٥ ج١غیغ ٚا٨٣ف ٣عـحی٢ جا پایاف ؿاؿ  .5

کارکؼد ك مالصیح٧ای  وؼكری اؿث. در صاؿ صاوؼ، دكةارق آف از جاریط یاد قغق جا ا٠ؼكز٣كغف ٝضاظ ج١غیغ 

 آف ؿاز٠اف دچار ظالء ٚا٣٨٣ی اؿث 

رةي در پیكگیؼی ك  ٠ٛاة٥ٞ ةا ص٨ادث ٦ای ذیٝؽكـ جْیی٢ ٣ٛف، كَایٖ ك اظحیارات ج١ا٠ی دؿحگاق .6

اؿث ک٥ امٜ اؿاؿی ك اكٝی٥ در ٥ٝ٨ٛ٠ ٠غیؼیث پیكگیؼی ك ٠ٛاة٥ٞ ةا ٣كغ٣ی ٔیؼ٠حؼٚت٥. ای٢ ٠ـا٥ٝ ا٣کار 

٦ا ك ٧٣اد٦ای ٠عحٖٞ در آف ة٥ ٝضاظ گـحؼدگی اةْاد ص٨ادث قغف دؿحگاق٦ا ة٥ دٝیٜ درگیؼ ةضؼاف

 رةي اؿث٦ا ك ٧٣اد٦ای ذیٔیؼ٠حؼٚت٥، ١٦ا٤٦گی ٠یاف دؿحگاق

 ةؼظ٨ردار یٚا٣٨٣ پكح٨ا٥٣ از ١غظٜیذ ی٦ا ٧٣اد ك یٛیصٛ اٗؼاد ج٨ؿي ٦ا ؿاظح١اف ی٤١یا ةؼ ٣ُارت ك ک٤حؼؿ .7

 جضٛٙ یاؿال٠ یق٨را ٠سٞؾ در یٚا٣٨٣گػار ٙیًؼ از یٚا٣٨٣ اٚغا٠ات یةؼا الزـ و١ا٣ث اؿث الزـ ك ٣ت٨دق

 .اةغی

٠ض٨ر اؿث ك مؼٗاً ة٥ جْغاد  یک١، ی٤ٗ ی٦ا ح٥یدر ظن٨ص ک١ ی کار گا٧٦ا ٣ا٥٠ ٨٠ز٨د ص٘اَث ٤ٗ ٢یآئ .8

ک٥  یاقارق دارد. درصاٝ ی٤١ی٠ـئ٨ؿ ا يیقؼا ایص٘اَث  ح٥یک١ ؾیدر جأؿ یکارگؼاف ة٥ ٨٤ّاف ّا٠ٜ امٞ

 ییایزٕؼاٗ ثی٨٠ْٚکارگاق، از کار ٨٠ز٨د در  یص٨ادث ٣اق ؽافی٠ا٤٣غ ٨٣ع م٤ْث، ٠ یگؼی٧٠ٟ د یقاظل ٦ا

 ی٦ا ـکیة٨دف، جْغاد کارگؼاف در ٠ْؼض ر یك ّاد یكرآ افیکار از ٣ُؼ ؿعث ك ز ثیکارگاق، ٨٣ع ٠ا٦

جتي ةا ٣ا٥٠ ك ٠ٛؼرات ٠ؼ ٢ییة٨دق ك در امالح آ ی٤ٗ ح٥یک١ ٜیجكک ی٠الؾ ٦ا ئزؽ غیدر کارگاق ك... ةا غیقغ

 ٝضاظ گؼدد. ج٨ؿي كزارت جْاكف ٨٠و٨ع، 

ك  کؼد ةؼرؿیرا کارگا٧٦ا جعٞ٘ات ص٘اَث ٤ٗی  ٥٤یدر ز٠ یدادگاق ادار ؾیج٨اف جاؿ ی٠ ؽی٣در ٨ٚق ٚىایی٥  .9

 گؼٗث. یکار را پ ٟیدرظن٨ص زؼا ییٚىا ژقیقْب كدر ٧٠ٟ،  ٢یقغف ا یاٝتح٥ جا ز٠اف ٚا٣٨٣

ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ ک٥ ٦ؼگ٥٣٨ ٚن٨ر ك جٛنیؼ در رّایث  را قؼایٌی یغ ة٥ ٨ًر زغی ةاكزارت راق ك ق٧ؼ ؿازی  .10

ةغكف ٦یچ گ٥٣٨ چكٟ پ٨قی  ، ؿاظح١اف در ١غظٜیذ ٨ّا٠ٜ ج٨ؿي  ٠ٛؼرات ای٤١ی ؿاظح١اف٣کؼدف 

 ظالم٥
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 زؼـ ؿاز ك ؿاظث ا٠ؼ در نالحیذ ؼیٔ اٗؼاد ٠غاظ٥ٞ ٦ؼگ٥٣٨ك ٦ٟ چ٤ی٢  ٨د٠ـح٨زب ٠سازات ا٣حُا٠ی ق

٠ن٨ب ٠ٛاـ ٠ُْٟ  یکٞ اؿح٧اییؿ 6-٥5 اؿ٤اد ةاالدؿحی ٣ُیؼ ق١ارق ةایغ ة ةارقدر ای٢ . ق٨د ق٤اظح٥

ک٥  کؼداقارق  "ؼ٠حؼٚت٥یك ص٨ادث ٔ یْیاز ؿ٨ا٣ش ًت یك کا٦ف ظٌؼات ٣اق ؼییكگیپ"ر٦تؼی در ظن٨ص

٠ٛؼر ٠ی را  "یؼ٤ٗیكؿاز٦ای ٔث ك ٠ٛؼرات الزـ ةؼای زؼـ ك جعٖٞ ق٤اظح٢ ؿاظ ٢ی٨ٚا٣ بیك جن٨ ٥یج٧ "

 .ق٨د جـٞیٟ ٠ٛاـ ٚا٣٨٣گػار ة٥ی٢ راؿحا الیض٥ آف ةایغ ج٧ی٥ ك در ا ة٤اةؼای٢ .ک٤غ

ةؼ اؿاس اصکاـ ةؼ٣ا٥٠ چ٧ارـ ك  ک٥ اؿثٗؼؿ٨دق ةؼ ٧ّغق كزارت راق ك ق٧ؼؿازی  ٧ای ٝیث ٨٣ؿازی ةاٗح٠٨ـئ .11

 .٨٣ؿازی ک٤غآ٧٣ا را پ٤سٟ ج٨ؿ٥ْ کك٨ر ای٢ كزارجعا٥٣ ٨٠َٖ ة٨دق اؿث در ًی دق ؿاؿ 

٦ا جس١یِ قغق ك  در ٧٣اد ازؼایی ق٨را٦ای ق٧ؼ ی٤ْی ق٧ؼداری ؼ٦اق٧کالف ر ق٨د ادارق ا٨٠ پیك٧٤اد ٠ی .12

ج١ؼکؽ یاةغ. ای٢ ٠غیؼیث زا٠ِ ك كاصغ ق٧ؼی در ٧٣اد ق٧ؼداری ةاّخ پیكتؼد ؿؼیِ ك ٨ٌٞ٠ب ا٨٠ر ك جْیی٢ 

 گؼدد.  كَایٖ ك اظحیارات ٦ؼ ٧٣اد در ز٠اف ك٨ٚع ص٨ادث ٠ی

ر، پیك٧٤اد جن٨یب اؿ٤اد ٚا٣٨٣ی الزـ در ز٠ی٥٤ جْیی٢ یکی از كَایٖ ق٨رای ّاٝی ٠غیؼیث ةضؼاف کك٨ .13

رةي در ٥ٝ٨ٛ٠ ٠غیؼیث ةضؼاف ةیاف قغق اؿث. ٦ای ذیزایگاق، ٣ٛف، كَایٖ ك اظحیارات ٦ؼیک از دؿحگاق

ةایغ از ًؼیٙ پیك٧٤اد ای٢ ق٨را، ةا ارائ٥ ًؼح یا الیض٥ ٚا٣٨٣ی )در م٨رت ٝؽكـ جن٨یب ٚا٨٣ف(  ٠ؼاجب  ٠ػک٨ر

الزـ اؿث ٣ا٥٠ داظٞی ٦یئث دكٝث( م٨رت پػیؼد.  آیی٢ 22كزیؼاف )ةا رّایث ٠ادق  ة٥ ٦یئثیا پیك٧٤اد ٠ن٨

 .ک٤غاٚغاـ ق٘اؼ  ك ٚاًِ ة٨ٌر کك٨ر در ای٢ ٨٠رد ت اركز

ٝؽكـ اظػ جاییغی٥ از  ٠ؼة٥ً٨ یٚا٣٨٣ ٠ادق ٠ٌاةٙؿاز٠ا٧٣ای م٤٘ی در ٤٦گاـ مغكر ك ج١غیغ پؼكا٥٣ کـب،  .14

 یؼ٣غ ٧٣اد٦ای ٠ح٨ٝی ای٤١ی را زغی ةگ

٦ای جؼ ج٨ٛیث ٨١٣د ك پكح٨ا٥٣ی پیكگیؼی را ةایغ ةـیار ةیكحؼ ك ة٥ ٣ض٨ی ١ّٞیاجیصى٨ر دادؿحاف در ص٨زق .15

 .کؼدةا ٨ٝایش ٚا٣٨٣ی ٤٠اؿب ٗؼا٦ٟ  ،ٚا٣٨٣ی ك ؿازكکار٦ای ازؼایی آف را در م٨رت ک١ت٨د

 

 پیظٍِادات اصالح شاختاری و ىدیریتی 

 ةا ةؽرگ ی٦ا ق٧ؼ در کپارچ٥ی یق٧ؼ ثیؼی٠غ ةؼ٣ا٥٠ بین٨ج در ِیجـؼ(اٖٝ : یضْر تیریهد حَزُ در .1

ب(  -دكٝث ك کك٨ر كزارت ج٨ؿي-کی٦ؼ ی٦ا ثی٠ـئ٨ٝ ٖیجْؼ ك ؿاز٠ا٧٣ا ٢یة ١٦ا٤٦گ اٚغاـ ٢یجا٠ ا٦غاؼ

