
ديروز روز مهمي در تاريخ شوراي 
چهارم ب��ود؛ روزي كه ش��هردار 
ب��راي ارايه گ��زارش و اداي توضيحاتي در مورد 
حادثه آتش سوزي پالسكو، به صحن شورا آمد تا 
جلسه اي 9 ساعته را رقم بزند؛ جلسه اي كه شايد 
بتوان آن را بي پرده ترين جلس��ه اعضاي منتقد 
شورا با ش��هردار تهران دانست. آنچه قاليباف در 
اين جلسه ارايه داد، پرداختن به قوانين و وظايف 
دستگاه هايي بود كه در بحث ايمني مسوولند. با 
اين وجود شهردار تهران در سخنان مجموعا 2/5 
ساعته خود، به هيچ عنوان حاضر نشد مسووليت 
خود در خصوص حادثه پالس��كو را بپذيرد. وي 
حتي با صراحت در اين خصوص گفت: جايي كه 
بايد عذرخواهي كنيم و از مردم حالليت بطلبيم 
به خاطر اين ناكارآمدي ه��ا در مديريت بحران 
است نه به خاطر پالسكو چرا كه حتما اين حوادث 

ممكن است تكرار شود. 
ديروز همچنين اكثريت منتقدين شهردار تهران 
خواستار عذرخواهي و حتي استعفاي وي شدند. 
موضوعي كه به مذاق مدافعان ش��هردار خوش 
نيامد و باعث ش��د تا آنها نيز سخناني را در دفاع 
از شهردار شهرش��ان بيان كنند كه گاه صحن را 
تا پاي تشنج پيش برد. اين واكنش ها و سخنان 
منتقدين در نهايت چنان باعث عصبانيت شهردار 
تهران شد كه وي در بخش دوم سخنان خود كه 
در واقع حس��ن ختام جلسه طوالني ديروز بود با 
اشاره به برخي حوادث سال هاي گذشته كشور 
و تلويحا بي لياقت خواندن مديران كش��وري در 
دوره هاي قبل، رسما اعالم كرد كه حاضر نيست 
در مقابل آنچه وي از آن به عنوان سياسي كاري 
اعضاي شورا ياد مي كرد، كوتاه بيايد، چه رسد به 
اينكه بخواهد عذر خواهي هم بكند: »دوس��تان 
بدانن��د در مقابل حرف غير كارشناس��ي، رفتار 
سياس��ي و باج دادن به دش��منان ض��د انقالبي 

ك��ه آن طرف مرز نشس��ته اند و مي خواهند اين 
نظ��ام را تضعيف كنند، كوت��اه نمي آيم و تا آخر 

ايستاده ام«.   
بدين ترتيب به نظر مي رس��د در ماه هاي پاياني 
دوره مديريت ش��هري و ش��وراي چه��ارم بايد 
منتظر چالش هاي��ي جديد و جدي بين ش��ورا 
و ش��هرداري بود، چالش هايي كه مي تواند س��ر 
فصل جديدي در تاريخ اين دو نهاد ش��هري در 

بعد از انقالب باشد.
  

دي��روز قاليب��اف بع��د از گذش��ت دو هفت��ه از 
حادثه آتش سوزي س��اختمان پالسكو و پس از 
درخواس��ت هاي مكرر اعضاي ش��وراي شهر به 
صحن پارلمان ش��هري ش��ورا آمد تا در حضور 
خبرن��گاران گزارش��ي را از اين حادث��ه و نحوه 
مديريت بحران درآن اراي��ه دهد و درعين حال 
به سواالت اعضاي شوراي شهر در خصوص اين 