ج٨ؿي كزارت کك٨ر ك -جغكی٢ ةؼ٣ا٥٠ زا٠ِ ٠غیؼیث ةضؼاف ق٧ؼ ٦ای ةؽرگ  کك٨ر ةا اؿحٛالؿ ٣ـتی از٠ؼکؽ

 ؾییر ٣ُؼ ؼیز  1384 ٣ُاـ یاؿح٧ایؿ اةالغ ٠ٌاةٙ کك٨ر ةضؼاف ثیؼی٠غ یا٦ ؿاظحار سادیا(  ج–دكٝث 

 ٢یجى١ یةؼا  «ؿاظح١اف در ثی٠ـئ٨ٝ ٣ُاـ زا٠ِ ٚا٨٣ف» سادیا( د -دكٝث ج٨ؿي- یك اكؿ ٠ْاكف  ایز٨٧١ر

 ٠اٝکاف، ی٦ا ثی٠ـئ٨ٝ یؿاز ق٘اؼ ك ؿاظح١اف  ی٤١یا ٠ٛؼرات در  ثی٠ـئ٨ٝ ٣ُاـ ك یٚا٣٨٣ یکپارچگی

 ظن٨ص در غیكزغ یق٧ؼ ٨٠ز٨د ی٦ا درؿاظح١اف ١غظٜیذ ٠عحٖٞ یارگا٧٣ا  ك ، ةؼداراف ة٧ؼق ، ؿاز٣غگاف

 یز١ْ ك یةْغ چ٤غ م٨رت ة٥ ٨٠و٨ع ک٥ ی٨ًر ة٥ ٦ا کارگاق ك ا٠اک٢ ٦ا، ؿاظح١اف در ی٤ٗ ص٘اَث ٥٘یكَ

 ظالم٥
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 ک٥  ،یم٤٘ ٣ُاـ ك جْاكف كزارت ،ی٤٧٠غؿ ٣ُاـ ؿاز٠اف ،یق٧ؼدار قا٠ٜ کٟ، دؿث یا ٠س٥ّ٨١ یةؼا ك

 ؿاز٠اف کی ج٨ؿي ٠ح١ؼکؽ م٨رت ة٥ ایك. ق٨د غقید یّؼو ك ١٦ا٤٦گ م٨رت ة٥ اراتیاظح ك ٖیكَا

 یازؼا ك ٢یجغك(  ق  -ی٠ؼد٠ ی٦ا ٧٣اد ك جْاكف كزارت ،یؿاز ق٧ؼ ك راق كزارت ج٨ؿي-. ق٨د ا١ّاؿ ٠كعل

  ةا  یق٧ؼ یا٧٦اکارگ ك یجسار ا٠اک٢ در ٙیصؼ ی٤١یا ید٦ ؿا٠اف یةؼا( ؿا٥ٝ 15 صغكد)٠غت دراز ةؼ٣ا٥٠

 ةن٨رت یازح١اّ كرٗاق کار جْاكف، كزارت کك٨ر، كزارت ام٤اؼ، ، یجعنن ٧٣اد ٠ؼدـ یؿاز٠ا٧٣ا ی١٦کار

 كجْاكف کك٨ر ٢یكزارج ج٨ؿي -٠ح٨ؿي جا ةؽرگ ی٦ا ٠س٥ّ٨١ از یا ٠ؼص٥ٞ

 ك ،یصس١ ،یارج٘اّ و٨اةي ثیرّا ةا یق٧ؼؿاز ٠ٛؼرات آكر اٝؽاـ ك ِیؿؼ ٢یجغك( اٖٝ : یضْرساز حَزُ در .2

 و٨اةي ی٨ٗر ا١ّاؿ( ب -  یؿاز ق٧ؼ ك راق كزارت ج٨ؿي– ةؽرگ ی٦ا ق٧ؼ یٞیج٘ن ًؼح اؿاس ةؼ یکارةؼ

 ةؼ ةؽرگ ی٦ا ق٧ؼ ٠ن٨ب زا٠ِ یًؼص٧ا ك یق٧ؼؿاز ٠ٛؼرات ٠ٌاةٙ یؿاز ق٧ؼ ٚاًِ ی٦ا ثی٠ضغكد ك

 ك اصغاث صاؿ در ٨٠ارد از اّٟ ،یادار ای ك  یجسار ،ی٠ـک٣٨ ةؽرگ ی٦ا ٠سح١ِ ك یؿاز ةؼج ی٦ا پؼكژق ٥یکٞ

 دكٝث ك ج٧ؼاف یق٧ؼدار ،یؿاز ق٧ؼ ك راق كزارتج٨ؿي  -٤غقیآ در ٠ٌؼح  ای

صغاٜٚ ؿٌش  ٢یجى١ ی٣ا٥٠ اٝؽا٠ ٢آیی ای ٠ٛؼرات ٠ٞی ٢یجغكاٖٝ(   :ساختواى یهل هقررات حَزُ در .3

ق ك راكزارت  ج٨ؿي-جفآدر ةؼاةؼ  ٦ای ٨٠ز٨د ق٧ؼی ةا اك٨ٝیث ٠س٥ّ٨١ ٦ای ةؽرگ ؿاظح١اف ی٤١یا

 ةؽرگ یق٧ؼ٦ا ی٦ا یك ق٧ؼدار ق٧ؼؿازی

 

 و بیيَ  بررشی حادثَ از دیدگاه ىدیریت ریصک

 

٦یات ةا ةؼرؿی ٠كعنات ك كوْیث ای٤١ی ؿاظح١اف پالؿک٨ ٚتٜ از ك٨ٚع صادد٥ ك ٠ـئ٨ٝیث ٦ای ٚا٣٨٣ی 

ك کی٘یث  ةی٥١ ٣ا٥٠  اقعاص داٝخ ، ٨٣ع ، جْغاد ةؼاةؼیکغیکؼ ك ٣یؽ در  ةؼاةؼ٠اٝک ك ٠ـحازؼاف ؿاظح١اف ٠ػک٨ر در 

٦ای ظؼیغاری قغق را ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار دادق ك در ٨٠رد آف ا٧َار ٣ُؼ ٨١٣دق اؿث . ١٦چ٤ی٢ ١ّٞکؼد قؼکث ٦ای 

ی٘ای ج٧ْغاجی ک٥ ة٨١زب ةی٥١ ٣ا٥٠ ٦ای مادرق پػیؼٗح٥ ا٣غ  ٨٠رد ةؼرؿی ك جسؼی٥ ك جضٞیٜ ٚؼار گؼٗح٥ ا ةارقةی٥١ در 

ث ، ؿاز٠ا٧٣ای دكٝحی ك ظن٨می ، ٠اٝکی٢ ك ٠ـحازؼی٢ ؿاظح١ا٧٣ای ة٤ٞغ ٠ؼجت٥ ك ک٥ ةایغ دكٝرا درؿ٧ائی  "ك ٧٣ایحا

 ق اؿث. د٠ٌؼح ك پیك٧٤ادات  ظ٨د را ةؼای ة٧ت٨د قؼایي ٨٠ز٨د ارائ٥ ٨١٣ ٨٠ؿـات ةی٥١ ، از ای٢ صادد٥ ةیا٨٠ز٣غ

 

 وضػیت بیيَ ای شاختيان پالشکّ و واحد ُای کصبی ىصتلر در آن  

ة٤ا ة٥  25/11/89ؼ اؿاس اًالّات ةغؿث آ٠غق ، قؼکث ةی٥١ اٝتؼز  در جاریط ةی٥١ ؿاظح١اف پالؿک٨: ة .1

، ةا مغكر یک ٗٛؼق  ةی٥١ ٣ا٥٠  ة٨د٣غدرظ٨اؿث ق٨رای ؿاظح١اف پالؿک٨ ک٥ ٤٠حعب کـت٥ آف ؿاظح١اف 

زا در ٠ٛاةٜ ظٌؼات آجف ؿ٨زی، ا٣٘سار ك ما٥ّٛ ة٥  ؿاظح١اف ك جاؿیـات آف را ةن٨رت یک ،آجف ؿ٨زی

یٞیارد ریاؿ جضث پ٨قف ةی٥١ ٚؼاردادق  اؿث . ای٢ ةی٥١ ٣ا٥٠ در پایاف ٠غت ةی٥١ ةا اٗؽكدف ظٌؼ ٠ ٠68تٞٓ 
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در ؿا٧ٝای ةْغ   ا٠ااؿث ،  قغقؿا٥ٝ دیگؼ ج١غیغ  زٝؽ٥ٝ ة٥ ٠س٥ّ٨١ ظٌؼات ةی٥١ قغق ةؼای یک دكرق یک

ؿیـات آف ة٨دق ك اگؼ چ٥ پ٨قف ةی٥١ ٠ضغكد ة٥ ةعف اّیا٣ی ؿاظح١اف ك جا ةی٥١ ٣ا٥٠ ج١غیغ ٣كغق اؿث .

ی اٚغاـ ق٨را ةا ای٢ كز٨د٠تٞٓ ةی٥١ قغق ٣یؽ ٠ح٤اؿب ةا ارزش كاْٚی اّیا٣ی ؿاظح١اف  ٣ت٨دق اؿث ، 

ؿاظح١اف در ای٢ ٨٠رد صکایث از آف دارد ک٥ آف ق٨را ظؼیغ ةی٥١ ٣ا٥٠ آجف ؿ٨زی ةؼای ؿاظح١اف پالؿک٨ را 

ة٥ ٢ ق٨رای ؿاظح١اف ، ّغـ ج١غیغ ةی٥١ ٣ا٥٠ وؼكری ك از كَایٖ ظ٨د ٠ی دا٣ـح٥ اؿث. ة٤ا ة٥ ا٧َار٠ـئ٨ٝی

 ة٨دف ٦ؽی٥٤ ةی٥١ ك ة٥ ز٧ث مؼ٥ٗ ز٨یی در ٦ؽی٥٤ ٦ای زاری ة٨دق اؿث. زیاد٣اقی از  ٨ًر ١ّغق

 580ةی٥١ ا٠اک٢ کـب ٠ـحٛؼ در ؿاظح١اف : ةؼ اؿاس ةؼرؿی ٦ای ة١ْٜ آ٠غق ، در ؿاظح١اف پالؿک٨ صغكد  .2

در ارجتاط ةا ج٨ٝیغ، ج٨زیِ ك ٗؼكش پ٨قاؾ ة٨دق  ة٥ ٨ًر ١ّغقا  كاصغ کـتی كز٨د داقح٥ اؿث ک٥ ْٗاٝیث آ٧٣

كاصغ ٠ـحٛؼ   304اؿث. ةؼ اؿاس اًالّات دریاٗث قغق از ةی٥١ ٠ؼکؽی ج.ا.ایؼاف ، قؼکث ٦ای ةی٥١  جْغاد 

٠ـحٛیٟ یا از ًؼیٙ ٚؼارداد ةا ؿیـحٟ ةا٣کی کك٨ر ، ة٥ ٨ًر كاصغ ٦ٟ ز٨ار آف را  27در ؿاظح١اف پالؿک٨ ك 

 ٠یٞیارد ریاؿ جضث پ٨قف ةی٥١ آجف ؿ٨زی ٚؼاردادق ا٣غ. 661ة٥ ٠تٞٓ   "ز١ْا

ک ٗٛؼق ةی٥١ ٣ا٥٠ ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی ک٥ ة٤ا ة٥ درظ٨اؿث آٚای اٝتؼز پ٨ر رئیؾ یةی٥١ ٣ا٥٠ ٠ـئ٨ٝیث: ة٨١زب  .3

٠ـئ٨ٝیث آٚای  ،ج٨ؿي قؼکث ةی٥١ رازی مادر قغق اؿث 25/10/95ق٨رای ؿاظح١اف پالؿک٨ در جاریط 

كف ذکؼ ؿ١ث ایكاف( در ٠ٛاةٜ اقعاص داٝخ ) اّٟ از ؿاک٤ی٢، ٣گ٧تا٣اف، ؿؼایغار، ٣ُاٗحچی اٝتؼزپ٨ر )ةغ

٠یٞیارد  9/1،اؿح٘ادق ک٤٤غگاف از آؿا٣ـ٨رك ...( در ٠ٛاةٜ ظـارج٧ای زا٣ی كاردق در ٠اق ٦ای ّادی جا ٠تٞٓ 

٠یٞی٨ف ریاؿ جضث  ٠500یٞیارد ریاؿ ك ظـارت ٦ای ٠اٝی جا ٠تٞٓ  540/2ریاؿ ك در ٠اق ٦ای صؼاـ جا ٠تٞٓ 

 پ٨قف ةی٥١ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث.

ؿاز٠اف جا٠ی٢ ازح١اّی جْغاد كاصغ  26ةی٥١ ازح١اّی کارگؼاف قأٜ در پالؿک٨ : ةؼاؿاس گؽارش قْت٥  .4

٦ای کـتی ؿاظح١اف پالؿک٨ ک٥ دارای کغ کارگاق ة٨دق ك پؼؿ٤ٜ ظ٨د را جضث پ٨قف ةی٥١ آف ؿاز٠اف 

ةؼای  14/12/95جا  جاریط  ك  کؼدق ة٨د٣غ٣٘ؼرا ةی٥١  713 "دق ک٥ ز١ْاكاصغ ة٨ 300صغكد  ة٨د٣غ،ٚؼاردادق 

 ٣٘ؼ از آ٧٣ا ٠ـح١ؼی ةی٥١ ةیکاری ةؼٚؼار قغق اؿث. 545

 

 کیفیت اكدام طرکت ُای بیيَ در جبران خصارت

قؼکث ٦ای ةی٥١ ةالٗام٥ٞ پؾ از ك٨ٚع صادد٥ از ًؼیٙ رؿا٥٣ ٦ای ٠عحٖٞ آ٠ادگی ظ٨د را ز٧ث جكکیٜ 

ؼداظث ظـارت ٨٠رد ج٧ْغ اّالـ ٨١٣د٣غ ك ةؼظی از آ٧٣ا ٣یؽ ةا جكکیٜ ؿحاد كیژق ای در ٣ؽدیکی ؿاظح١اف پؼك٣غق ك پ

 پالؿک٨ ةؼرؿی ك پؼداظث ظـارت را ةغكف جكؼی٘ات اداری آٔاز کؼد٣غ.

٨٠رد  331ةؼ اؿاس اًالّات اّالـ قغق ج٨ؿي ةی٥١ ٠ؼکؽی ج.ا.ایؼاف ، قؼکث ٦ای ةی٥١ در ٠س٨١ع ةا مغكر  

٠یٞیارد ریاؿ ج٧ْغ در ارجتاط ةا كاصغ ٦ای کـب ٠ـحٛؼ در ؿاظح١اف  ٣661ا٥٠ آجف ؿ٨زی در ٠س٨١ع  ٠ْادؿ ةی٥١ 

٠یٞیارد ریاؿ ظـارت پؼداظث  310درصغكد  11/12/95پالؿک٨ ك ٠ٕازق ٦ای ٠ساكر آف پػیؼٗح٥ ا٣غ ک٥ جا جاریط 

ک٥ ةا جک١یٜ ٠غارؾ  اؿث ؿ در صاؿ ةؼرؿی٠یٞیارد ریا 54ة٥ ٠تٞٓ  "قغق ك جْغاد دیگؼی پؼك٣غق ظـارت ٣یؽ ز١ْا
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. ةؼاؿاس اّالـ قؼکث ةی٥١ کارآٗؼی٢ پؼك٣غق ظـارت آجف ٣كا٧٣ا ٣یؽ قغ٨٠رد ٣یاز  ظـارت آ٧٣ا ٣یؽ پؼداظث ظ٨ا٦غ 

 ک٥ ة٥ ٠ضه جک١یٜ ٠غارؾ ، ظـارت آ٧٣ا پؼداظث ظ٨ا٦غ قغ. قغق،جكکیٜ 

 ج٧ْغات چارچ٨ب در پالؿک٨ صادد٥ ظـارات زتؼاف در ٥١یة یقؼکح٧ا اٚغا٠ات ٨ٗؽ اًالّات ة٥ ج٨ز٥ ةا

 .ق٨د ی٠ یاةیارز ٚت٨ؿ ٚاةٜ پػیؼٗح٥ قغق ج٨ؿي آ٧٣ا 

 درس ُای حادثَ  

قْار پیكگیؼی ة٧حؼ از در٠اف اؿث ٤٠ضنؼ ة٥  ا٠ؼ ة٧غاقث ٗؼدی ٣یـث ةٞک٥ در ارجتاط ةا ك٨ٚع ص٨ادث  .1

 ٠عحٖٞ ٣یؽ ٨١٦ارق ٠ی ج٨اف گ٘ث ک٥ ای٤١ی ةؼجؼ از زتؼاف اؿث. 

 ت ج٨ز٥ زغی ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ ٠غیؼیث ریـک ك ای٤١ی در ؿٌش ظؼد كکالف از ؿ٨ی دكٝث وؼكر .2

 ٣یاز ة٥ اؿح٘ادق از ٣ُاـ رجت٥ ة٤غی کی٘یث ك ای٤١ی ؿاظح١اف ك ارزش د٦ی ة٥ ؿاظث ك ؿاز ای٢١ ك ةا کی٘یث .3

گاف ٨ُ٤٠ر اٝؽاـ ٠اٝکی٢ ؿاظح١ا٧٣ای ة٤ٞغ ٠ؼجت٥ ك دار٣غ٥ وؼكرت امالح ٚا٨٣ف ركاةي ٠اٝک ك ٠ـحازؼ ة .4

ؿؼٚ٘ٞی ة٥ ةی٥١ ٨١٣دف ؿاظح١اف كجاؿیـات آف در ٠ٛاةٜ ظٌؼ آجف ؿ٨زی، ا٣٘سار ، ما٥ّٛ ك زٝؽ٥ٝ ك ٣یؽ 

 ةی٥١ ٠ـئ٨ٝیث ٠اٝک ك ٠ـحازؼی٢ در ٠ٛاةٜ کارک٤اف ك اقعاص داٝخ .

٨ُ٤٠ر اٗؽكدف ةی٥١ ص٨ادث قا٠ٜ زٝؽ٥ٝ ك ٣یؽ ةی٥١ ٥ ٚا٨٣ف ج١ٞک آپارج١ا٧٣ا ة 14وؼكرت امالح ٠ادق  .5

 ٠غیؼاف در ٠ٛاةٜ کارک٤اف ك اقعاص داٝخ ة٥ آف ٠ـئ٨ٝیث

 اٝؽاـ ةی٥١ ٠ؼکؽی ة٥ ج٧ی٥ ك ارائ٥ ًؼح ةی٥١ زا٠ِ ؿاظح١ا٧٣ای ة٤ٞغ ٠ؼجت٥  .6

وؼكرت جسغیغ ٣ُؼ در قؼایي ٠٨١ّی كدؿح٨را١ْٜٝ ةازرؿی ٤ٗی ًؼح ةی٥١ ّی٨ب پ٧٤اف ؿاظح١اف ک٥  .7

٨ُ٤٠ر رِٗ اقکاالت ای٢ ًؼح ك ْٗاؿ ة٨٤ْاف ًؼح ةی٥١ جى١ی٢ کی٘یث ؿاظح١اف ٦ٟ ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د  ة٥ 

 ٨١٣دف قؼکث ٦ای ةی٥١ در ای٢ رقح٥.