فاجعه پاسخ دهد. 
او در ابتداي س��خنان خود در پاسخ به اين سوال 
جلسه قبلي اعضاي ش��ورا كه چرا زودتر به اين 
مساله پرداخته نشد به سخنان رهبرمعظم انقالب 
و تاكيد ايش��ان براينكه تا زمان��ي كه »حادثه را 
جمع نكرديد«، ب��ه موضوعات ديگري نپردازيد 
اشاره كرده و گفت: بايد بگويم تا روز چهارشنبه 
كه درگير مراس��م ختم ش��هداي آتش نش��ان 
بودي��م، اما به مح��ض پايان، من خ��ودم از اين 
مساله اس��تقبال كردم كه در نخستين جلسه به 
اين موضوع بپردازيم. درب��اره قوانين و مقررات 
اين حادث��ه حرف هاي زيادي ش��نيديم، از اين 
رو به وظايف حقوقي و قانوني دس��تگاه ها اشاره 
مي كنيم. بر اس��اس بند ۱۴ ماده 55 مسووليتي 
به شهرداري تهران داده شده است. اين قانون در 
سال ۱۳۳۴ به تصويب رسيده است البته بعدا اين 
قانون اصالحيه هم داشته و در سال ۱۳۴5 در آن 
تبصره اعمال ش��ده است. در بند ۱۴ ماده 55 به 
دو موضوع سيل و حريق تاكيد شده و آمده است 

اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق 
بايد از سوي شهرداري صورت گيرد؛ از اين رو بر 
اساس قانون يك وظيفه عمومي نسبت به سيل 
و حريق در ش��هر به صورت عام داريم كه در اين 
بخش در اين دهه اخير شهرداري تهران اقدامات 

خوبي را انجام داده است.«
ش��هردار با طرح اينكه آيا مي ت��وان از اين قانون 
اين گونه برداشت كرد كه اگر ساختماني در شهر 
داراي مشكالت بالقوه بود و سازه ساختمان داراي 
اشكاالتي بود، شهرداري تهران برود مركز تجاري 
را تعطيل كند و بگويد ما مي خواهيم براي ش��ما 
پله فرار با هزين��ه خودمان ايجاد كنيم و بعد هم 
پول از ش��ما بگيريم؟ من چنين برداشتي از اين 

قانون براي شهرداري ندارم. 
وي با اش��اره به برخي از انتقاده��ا كه مي گويند 
چط��ور ش��هرداري در م��اده ۱۰۰ بالفاصله با 
كوچك ترين تخلف ساختماني برخورد مي كند، 
اما نمي تواند با چنين س��اختمان هاي نا ايمني 
برخ��ورد كن��د ، گفت: موض��وع و وظيف��ه ماده 
۱۰۰، برخ��ورد با تخلفات س��اختماني اس��ت و 
نه رس��يدگي به مباحث »ايمني«. تازه در مورد 
اي��ن تخلف ها نيز ش��هرداري تصميم نمي گيرد 
بلكه حكم قضايي دارد. كميسيون ماده ۱۰۰ بر 
اساس قانون متشكل از يك قاضي، عضو شوراي 
شهر و نماينده وزارت كشور است كه حكم صادر 
مي كنند. اگر شهرداري مغازه اي را به خاطر ماده 
۱۰۰ پلمب مي كند به خاطر اين اس��ت كه اين 
يك تخلف ساختماني اس��ت اما باز هم در افكار 
عمومي مطرح مي ش��ود كه شهرداري جايي كه 
بخواهد پول بگي��رد، مي بندند و جايي كه در آن 
پول ندارد و براي ايمني است كاري با آنها ندارد 

و آنها را نمي بندد؛ اما واقعا اين كم لطفي است. 
 شهردار تهران در ادامه با ذكر اينكه براي روشن 
شدن موضوع و اينكه باالخره چه كسي مسوول 
پيگيري ايمني در شهر است، بايد نگاهي دقيق 
به قوانين داش��ت گفت: در ماده 9۶ قانون سال 
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اينحوادثممكن
استدوبارهاتفاق

بيفتد
قاليباف: جاي�ي كه بايد 
از  كني�م  عذرخواه�ي 
مردم حالليت بطلبيم به 
خاطر اي�ن ناكارآمدي ها 
در مديريت بحران است 
نه به خاطر پالسكو چرا كه 
حتما اين حوادث ممكن 

است تكرار شود. 

ميگفتندچند
نفرزندههستند!