 دا٣كگاق ٦ا ٥ ٠غیؼیث ریـک ك ةی٥١ دروؼكرت ایساد رقح .8

 دكٝحی ،٠٨١ّی ك ظن٨می( ة٥ ایساد كاصغ٠ٞؽـ ٨١٣دف ؿاز٠ا٧٣اك  ة٤گاق ٦ای ةؽرگ اٚحنادی) اّٟ از   .9

 ٠ٞی  ظـارتت٨ع ظ٨د ة٨ُ٤١ر کا٦ف ریـک  ص٨ادث ًتیْی ك ا٣ـا٣ـاز در كاصغ ٦ای ٠ح یث٠غیؼ

٠ٞی ؿاٝیا٥٣ در ةعف ٦ای ٠عحٖٞ  ظـارتیساد جکٞیٖ ةؼای ؿاز٠اف ةؼ٣ا٥٠ ك ة٨دز٥ ز٧ث ٠ضاؿت٥ ا .10

 اٚحنادی ٠ا٤٣غ م٤ْث، ص١ٜ ك٣ٜٛ، ا٣ؼژی ك .... ك ارائ٥ گؽارقات ٠ٛایـ٥ ای

 

 ای بررشی حادثَ از دیدگاه اجتياغی، فرٍُگی و رشاٌَ

گاق زایگا٦ی ٠ح٤اؿب ةا ا١٦یث آف در ّؼم٥ ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك  در ةؼاةؼ صؼیٙ ٦یچ ای٤١ی ٥ كیژقای٤١ی ك ة

ای  ای کك٨ر ٣غاقح٥ اؿث. ٨ّٞـ ازح١اّی ٣یؽ ٦ؼگؽ ة٥ م٨رت زغی كارد ٠ٌاْٝات ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك رؿا٥٣ رؿا٥٣

ایی را ٣ـتث ة٥ زٝؽ٥ٝ در ٦ ا٣غ. ةؼكز ص٨اددی ٣ُیؼ زٝؽ٥ٝ گیالف ك ةٟ صـاؿیث ٠ؼجتي ةا ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف ٣كغق

ای ٧٠ٟ از ٤٠ُؼ ازح١اّی ك ٠ٌاْٝات ای٢ ص٨زق ٣ت٨دق اؿث.  ٥ٞئگاق ٠ـ ایؼاف ةؼا٣گیعث ا٠ا ای٤١ی در ةؼاةؼ آجف ٦یچ
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ای ای٢ ٣ٛین٥ را جا  صادد٥ پالؿک٨ ك ةاالظل جالش ٦یئث ةؼای ةؼرؿی ٨٠و٨ع از ٤٠ُؼ ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك رؿا٥٣

گػاری ك اٚغا٠ات امالصی  ج٨ا٣غ در کا٨٣ف ج٨ز٥، ؿیاؿث را ک٥ از ای٢ ة٥ ةْغ ٠ی ٖ آفصغ زیادی آقکار ك اةْاد ٠عحٞ

 ٦ای ةیكحؼ ٚؼار داد.  ٚؼار گیؼد در ٠ْؼض دیغ ك ةؼرؿی

ج٨اف در ّتارات زیؼ ظالم٥  ای صادد٥ را ٠ی ٦ای ٦یئث درةارق اةْاد ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك رؿا٥٣ ظالم٥ ةؼرؿی

 کؼد:

درةارق ای٤١ی ةـیار پایی٢ اؿث. ة٥ ٨ًر ظاص ٞی ك کارک٤اف كاصغ٦ای کـب ك کار ٨ًر ک ؿٌش آگا٦ی ٠ؼدـ ة٥

ک٥ صـاؿیث ة٥ ای٤١ی ك ٠ٞؽك٠ات آف ةـیار ا٣غؾ اؿث. پژك٦ف از ًؼیٙ ٠ناصت٥ ك پی١ایف ٣كاف داد ک٥  جؼ آف ٧٠ٟ

صؼیٙ ٣یؽ ٠س٧ؽ ٣یـح٤غ  جؼی٢ جس٧یؽات ای٤١ی ٦ایی ک٥ در اکذؼ ٨٠ارد ة٥ ؿادق ز٣غگی ك کار در ٠ضیي ةا كز٨د –اٗؼاد 

صؼیٙ ٣غار٣غ. ای٢ اصـاس در کـت٥ ك کارک٤اف ؿاظح١اف پالؿک٨ ة٥ قغت كز٨د  در ظن٨صاصـاس ٣اا٤٠ی  –

ا٣غ، ؿاظح١اف پالؿک٨ را ؿاظح١ا٣ی  ک٥ اّىای ق٨رای ؿاظح١اف در زٞـ٥ اؿح١اع ةیاف کؼدق داقح٥ اؿث ك چ٤اف

٨ًر کٞی  ا٣غ. ٠ؼدـ ة٥ کؼدق در ةؼاةؼ صؼیٙ ك جعؼیب جن٨ر ١٣یرا پػیؼی قغیغ آف  کؼد٣غ ك اةغاً آؿیب ای٢١ جٞٛی ٠ی

 ک٤غ ٣غار٣غ.  را ج٧غیغ ٠یآ٧٣ا درؾ دٚیٙ از ظٌؼات صؼیٙ ک٥ ٠ضٜ کار، ز٣غگی ك صیات ركز٠ؼق 

قغق ٣كاف  ٠ٞی ا٣ساـ  ؿٌش آ٠ادگی ٠٨١ّی صغاٜٚ در ةؼاةؼ صؼیٙ در کك٨ر ةـیار پایی٢ اؿث. پی١ایف

درمغ ٤٠ازؿ  ٣5.4كا٣ی ٗٛي در  ازؿ ة٥ ؿیـحٟ اّالـ صؼیٙ ٠س٧ؽ ٦ـح٤غ، قی٤ٞگ آجفدرمغ ٤٠ 7.6د٦غ ٗٛي  ٠ی

درمغ ٤٠ازؿ ٗاٚغ ٦ؼ گ٥٣٨ جس٧یؽات ای٤١ی در  ٣63.6كا٣ی ك  درمغ ٤٠ازؿ ٠س٧ؽ ة٥ کپـ٨ؿ آجف ٣28.9نب اؿث، 

صؼیٙ، اٝؽا٠ات  ٦ای ةـیار در ٠تاصخ ای٤١ی در ةؼاةؼ ةؼاةؼ آجف ٦ـح٤غ. ای٢ كوْیث ّالكق ةؼ ٣كاف دادف کاؿحی

ک٤غ. ٠یؽاف ا٣غؾ  ای، از پایی٢ ة٨دف صـاؿیث ٠ؼدـ ة٥ اٝؽا٠ات ای٤١ی ٣یؽ صکایث ٠ی ٦ای ةی٥١ ص٨ٛٚی ك ٣ٛناف

٦ای ة٥ كؿایٜ ای٤١ی در ةؼاةؼ صؼیٙ ٣یؽ در قؼایٌی اؿث ک٥ درةارق کی٘یث جس٧یؽات ك ا١ًی٤اف از  جس٧یؽ ؿاظح١اف

ک٥ در زؼیاف صادد٥ پالؿک٨ ٣یؽ ةؼظی جس٧یؽات ای٤١ی  ا ای٦٢ا جؼدیغ٦ایی كز٨د دارد ک١ ١ّٞکؼد درؿث آف

 ا٣غ.  قغق در ؿاظح١اف ة٥ درؿحی ١ّٜ ٣کؼدق ٣نب

ج٨ا٣غ ک٨دکاف را از ؿ٤ی٢ پایی٢ ةا ٠٘ا٦یٟ ای٤١ی ك صـاؿیث ة٥ ای٢  کحب درؿی آ٨٠زش ك پؼكرش ک٥ ٠ی

جؼ آف اؿث ک٥ گ٘ح٥ ق٨د درظن٨ص  ٥ةی٤ا٣ ٥ٝ٨ٛ٠ صـاس آق٤ا ک٤غ، ٠ضح٨ای ٤٠اؿتی درةارق ای٤١ی ٣غار٣غ ك كاِٚ

ج٨ز٧ی ة٥ آ٨٠زش  ٦ای زا٥ْ٠ ایؼاف ٦ـح٤غ. یکی از ٨٠ارد کٟ ای٤١ی ٗاٚغ ٠ضح٨ای ٠ؤدؼ ك ٠ح٤اؿب ةا ٠یؽاف ٣یاز٤٠غی

٦ای ٠ٛؼر ة٥ ازؼای اٚغا٠ات ٠ؼة٨ط در  در ظن٨ص اٝؽاـ کٞی٥ دؿحگاق٣ا٥٠  جن٨یب»ج٨اف در  ٠٨١ّی ای٤١ی را ٠ی

در ٦یئث كزیؼاف ة٥ جن٨یب رؿیغق اؿث ٠كا٦غق کؼد.  14/10/1393ک٥ در جاریط « ی٤١یةعف آجف ٣كا٣ی ك ا٨٠ر ا

  ٦ای ٠ؼجتي ةا ای٤١ی ٠ی ةؼ٣ا٥٠ ف٣ا٥٠ ٔیؼ از یک ٨٠رد ک٥ ؿاز٠اف مغا ك ؿی١ا را ٠ٞؽـ ة٥ پعف رایگا ای٢ جن٨یب

 ٦یچ ة٤غ دیگؼی در ص٨زق آ٨٠زش ٠٨١ّی ای٤١ی ٣غارد.  ک٤غ

٦ا جأکیغ دار٣غ.  پؼداز٣غ ك اٝتح٥ ةـیار ةیكحؼ ةؼ ةضؼاف ٥ ٥ٝ٨ٛ٠ ةضؼاف ك ای٤١ی ٠ی٦ا ذیٜ ةعف ازح١اّی ة رؿا٥٣

ق٨د ك ج٨ز٥ ة٥ آف ٨٠وْی اؿث. ةؼكز ص٨اددی ٣ُیؼ پالؿک٨  ٦ا ٠ٌؼح ٠ی ای٤١ی ةیكحؼ از ٤٠ُؼ ص٨ادث در رؿا٥٣
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٣یؽ ةیكحؼ از ٤٠ُؼ ظتؼی ك  ٦ا ٚؼار گیؼد ك در ای٢ ٨٠اِٚ ق٨د ٥ٝ٨ٛ٠ ای٤١ی ةؼای ٠غجی در کا٨٣ف ج٨ز٥ رؿا٥٣ ؿتب ٠ی

پؼداز٣غ )٣ُیؼ ةضخ ةؼ ؿؼ جْیی٢ ٠ٛنؼ صادد٥ پالؿک٨( ك آ٨٠زش  صحی اةْاد ؿیاؿی ص٨ادث ة٥ ٠ـأ٥ٝ ای٤١ی ٠ی

 ٦ا ٣غارد.  ٦ای زا٥ْ٠ ایؼاف در رؿا٥٣ زایگا٦ی ٠ح٤اؿب ٣یاز٤٠غی در ١ّٜای٤١ی 

٨ؿ در ص٨زق ارجٛای ای٤١ی ٦ـح٤غ. وْٖ ركاةي ٦ای ٠ـئ ٤٠غ ةا ركاةي ٠٨١ّی دؿحگاق ٦ا ٗاٚغ ارجتاط ٣ُاـ رؿا٥٣

٦ای  ٣گاری ای٤١ی در رؿا٥٣ زایگاق ٤٠اؿب ركز٣ا٥٠ ٣ت٨د٦ا، زایگاق وْیٖ آ٨٠زش ٠٨١ّی ای٤١ی ة٥ ّالكق  ٠٨١ّی

ای ٠ؼة٨ط ة٥  ٦ای صؼ٥ٗ آ٨٠زش ٣كغف ٦ا ك ای٤١ی را ة٥ قغت جىْیٖ کؼدق اؿث. ارائ٥ کك٨ر، ارجتاط ٠یاف رؿا٥٣

 ٤١ی ٣یؽ ةؼ قغت ای٢ کاؿحی اٗؽكدق اؿث. ٣گاری ای ركز٣ا٥٠

ایؼاف ة٥ ٨٤ّاف ٗؼاگیؼجؼی٢ رؿا٥٣ کك٨ر دارای ٣ٛناف زغی در ص٨زق آ٨٠زش   مغا ك ؿی١ای ز٨٧١ری اؿال٠ی

٦ای ٠اٝی ؿاز٠اف مغا ك  مؼاصث ة٥ درظ٨اؿثة٥ ٦ا  ٣كا٣ی در ٠ناصت٥ ك جؼكیر ای٤١ی اؿث. ٠ـئ٨الف ؿاز٠اف آجف

٦ای ٠ؼجتي ةا  ٦ای ٠ؼجتي ةا ای٤١ی آجف اقارق کؼدق ك از پعف قغف ٠ْغكد ةؼ٣ا٥٠ ؿی١ا در ٠ٛاةٜ پعف ةؼ٣ا٥٠

 75د٦غ  قغق ٣كاف ٠ی ا٣غ. پی١ایف ٠ٞی ا٣ساـ ٦ای ٧٠س٨ر گالی٥ کؼدق ةی٤٤غق ك از قتک٥ ای٤١ی آجف در ؿاّات کٟ

از ج٨ٞیؽی٨ف ٠كا٦غق ای درةارق ای٤١ی  گ٨یاف در یک ؿاؿ ٤٠ح٧ی ة٥ ز٠اف ازؼای پؼؿك٤ا٥٠ ٦یچ ةؼ٣ا٥٠ درمغ پاؿط

٦ای ٠ٛؼر ة٥ ازؼای اٚغا٠ات  در ظن٨ص اٝؽاـ کٞی٥ دؿحگاق٣ا٥٠  جن٨یب»ا٣غ. ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ٠ٌاةٙ  ٣کؼدق

ک٥ در اؿث ٦ایی  پعف رایگاف ةؼ٣ا٥٠ؿاز٠اف مغا ك ؿی١ا ٨٠َٖ ة٥ « ٠ؼة٨ط در ةعف آجف ٣كا٣ی ك ا٨٠ر ای٤١ی

 .ق٨د ٦ای ٠ح٨ٝی ا٠ؼ ج٧ی٥ ٠ی گاقراؿحای ارجٛا ك جؼكیر ٗؼ٤٦گ ای٤١ی ج٨ؿي دؿح

آ٨٠زش ای٤١ی در ٠كأٜ کا٠الً ٧٠س٨ر اؿث. ٦یئث ٗؼمث کاٗی ةؼای ةؼرؿی آ٨٠زش ای٤١ی در ٥١٦ م٤ایِ را 

٦ای ای٤١ی در ٥١٦ ٠كأٜ ا٧َار ٣ُؼ ک٤غ، ا٠ا ةؼرؿی  ج٨ا٣غ درةارق ٠یؽاف ارائ٥ آ٨٠زش ٣غاقح٥ اؿث ك ة٤اةؼای٢ ١٣ی

د٦غ  ا٣غ ٣كاف ٠ی ی ج٨ٝیغی ٝتاس ك ٨٠ارد ٠كاة٥ ک٥ در ؿاظح١اف پالؿک٨ كز٨د داقح٦٥ا گؼٗح٥ درةارق کارگاق م٨رت

٦ا درظن٨ص ای٤١ی آ٨٠زش ٣غیغق ة٨د٣غ ك درؾ ایكاف از ای٤١ی در صغ ج٨ز٥ ٣كاف  ک٥ کارگؼاف قأٜ در ای٢ کارگاق

 ٣كا٣ی ٠ضغكد ة٨دق اؿث.  دادف ة٥ كز٨د کپـ٨ؿ آجف

ک٤غ،  ٠ضالت ك ظا٥٣ دكاـ در ؿؼا٦ا در ص٨زق آ٨٠زش ای٤١ی ْٗاٝیث ٠یاگؼچ٥ ق٧ؼداری ج٧ؼاف در ٚاٝب ؿؼای 

درمغ ٠ؼدـ ج٧ؼاف ةا ؿؼای ٠ضالت ارجتاط دار٣غ ك ةغی٧ی اؿث ک٥ ٠یؽاف  14د٦غ ک٥ ٗٛي  ا٠ا یک ةؼرؿی ٣كاف ٠ی

ر ؿٌش ٦ای آف در ص٨زق ای٤١ی ةـیار ک١حؼ اؿث. پی١ایف م٨رت گؼٗح٥ د ارجتاط ةا ظا٥٣ دكاـ ك اؿح٘ادق از آ٨٠زش

گاق آ٨٠زقی در ص٨زق ای٤١ی از ٣اصی٥ ق٧ؼداری یا ؿایؼ ٧٣اد٦ا  درمغ ٠ؼدـ ٦یچ 81د٦غ ک٥  ٠ٞی ٣یؽ ٣كاف ٠ی

 ا٣غ.  دریاٗث ٣کؼدق

٦ای ٠عحٖٞ ٠ؼجتي  ٨ًر ْٗاؿ در ص٨زق ٦ا( ک٥ در ةـیاری از کك٨ر٦ای ز٧اف ة٥ ٧٣اد )ؿ٢١ ٦ای ٠ؼدـ ؿاز٠اف

٦ایی  ٣كا٣ی اگؼچ٥ ًؼح ٦ا ْٗاؿ ٦ـح٤غ در ایؼاف زایگا٦ی ٣غار٣غ. آجف آف ةا ای٤١ی، کا٦ف ٠عاًؼات ك ٠ٛاة٥ٞ ةا آدار

٦ایی دادق قغق اؿث، ا٠ا آ٠ار٦ای رؿ١ی ك  ٦ایی ٣یؽ ة٥ گؼكق ٣كا٣اف داكًٞب داقح٥ ك آ٨٠زش ةؼای ج٨ؿ٥ْ آجف

اف رؿ١ی ٣كا٣ ٣كا٣ی از ًؼیٙ آجف د٤٦غ ک٥ ایؼاف در ق١ا کك٨ر٦ایی اؿث ک٥ کٜ ا٨٠ر آجف ا١ٝٞٞی ٣كاف ٠ی ةی٢
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٦ای ص٨ٛٚی ٤٠اؿب ةؼای ٠كارکث  ٣كا٣ی ٣غار٣غ. زیؼؿاظث ق٨د ك داكًٞتاف زایگا٦ی در ظغ٠ات آجف ا٣ساـ ٠ی

 ٦ا در ا٨٠ر ای٤١ی ٣یؽ ٨٤٦ز ج٧١یغ ٣كغق اؿث.  دادف ٠ؼدـ ك ؿ٢١

یکی از ٠نادیٙ ّغـ ٠كارکث ازح١اّی در ص٨زق ای٤١ی، اؿح٘ادق ٣كغف از َؼٗیث ام٤اؼ در ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة٥ 

د٦غ ک٥  قغق ةا ام٤اؼ ٠ؼجتي ةا كاصغ٦ای کـب ك کار ٠ـحٛؼ در پالؿک٨ ٣كاف ٠ی ٦ای ا٣ساـ ای٤١ی اؿث. ٠ناصت٥

ك ٨٠ارد   ٦ا، ٠اٝیات ٦ایی ٣ُیؼ ک٤حؼؿ ٚی١ث ٦ای ٠٨١ّی ك ٧٣اد٦ای صاک١یحی اگؼچ٥ در ز٠ی٥٤ دكٝث، دؿحگاق

ٗیث ام٤اؼ ةؼای ارجٛای ای٤١ی اؿح٘ادق ٣كغق اؿث. ک٤٤غ، ا٠ا ٦ؼگؽ از َؼ اٚحنادی ٠كاة٥ ةا ام٤اؼ ارجتاط ةؼٚؼار ٠ی

ة٥ جن٨یب ٠سٞؾ ق٨رای اؿال٠ی  12/6/1392ٚا٨٣ف ٣ُاـ م٤٘ی کك٨ر ک٥ در  37ك  17ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ٨٠اد 

رؿیغق درظن٨ص كَایٖ كاصغ٦ای م٤٘ی ك كَایٖ ك اظحیارات ٠سا٠ِ ا٨٠ر م٤٘ی در ص٨زق ای٤١ی مؼاصث دارد. 

٣ُارت ةؼ ازؼای ٠ٛؼرات ٤ٗی، ة٧غاقحی، ای٤١ی، ا٣حُا٠ی، ص٘اَحی، »ا٨٣ف مؼاصث دارد ک٥ ای٢ ٚ ٠37ادق  "ز"ة٤غ 

ق٨د. ١٦چ٤ی٢  رةي كوِ ٠ی ذی گؽاری، زیتاؿازی ك ؿایؼ ٠ٛؼرات ٠ؼة٨ط ة٥ كاصغ٦ای م٤٘ی ک٥ از ًؼؼ ٠ؼازِ ةی٥١ 

ی اؿث. ّغـ ج٨ز٥ ة٥ َؼٗیث از كَایٖ ك اظحیارات ٠سا٠ِ ا٨٠ر م٤٘« ١٦کاری ةا ٠أ٨٠راف ا٣حُا٠ی درازؼای ٠ٛؼرات

٦ای ٠ؼد٠ی صحی در  ٦ای ٠ؼجتي ةا ای٤١ی، ٠نغاؽ ةارز اؿح٘ادق ٣کؼدف از ٠كارکث ام٤اؼ در ص٨زق ا١ّاؿ ٣ُارت

 قؼایي كز٨د زیؼؿاظث ٚا٣٨٣ی ٤٠اؿب اؿث. 