قاليب�اف: در آنجا درجه 
حرارت حدود ۵۰۰ درجه 
را ثب�ت ك�رد. در اي�ن 
ش�رايط مي گفتند چند 
نفر آنجا زنده هستند! من 
همان زمان هم گفتم واهلل 
احس�اس مي كنم فرزند 
خود من اينجا اس�ت هر 
كاري ب�راي بچ�ه خودم 
بكنم، اينجا هم مي كنم. 
بعد گفتند آقاي قاليباف 
پيام�ك آمده اس�ت كه 
عجل�ه نكنيد، م�ا اينجا 
غذا به اندازه كافي داريم! 
اين فشار را به خانواده ها 

بيشتر مي كرد.

حميدرضا خالدي

جلسه شوراي شهر با پاسخ هاي تكراري  قاليباف جنجالي شد

رازپالسكومخفيماند

پس از سخنان شهردار تهران، نوبت به اعضا رسيد تا در دو وقت 
صبح و عصر، سواالت و انتقادهاي خود را در مورد حادثه پالسكو 
بيان كنند.  معصومه آباد؛ رييس كميته ايمني شورا نخستين 
عضوي بود كه در واكنش به برخي از اظهارات قاليباف گفت: در 
جريان مديريت بحران ساختمان پالسكو سواالت زيادي وجود 
دارد. در حادثه پالس��كو و در روند مديريت اين بحران، برخي 
سواالت از جمله اينكه آيا س��ازه و زمان حريق در نظر گرفته 
شده است يا اينكه آيا پمپاژ 2۰۰۰ ليتر آب در ساعت روي اين 
ساختمان مجاز بوده يا خير؟ مطرح است. آيا واقعا فرصت اين 
وجود نداشت كه نيروهاي آتش نش��اني با امكانات موجود از 
ساختمان خارج شوند؟ در حقيقت امكانات موجود فقط براي 
ساختمان پالسكو مناسب بوده و نه براي شهر تهران. در حال 
حاضر باالبرهاي��ي وجود دارد كه ظرف مدت 7 ثانيه افراد را از 

پايين به طبقات بااليي و بالعكس منتقل مي كند. 
حافظي: مسائل را توجيه نكنيد، قوه قضاييه موضوع را 

رسيدگي كند
بعد از آن رحمت اهلل حافظي، رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات شهري ش��وراي شهر تهران با لحن 
انتقادي خود در واكنش به سخنان شهردار تهران گفت: برخي 
از دوستان مي گويند، مگر مي شود ۱7۰۰ واحد غير استاندارد 
در شهر تهران را مديريت كرد؟ در پاسخ بايد گفت چطور اقدام 
براي دريافت عوارض از دو ميليون واحد مس��كوني، تجاري و 
اداري، امكانپذير است، اما شناسايي، تذكر و ايمن سازي اين 
ساختمان ها امكانپذير نيس��ت؟! خواهش مي كنم مسائل را 
اين طور توجي��ه نكنيد، همين حرف ه��ا را زديد كه به اينجا 
رس��يده ايم. آقاي ش��هردار گفتند ۱7۰۰ نقطه تجمع آب در 
سطح شهر داشتيم كه به ۱5۰ مورد رسيده است، اين جمله 
باعث شد ياد خانمي بيفتم كه يك ماه پيش در جوي آب افتاد 
و مفقود شد. آقاي شهردار از آن خانم كه مفقود شده چه خبر؟ 
رييس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران با بيان اينكه در 
اين جلسه استناد به قانون كار شد، گفت: سوال اين است كه در 
اين مجتمع ۶۰۰ واحدي، چند واحد كارگاه وجود داشته است، 
آيا اين ساختمان پايان كار داشته، كاربري آن چه بوده است؟ 
اين سواالت بايد پاسخ داده شود.  حافظي با بيان اينكه بگذاريد 
درباره اين مسائل و قضاوت در مورد حادثه پالسكو قوه قضاييه 
تصميم بگيرد، تاكيد كرد:  اجازه بدهي��د درباره اين موضوع 
كه »مقصر چه كسي است« توس��ط قوه قضاييه رسيدگي و 