گیؼ٣غ ك  ٠یٞی٨ف كاصغ کـب ك کار م٤٘ی را در ةؼ ٠ی 3كاْٚیث ازح١اّی ةؽرگ ای٢ اؿث ک٥ ام٤اؼ صغاٜٚ 

٦ای  ١٧٠ی از ٠عاًؼات ای٤١ی ك آجف ٠ؼة٨ط ة٥ ١٦ی٢ كاصغ٦اؿث. ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ق٨ا٦غ ك ةؼرؿی ةعف

د٦غ كزارت جْاكف، کار ك رٗاق ازح١اّی ة٥ ةازرؿاف کار کاٗی ةؼای ةؼرؿی قؼایي ای٤١ی در  ٦یئث ٣یؽ ٣كاف ٠ی

٦ای ازح١اّی در  جؼی٢ ٠كارکث زـح٥  ؼ٦ا جکٞیٖ ٚا٣٨٣ی دارد، دؿحؼؿی ٣غارد. یکی از ة كاصغ٦ایی ک٥ درظن٨ص آف

ج٨ا٣غ از ًؼیٙ ْٗاؿ کؼدف ام٤اؼ ةؼای ١ّٜ ة٥ جکاٝیٖ ٚا٣٨٣ی ظ٨د در ز٠ی٥٤ ای٤١ی ك ج٨ا٤١٣غؿازی  ص٨زق ای٤١ی ٠ی

٦ای ٠ؼجتي ةا ص٨زق  آ٣اف ةؼای ا١ّاؿ اظحیارات ظ٨د م٨رت گیؼد. ٠غیؼیث ق٧ؼی، كزارت کك٨ر ك ؿایؼ دؿحگاق

 ا٣غ.  ةا ٠سا٠ِ م٤٘ی در ص٨زق ای٤١ی ٣غاقح٥ ای٤١ی ٣یؽ جالش ك جْا٠ٞی

٦یچ ٠ٌا٥ْٝ زغی درةارق جأدیؼات ازح١اّی ص٨ادث ٠ؼجتي ةا صؼیٙ در کك٨ر ا٣ساـ ٣كغق اؿث. ٗٛغاف چ٤ی٢ 

جؼ ای٢ ک٥  د٦غ. ٣کح٥ ٧٠ٟ ة٥ ٨ّاٚب ٣ادیغق گؼٗح٢ ٠ـائٜ ای٤١ی کا٦ف ٠یرا ؿازی زا٥ْ٠  ٠ٌاْٝاجی َؼٗیث صـاس

٦ای ازح١اّی ٣یؽ ٣تایغ أؼاؽ م٨رت  ؿازی ٠٨١ّی ك ارجٛای صـاؿیث صادد٥ پالؿک٨ ةؼ آگاقدرةارق جأدیؼ ازح١اّی 

ک٥ جأدیؼات ص٨ادث ٠ٌْٛی ٦ـح٤غ ك اگؼ ؿازكکار٦ایی ةؼای ای٤ گیؼد. دك ٣کح٥ ٧٠ٟ در ای٢ ةارق كز٨د دارد. اكؿ

ی ك ای٤١ی كز٨د ٣غاقح٥ ای، ٠ٛؼرات ٤٧٠غؿ ؿازی ةا ا١ّاؿ امالصات ص٨ٛٚی، ةی٥١ رؿا٣ی ك صـاس جک١یٜ اًالع

ک٥ ق٨ؾ ازح١اّی ة٥ زا٥ْ٠  رٟٔ آف ة٥ ؿازی ادؼةعف ٣ع٨ا٦غ ة٨د. دكـ، صادد٥ پالؿک٨  رؿا٣ی ك صـاس ةاقغ، اًالع

قغق ٣كاف  ا٠ا پی١ایف ا٣ساـ ،كز٨د آكرد كارد کؼد ك جن٨ری درةارق صـاؿیث ازح١اّی گـحؼدق ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ ای٤١ی ة٥

ا٣غ ک٥ پؾ از صادد٥ پالؿک٨ اٚغاـ ١ّٞی ةؼای ةؼرؿی كوْیث ای٤١ی ف گ٘ح٥گ٨یادرمغ پاؿط 11.7 ج٧٤ا د٦غ ٠ی

ا٣غ ؿاظح١اف ٠ضٜ ز٣غگی ظ٨د ا٣غ. ٠یؽاف اٗؼادی ک٥ جن١یٟ گؼٗح٥ک٤٤غ ا٣ساـ دادقؿاظح١ا٣ی ک٥ در آف ز٣غگی ٠ی

 ظالم٥

 ٠غیؼیحی



 29م٘ض٥ 

  وژیه زگارش ملی ربرسی  حادهث ساختمان پالسکو هیأت

 گزارش ٌِاییخالصَ 

 

 

 

ایٜ ة٥ دریاٗث د٦غ. ٠یؽاف ج١جأدیؼ ٚاةٜ ج٨ز٧ی را ٣كاف ٠یای٢ درمغ اؿث ك  19.2را در ةؼاةؼ آجف ةی٥١ ک٤٤غ 

ك ا٣غ درمغ اؿث. ٣کح٥ ٚاةٜ ج٨ز٥ ای٢ اؿث ک٥ جْغاد اٗؼادی ک٥ اٚغاـ ١ّٞی کؼدق ٦21.4ا ةیكحؼ ة٨دق ك  آ٨٠زش

ك  ا٣غ ک١حؼ از درمغ اٗؼادی اؿث ک٥ آ٠ادگی٣كا٣ی را پؾ از صادد٥ ظؼیغاری کؼدقكؿایٜ ای٤١ی ٣ُیؼ کپـ٨ؿ آجف

ازح١اّی  از ٣ُؼا٣غ. ای٢ ةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥ یاٗث آ٨٠زش پیغا کؼدقج١ایٜ ذ٤٦ی ةؼای ةی٥١ کؼدف ؿاظح١اف یا در

اؿث. ای٢  جادیؼ گػاقح٥درمغ زا٥ْ٠  20درمغ ك در ذ٤٦یث ةؼ صغكد  ٣10ؽدیک ة٥ ةؼ ركی صادد٥ پالؿک٨ در ١ّٜ 

 ٦ای ای٤١ی زا٥ْ٠ ایؼاف ا٣غؾ اؿث.  ٠یؽاف جأدیؼ در ٠ٛاةٜ ؿٌش ٣یاز٤٠غی

 

 بٍدی جيع

٦ای  ای ؿاز٠اف ٦ای صؼ٥ٗ ٦ایی در ٨ٚا٣ی٢، جس٧یؽات، آ٨٠زش د٤٦غق کاؿحی ٥ ٣كاف٦ای ٦یئث اگؼچ ةؼرؿی

٦ایی در ةـیاری ٠الصُات ٤ٗی اؿث، ا٠ا ق٨ا٦غ ٣كاف  ٠ؼجتي ةا ای٤١ی، ک١ت٨د٦ایی در ز٠ی٥٤ اؿحا٣غارد٦ا ك ٣ٛناف

 جؼؾ ٣كغقٗؼا٨٠ش ك ٦ایی از اؿحا٣غارد٦ای ای٤١ی رّایث قغق ة٨د ك ای٤١ی ة٥ ٤ْ٠ای كاْٚی  د٦غ اگؼ صغاٜٚ ٠ی

قغ. ای٢ كوْیث  ٗؼكریؽی ؿاظح١اف ك کكح٥ قغف اٗؼاد ١٣ی ٤٠سؼ ة٥داد یا صغاٜٚ  ٣ت٨د، صادد٥ پالؿک٨ رخ ١٣ی

ای، اٝؽا٠ات ؿاز٠ا٣ی ك ٔ٘ٞث  ٦ای صؼ٥ٗ جؼی اؿث ک٥ در ٣اکارآ٠غ قغف ٨ٚا٣ی٢، ركی٥ ٣كا٣گؼ قؼایي ٣ا٤٠اؿب ة٤یادی

قغق ك ٠ـح٤غات ٣اقی از  ٦ا، زٞـات ةضخ گؼك٦ی، پی١ایف ا٣ساـ ٠ناصت٥ ٦ا ٠ؤدؼ ة٨دق اؿث. ٥١٦ از ا١ّاؿ ٣ُارت

د٦غ  ٦ای ٠ؼجتي ةا ای٤١ی ك ظ٨د ق٧ؼك٣غاف ٣كاف ٠ی ج٨ز٧ی ة٥ ٠ح٢ مؼیش ٨ٚا٣ی٢ از ٠غیؼاف ك کارک٤اف دؿحگاق ةی

یث اؿث ک٥ ا١٦ ٦ا ك ٤٠ف ق٧ؼك٣غ ایؼا٣ی زایگا٦ی ٣غارد یا چ٤اف کٟ ای٤١ی در ٣ٛك٥ ذ٤٦ی، ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب اك٨ٝیث»

ق٨د. ای٤١ی در  ٠ا٣ِ در دؿح٨ر کار ٚؼار گؼٗح٢ ای٤١ی در ز٣غگی ٗؼدی، قؼایي قٕٞی ك ا١ّاؿ كَایٖ ؿاز٠ا٣ی ٠ی

 « ٦ای ذ٤٦یث ق٧ؼك٣غ ٨ٕ٘٠ؿ اؿث ك ة٥ ١٦ی٢ ٣ـتث در کؼدار كی ٣یؽ ةازجاةی ٣غارد. جؼی٢ الی٥ ة٤یادی

٦ای ص٨ٛٚی،  اك٨ٝیث ك ٤٠ف ق٧ؼك٣غ ةا کاؿحی جْا٠ٜ ٠یاف ٨ٕ٘٠ؿ ٠ا٣غف ای٤١ی در ٣ٛك٥ ذ٤٦ی، ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب

ق٣٨غق جأدیؼ ٠حٛاةٜ ؿاظحار ك ّا٠ٞیث را  ای ك دؿح٨رکار٦ای ؿاز٠ا٣ی، ص٥ٛٞ ظ٨دج٨ٛیث ٤ٗی ك ٤٧٠غؿی، ٠ٛؼرات ةی٥١

ک٤غ. ق٧ؼك٣غ )ک٤كگؼ( ٗاٚغ ٣ٛك٥ ذ٤٦ی ٤٠اؿب ؿازگار ةا ٠الصُات ای٤١ی در دؿ ؿاظحار ص٨ٛٚی، ٤ٗی،  ایساد ٠ی

٦ای ٨٠ز٨د در ای٢ ؿاظحار را ٣یؽ جىْیٖ  ا٣ی ٤٠اؿب، ة٥ ةازج٨ٝیغ آف ؿاظحار ک١ک کؼدق ك َؼٗیث٧٣ادی ك ؿاز٠

ج٨ز٥  ة٤غی ك ٤٠ف ٗؼدی ةی ک٤غ، ك زیـح٢ در دؿ ؿاظحاری ک٥ ای٤١ی در آف ٨ٕ٘٠ؿ اؿث، ٣ٛك٥ ذ٤٦ی، اك٨ٝیث ٠ی

٥ ایؼا٣ی در ٔ٘ٞث ؿاظحاری ك ک٤كی از ک٤غ ك ة٥ ای٢ جؼجیب زا٠ْ ٦ای ٠ح٨اٝی ةازج٨ٝیغ ٠ی ة٥ ای٤١ی را در اٗؼاد ٣ـٜ

 ٥ٝ٨ٛ٠ ای٤١ی ة٥ پیف رٗح٥ اؿث. 

ق٨د. ٗؼكریؽی  ا١٦یث صادد٥ پالؿک٨ ةؼ ةـحؼ چ٤ی٢ جضٞیٞی از راة٥ٌ ؿاظحار ك ک٤كگؼ در ایؼاف آقکار ٠ی

یا ق٨کی اؿث ک٥ صاک١یث ؿیاؿی، ٣عتگاف ك زا٥ْ٠   پالؿک٨ ك جؼاژیک قغف آف در ّؼم٥ ٠٨١ّی، ١٦اف وؼة٥

ّا٠ٞیث اؿح٘ادق ک٤٤غ. صادد٥ پالؿک٨ ة٥ یکتارق كوْیث -ةایغ از آف ةؼای جىْیٖ ص٥ٛٞ ةازج٨ٝیغ ؿاظحار ٠غ٣ی

ا٣غ ك ک٤كگؼ ٣یؽ در ٥١٦  ٦ا آقکار قغق ٦ا ك کاؿحی ٦ا، ٔ٘ٞث قغق ّغـ ای٤١ی را ّؼیاف ؿاظح٥ اؿث. ٣اکارآ٠غی ّادی
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٦ای ٠٨١ّی جؼدیغ کؼدق اؿث. ای٤١ی ة٥ یکتارق  م٦٥ای ؿاةٙ ظ٨د درةارق ای٢١ ة٨دف ٠ضٜ ز٣غگی، کار یا ّؼ ا٣گارق

٣گاراف ك ةٛی٥  ٦ا یاٗح٥ ك در دؿح٨ر کار ٠ؼدـ، ٣عتگاف، ؿیاؿح١غاراف، ركز٣ا٥٠ زایگا٦ی ٧٠ٟ در ؿٞـ٥ ٠ؼاجب اك٨ٝیث

اٚكار ازح١اّی ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. ای٢ ٗؼمحی اؿث جا ؿاظحار ك ک٤كگؼاف در ٠ْؼض ةاز٣گؼی ٚؼار گیؼ٣غ. ٗؼكریؽی 

 ای رك ة٥ جٕییؼ گك٨دق اؿث.  ٦ایف، پ٤سؼق ٨ ةا ٥١٦ جٞعیپالؿک

ٗؼمث ایسادقغق ٣اقی از صادد٥ پالؿک٨ ة٥ ؿؼّث ٗؼؿ٨دق ظ٨ا٦غ قغ اگؼ اٚغا٠ات ٤٠اؿب م٨رت ٣گیؼد. 

٦ا،  جؼی٢ دؿح٨ر کار از ٤٠ُؼ ازح١اّی، صٍ٘ پالؿک٨ در دؿح٨ر کار ق٧ؼك٣غاف، ٣عتگاف، ؿیاؿح١غاراف، رؿا٥٣ ٧٠ٟ

٦ای ٠ـئ٨ؿ در ز٠ی٥٤ ای٤١ی اؿث. پػیؼش درؿحی ای٢ جضٞیٜ ا٣ساـ اٚغا٠ات زیؼ را  ش ك ٥١٦ دؿحگاقآ٨٠زش ك پؼكر

 ک٤غ: اٝؽا٠ی ٠ی

جؼی٢ کارکؼد٦ایی اؿث ک٥  اكٝی٢ وؼكرت، صٍ٘ ٥ٝ٨ٛ٠ ای٤١ی در دؿح٨ر کار زا٥ْ٠ اؿث ك ای٢ یکی از ٧٠ٟ

ا٣حٛاداجی ک٥ ة٥ ٦ؼ پژك٦ف ١ّٞی كارد  ةا ٥١٦ –ا٣حُار داقث. ای٢ گؽارش « گؽارش ٠ٞی پالؿک٨»ج٨اف از  ٠ی

٦ای ازح١اّی ك را١٤٦ایی ةؼای  كگ٨ی ازح١اّی، صٍ٘ ای٤١ی در ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب اك٨ٝیث ٨٠و٨ّی ةؼای گ٘ث –ق٨د  ٠ی

ج١ؼکؽ ةؼ ٨ٛ٠الت ؿاظحاری ٣یاز٤٠غ امالصات اؿث. گؽارش ٠ٞی پالؿک٨ ةایغ ة٥ ٥ٌٛ٣ ٌّ٘ی در جاریط ای٤١ی ك 

 ق٣٨غق ؿاظحار٦ا ك ک٤كگؼاف ٔاٜٗ از ای٤١ی جتغیٜ ق٨د.  زج٨ٝیغ ج٨ٛیثج٨ٛیث قکاؼ كاردقغق ةؼ ةا

ای ٠ا٣غگار جتغیٜ ق٨د. ارزش  ٦ای گ٣٨اگ٨ف ٤٦ؼی، ١ّٞی ك ٗؼ٤٦گی ة٥ صادد٥ پالؿک٨ ةایغ ةا ١٣ادؿازیصادد٥ 

عحٖٞ ةایغ ١٣ادی٢ پالؿک٨ در جاریط ای٤١ی ایؼاف ةایغ دائ١ًا ج٨ٛیث ق٨د. پالؿک٨ ك ةازج٨ٝیغ ١٣ادی٢ آف ة٥ ًؼؽ ٠

 ٨١٦ارق ٠ا٣ْی در ةؼاةؼ ٔ٘ٞث ؿاظحار ك ک٤كگؼاف ق٨د. پالؿک٨ را ةایغ ٨١٦ارق ز٣غق ٣گ٥ داقث. 

ای، ٤ٗی ك ٤٧٠غؿی،  امالصات پیك٧٤ادی گؽارش ٦یئث كیژق ةؼرؿی صادد٥ پالؿک٨ در اةْاد ص٨ٛٚی، ةی٥١

٦ای ظامی پیگیؼی ق٨د ك  یا ک١یح٥ ای ةایغ ج٨ؿي ک١یح٥ ای٤١ی صؼیٙ، ٠غیؼیث ةضؼاف، ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك رؿا٥٣

٦ای ز٠ا٣ی ٠كعل ة٥ دكٝث ك ٠ؼدـ درةارق ٠یؽاف پیكؼٗث امالصات پیك٧٤ادی م٨رت  د٦ی ٠ؼجب ك در ةازق گؽارش

 -٦ای زغیغ در م٨رت وؼكرت  ٦ای ٨٠ز٨د یا ایساد ؿاز٠اف ظ٨اق در ٚاٝب ؿاز٠اف –٦ایی  گیؼد. صى٨ر چ٤ی٢ ک١یح٥

 ح٨ر کار ٣ُاـ ازح١اّی ك ؿیاؿی ک١ک ک٤غ. ج٨ا٣غ ة٥ صٍ٘ ای٤١ی در دؿ ٠ی

٦ای ٠ؼجتي ةا ای٤١ی،  ٦ای ٠کح٨ب، ركاةي ٠٨١ّی ؿاز٠اف آ٨٠زش ك پؼكرش، مغا ك ؿی١ا، آ٨٠زش ّاٝی، رؿا٥٣

٦ایی ةؼای ارجٛای آگا٦ی ك صـاؿیث ٠٨١ّی ٣ـتث ة٥  ٦ای ٠ؼجتي ةایغ ةؼ٣ا٥٠ ؿحاد ٠غیؼیث ةضؼاف ك ؿایؼ دؿحگاق

 . ٥ٝ٨ٛ٠ ای٤١ی ایساد ک٤٤غ

كگ٨ی ازح١اّی درةارق صادد٥ پالؿک٨ ك ای٤١ی داقح٥  ج٨ا٤٣غ ٣ٛف ١٧٠ی در جغاكـ گ٘ث ٦ای ١ّٞی ٠ی ا٣س٢١

ج٨ا٣غ ةؼای ١٦یك٥ ٨٠و٨ّی ةؼای  ت، ای٤١ی ٠یگؼٗح٥ در چارچ٨ب ٦یا ٦ای م٨رت رؿی٥١٦ ةؼ ةا كز٨دةاق٤غ. 