تصميم گيري شود. وي با اشاره به اينكه بحران به سه قسمت 
قبل از بحران، حين بحران و بعد از بحران تقسيم مي شود، افزود: 
صاحب نظران حوزه مديريت بحران معتقدند فاز اصلي و بسيار 
مهم، قبل از بحران اس��ت. به استناد قانون، آقاي شهردار شما 
مدير بحران شهر تهران هستيد، بفرماييد چه كرده ايد؟ قطعا 
انتظار مي رود كه مدير بحران يك شهر، سناريو، پروتكل ها و 
چك ليست هاي الزم براي بحران هاي محتمل در شهرش را 
داشته باش��د، اين موارد را به ما ارايه كنيد.  رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه اتاق بحران شما در ساختمان مديريت بحران خاك 
مي خورد، اظهار كرد: عدم تخصيص منابع مصوب شورا براي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران را چگونه توجيه خواهيد 
كرد؟حافظي با بيان اينكه در مجم��وع 22/۱ ميليارد تومان 
اعتباري است كه بايد براي مديريت بحران شهر تهران تخصيص 
داده مي ش��د، ولي تاكنون تخصيص نيافته است، تاكيد كرد: 
ش��هرداري فقط حقوق پرسنل را پرداخت كرده و كاري براي 
مديريت بحران انجام نداده است.  رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
در سال گذشته ليستي توسط آتش نشاني براي اقالم تجهيزاتي 
مورد نياز تهيه شد كه تمامي تجهيزات مورد نياز براي عمليات 
پالسكو منجمله برش پالسما در آن ليست بود، گفت: سوال 
اينجاست چرا اين اقالم تهيه نشد، چرا خريداري نشد؟ رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران تاكيد كرد: همه اين موارد نشان مي دهد كه شما 

تعلل كرده ايد و بايد از مردم عذرخواهي كنيد. 
دانشور: سوال من اين است كه شهردار چه كرده است؟

اما جلس��ه ديروز برخالف عرف ساير جلسات در همان نوبت 
صبح خاتمه پيدا نك��رد و در نوبت عصر ه��م ادامه پيدا كرد. 
نخستين سخنران عضو شورا در نوبت عصر فاطمه دانشور بود. او 
با بيان اينكه مسووالن يادشان رفته است كه بايد در مقابل مردم 
سرشان را خم كنند، گفت: شهردار توضيحات شان را معطوف 
به قوانين كردند، در حالي كه ما از قوانين آگاه هس��تيم. وي با 
بيان اينكه به فرض آنكه وزارت كار مقصر باش��د، بايد مجلس 
پيگيري سوال از وزير كار را در دستور كار قرار دهد، گفت: اما 
سوال من اين است كه شهردار چه كرده است؟ اگر وزارتخانه اي 
قصور داشته تو چه كار انجام داده اي؟ رييس كميته آسيب هاي 
اجتماعي شوراي ش��هر تهران با انتقاد از تصاوير پخش شده 

)تصاوير عمليات از سوي مازيار حسيني، معاون شهردار( در 
شوراي شهر در مورد حادثه پالسكو گفت: تصاويري كه نشان 
داده ش��د، سوگيري داش��ته و با حرف هايي كه كسبه و مردم 
گفته اند فرق داشت، به گونه اي كه در عكس ها نردبان مسلط 
بر ساختمان است اما كس��به چيز ديگري مي گويند. درواقع 
حرف هاي ضد و نقيض زياد اس��ت. ب��ه همين دليل باز هم به 
لزوم تش��كيل كميته حقيقت ياب مي رسيم كه بايد جزييات 
پالسكو روشن ش��ود.  رييس كميته آس��يب هاي اجتماعي 
شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه شورا، شهرداري و مسووالن 
در حادثه پالس��كو مقصر هستند، گفت: عذرخواهي كردن از 
مردم چيزي از مسووالن كم نمي كند. غرور در مقابل مردم را 
كنار بگذاريم و سرمان را در مقابل آنها پايين بيندازيم چراكه 
آنها صاحب همه چيز هستند و بهتر است در دهه فجر به الگوي 
انقالب و رفتار و منش امام خميني )ره( فكر كنيم و مسووالنه تر 