 كگ٨ی ازح١اّی ٗؼاگیؼ ةاقغ.  گ٘ث

 

 

 ظالم٥

 ٠غیؼیحی
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٦ا ك  ٦ای جعننی زا٥ْ٠ ٠غ٣ی )٣ُیؼ ؿاز٠اف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی، دا٣كگاق ز٠اف٦ا، ام٤اؼ، ؿا ج٨ا٣غ ؿ٢١ دكٝث ٠ی

٦ای ص٨ٛٚی ٤٠اؿب، ةاز٣گؼی در ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات، جعنیل اّحتارات، دادف ٠س٨ز٦ای الزـ  ...( را از ًؼیٙ زیؼؿاظث

 ٦ا ة٥ ٠كارکث ٗؼاگیؼ در ١٦کاری ك ائحالؼ ةؼای ج٨ٛیث ای٤١ی در کك٨ر جك٨یٙ ک٤غ.  ك ؿایؼ ک١ک

٦ا ك  گیؼد ةایغ ٠ـیؼی ةؼای جٕییؼ جغریسی ٣ٛك٥ ذ٤٦ی، ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب اك٨ٝیث س٨١ع اٚغا٠اجی ک٥ م٨رت ٠ی٠

٤٠ف ق٧ؼك٣غاف در ای٤١ی ایساد ک٤غ ك ای٢ جٕییؼ جغریسی ةا امالح ؿاظحاری ك ٧٣ادی جک١یٜ ق٨د. پیف ةؼدف 

گػاری ٠٨١ّی،  آكرد٦ای دا٣ف ؿیاؿث ؿثچ٤ی٢ ٠ـیؼی ٣یاز٤٠غ ا٣ساـ ٠ٌاْٝات ك اٚغا٠اجی اؿث ک٥ ةا اؿح٘ادق از د

ق٣٨غق ة٥ ؿ١ث امالصات ؿاظحاری ك ک٤كی در ص٨زق ای٤١ی ایساد  ق٣٨غق ك ج٨ٛیث ٠ـیؼ٦ای ةغكف ةازگكث، ٜٚ٘

گػاری ٠ح٤اؿب ةا  پژك٦ی ةؼای ؿیاؿث ک٤٤غ. گؽارش ٦یئث كیژق ةؼرؿی صادد٥ پالؿک٨ ةایغ ةا ٠ٌاْٝات ؿیاؿث

 چ٤ی٢ ٠ـیؼ٦ایی جک١یٜ ق٨د. 

 

  

 ظالم٥

 ٠غیؼیحی
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 ُیأت ىػرفی
  (٦یأت٠ض١غ جٛی اص١غی ) رئیؾ 

 ) رئیؾ دا٣كگاق جؼةیث ٠غرس( دکحؼای ٤٧٠غؿی ١ّؼاف

 
  (٦یأتّٞی اکتؼ آٚاک٨چک )ٚائٟ ٠ٛاـ رئیؾ 

 ١ّٞی دا٣كگاق جؼةیث ٠غرس( ٦یأت) ّى٨  ؿازق ی٤٧٠غؿ یدکحؼا

 

 
 

 ؿْیغ ةعحیاری 

 ك ق٧ؼؿازی(١ّٞی ٠ؼکؽ جضٛیٛات راق، ٠ـک٢  ٦یأت) ّى٨ قی١ی ی٤٧٠غؿ یدکحؼا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ْؼٗی 

 ٦یأت



 33م٘ض٥ 

  وژیه زگارش ملی ربرسی  حادهث ساختمان پالسکو هیأت

 گزارش ٌِاییخالصَ 

 

 

 

 ٗؼج اهلل رزتی 

 (رئیؾ ؿاز٠اف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ؿاظح١اف )٤٧٠غس ١ّؼاف 

 

  

 قاپ٨ر ًاص٣٨ی 

 (م٤ْحی ا٠یؼکتیؼدا٣كگاق  ی١ّٞ ٦یأتؿازق ) ّى٨  ی٤٧٠غؿ ٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ

 

 ٣نؼا٥ٝ ١٧ًاؿتی آقحیا٣ی 

 (ق٨رایْاٝی ةی٥١) ّى٨  کار ق٤اس ارقغ ةی٥١

 
 ٠ض١غ ٗاوٞی 

 (ق٧یغ ة٧كحیدا٣كگاق  ی١ّٞ ٦یأت) ّى٨  ٤اؿیزا٥ْ٠ ق یدکحؼا

 

٠ْؼٗی 

 ٦یأت
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 ؿیغ ةاٚؼ ٠ؼجى٨ی 

 ٠غرس( ثیدا٣كگاق جؼة ی١ّٞ ٦یأت) ّى٨  ة٧غاقث صؼ٥ٗ ای یدکحؼا

 
 ؿیغ رؿ٨ؿ ٠یؼٚادری 

 (٧ؼافدا٣كگاق ج ی١ّٞ ٦یأتؿازق ) ّى٨  ی٤٧٠غؿ یدکحؼا

 

 

 ٧٠غی ٦غاك٣غ 

 (ّال٥٠ ًتاًتاییدا٣كگاق  ی١ّٞ ٦یأت) ّى٨  ص٨ٛؽ یدکحؼا

 

 
 

 

٠ْؼٗی 

 ٦یأت
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ُیاتکيیتَ ُای    

كیژق گؽارش ٠ٞی ةؼرؿی صادد٥ پالؿک٨ ْٗاٝیث ظ٨د را ة٥ ٨ُ٤٠ر  ٦یأتریاؿث ٠ضحؼـ ز٨٧١ر،  مغكر صکٟ ة٥ د٣تاؿ

در ةغك ا٠ؼ ٣ـتث ة٥  ٦یأتای٢   گا٥٣ ٤٠غرج در صکٟ آٔاز ٨١٣د. پ٤چگا٥٣گؽارش در ٠ض٨ر٦ای ةؼرؿی صادد٥ ك ج٧ی٥ 

 از: ٤غجای٢ ک١یح٥ ٦ا ّتار . جكکیٜ قف ک١یح٥ جعننی اٚغاـ ٨١٣د

   ؛ک١یح٥ ٤٧٠غؿی آجف .1

 ؛ک١یح٥ ٤ٗی ك ؿازق .2

 ؛ک١یح٥ ٠غیؼیث ةضؼاف .3

 ؛ک١یح٥ ص٨ٛٚی .4
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 ُیأتروش کار 

 :ا٣غاؿح٘ادق کؼدق زیؼ ة٥ قؼح  یاز ركق٧ایك ک١یح٥ ٦ای جعننی آف ةؼای ا٣ساـ ٠ا٨٠ریث ظ٨یف  ٦یأت

 

 ؛٦ای صادد٥ دآكری جناكیؼ ك ٗیٟٞگؼ 

 ؛ةازدیغ از ٠ضٜ صادد٥ 

 ؛٠کاجت٥ رؿ١ی ةا ؿاز٠ا٧٣ا ك در ظ٨اؿث اًالّات 

 ؛ةؼرؿی پاؿع٧ای ؿاز٠ا٧٣ا 

  ؛چ٤غی٢ ؿاز٠اف درگیؼ در صادد٥ ٠ـئ٨الف  ةؼگؽاری زٞـات اؿح١اع ةا صى٨ر 

 ؛٠ناصت٥ ٗؼدی 

 ؛٠ناصت٥ گؼك٦ی 

 ؛ةؼرؿی اؿ٤اد رؿ١ی 

  ؛٠ؼد٠یگؽارق٧ای  ةؼرؿی 

 ؛جضٞیٜ ٗیٟٞ ك ّکؾ 

  ؛ص٨ٛٚی ك ٨ٚا٣ی٢ةؼرؿی٧ای 

 ؛٦ا جضٞیٜ رؿا٥٣ 

 ؛جضٞیٜ ٣عتگا٣ی 

 ؛پی١ایف ك ٣ُؼؿ٤سی 

  ؛کا٠ٜ از ٠ضٜ صادد٥ةؼداقح٧ای  ا٣ساـ 

 ٍشر

 کار ّیأت
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 ؛از دپ٨ی آكار ك ةؼداقث ةازدیغ 

 ؛پالؿک٨ ؿاظح١افك ةٛایای صادد٥  ٠ناٝش از ةؼداری ك آز٠ایف  ٥٣٨١٣ 

  ؛ ییاتی ج٘نیٞی ةا زؽ٦ا جضٞیٜ ٣ٛك٥ج٧ی٥ ك 

 ؛ةؼای جضٞیٜ گـحؼش آجف ك جضٞیٜ ؿازقای رایا٥٣ ؿازی  ٠غؿ 

 ؛٠ٌا٥ْٝ ؿایؼ ٨٠ارد ٠كاة٥ در ایؼاف ك ز٧اف 

 جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٦ای جٞ٘یٛی. 

 

 ٌِاییروش تٍظیو گزارش 

ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ةؼ اؿاس یاٗح٥ ٦ػای آ٧٣ػا ك  ٦یأتپؾ از ج٧ی٥ گؽارق٧ای ک١یح٥ ٦ای جعننی، گؽارش جٞ٘یٛی 

ای٢ گػؽارش جػالش قػغق اؿػث ٠ح٢ جٞ٘یٛی  صکٟ ریاؿث ٠ضحؼـ ز٨٧١ر ج٤ُیٟ قغق اؿث. در ا٥٣ پ٤سگ ٠ض٨ر٦ای 

٠٨١ّی جؼ ةیاف قغق ك زؽییات جعننی ٠ٌاٝب ة٥ گؽارق٧ای ک١یح٥ ٦ا ارزاع دادق ق٨د.  ظالم٥ ك ٠ٌاٝب ة٥ م٨رت 

 :ا٣غقغق ٨ؿثیپ گؽارش ة٥ ؼیز قؼح ة٥ یجعنن ی٦اح٥یک١ ی٦اگؽارش

 

  ؛ؽارش ک١یح٥ ٤٧٠غؿی آجف كای٤١ی صؼیٙ: گ1پی٨ؿث ق١ارق 

  ؛: گؽارش ک١یح٥ ٤ٗی ك ؿازق2پی٨ؿث ق١ارق 

  ؛: گؽارش ک١یح٥ ٠غیؼیث ةضؼاف3پی٨ؿث ق١ارق 

  ؛: گؽارش ک١یح٥ ص٨ٛٚی4پی٨ؿث ق١ارق 

  ؛: گؽارش ک١یح٥ ازح١اّی ك رؿا5٥٣پی٨ؿث ق١ارق 

  ةی٠٥١غیؼیث ریـک ك : گؽارش ک١یح٥ 6پی٨ؿث ق١ارق.  

 

 

 

 

 

 

 

 ٍشر

 کار ّیأت

 