در مقابل مردم بايستيم. 
اقبال شاكري: حيا كن رها كن براي زمين فوتبال است

اقبال شاكري، عضو اصولگراي شورا نيز به عنوان يكي ديگر از 
اعضايي كه در اين جلسه در مورد پالسكو و ابهامات آن صحبت 
كرد با حمايت از ش��هردار تهران با اشاره به درخواست برخي 
اعضاي شوراي ش��هر تهران مبني بر استعفاي قاليباف گفت: 
»حيا كن، رها كن« براي همان مسابقات فوتبال است نه براي 
بررسي مسائل كالن. رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه عذرخواهي و استعفا كارآمد است اما همه بايد اين 
كار را انجام دهند نه اينك��ه در مورد يك مورد خاص خواهان 
اين موضوع باشيم، گفت: من از قاليباف دفاع نمي كنم و قطعا 
اش��كاالتي هم در حادثه پالسكو وجود داشته كه بايد بررسي 
ش��ود. اما بايد به روش منطقي به فكر چاره باشيم نه اينكه با 

اقدامات پينگ پنگي حوصله مردم را سر ببريم. 
تندگويان: استعفا و عذرخواهي  

بعد از اقبال ش��اكري نوبت محمد مه��دي تندگويان بود تا از 
همان ابتدا با پيش كشيدن بحث استعفاي شهردار؛ نسبت به 
عملكرد قاليباف واكنش انتقادي و تند نشان دهد. نايب رييس 
كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه نبايد 
با مردم با رودربايستي صحبت كنيم، بلكه بايد به صورت شفاف 
مسائل را براي آنها مطرح كنيم ، خطاب به قاليباف گفت: قوانين 
براي رفع مسووليت هاي ما نيامده است. هر يك از ما مي توانيم 
كوله باري از قوانين را پيدا كنيم تا از مسووليت خود فرار كنيم، 

همان طور كه مي شود كوله باري از قوانين براي مسووليت هاي 
ما عنوان ش��ود. ش��هردار تهران در كنار صحبت هاي خود از 
قوانين و مس��ائل اخالقي صحبت كرده اند لذا الزم است اول 
مسووليت هاي خود را مورد بررسي قرار دهيم و بعد نوك پيكان 
را به سمت ديگران بگيريم. به عنوان رييس ستاد بحران شهر 
تهران شما چه دوره هايي درخصوص بحران ديده ايد؟ لطفا اين 
دوره ه��ا را اعالم كنيد؟ متخصصاني كه در اين بحران در كنار 
شما بودند، چه افرادي بودند؟يكي از مشكالت ما در مديريت 
بحران ها رسانه هاست كه با تاكيد مكرر اخبار اعصاب مردم خرد 
مي شود. آيا فردي در تخصص رسانه در كنار شما قرار داشت؟ 
لطفا اعالم كنيد كه چند مرتبه مانور در شهر تهران اجرا شده 
و چه نتايجي در بر داش��ته و چه اقداماتي در پي آن انجام شده 
است؟ البته منظورم مانورهاي محلي و ساختماني نيست. وي 
با تاكيد بر اينكه بي ترديد در شهر تهران حتما زلزله اي به وقوع 
مي پيوندد، در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود به گزارش 
شهردار تهران در اين جلسه اشاره كرد و افزود: بهتر است اجازه 
دهيد ابتدا كارشناسان در جايگاه تخصصي نظرات خود را عنوان 
كنند و در مرحله بعد درخصوص مناسب بودن روش هاي به 
كارگرفته شده در اين حادثه اظهارنظر كنيم. متاسفانه هنوز 
روي لباس آتش نش��انان ما جي پي اسي نصب نشده تا در زير 
آوارها قابل شناسايي باشند. در برخي از تصاوير آتش نشانان 
ما پش��ت پنجره آمدند در حقيقت مي دانستند ساختمان در 
حال ريزش است اما نردباني نبود كه به پايين ساختمان بيايد. 
نايب رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران تاكيد 
كرد: در دوره اي كه ش��ما درگير عمليات ب��ه عنوان فرمانده 
عمليات امداد و نجات در حادثه پالس��كو بوديد، نبايد كسي 
به شما مي گفت اس��تعفا بدهيد، اما امروز اين حادثه به اتمام 
رس��يده و حال نظر شما در مورد استعفا و عذرخواهي از مردم 
چيست؟ اگر قايل به اين موضوع هستيد، با صداقت بگوييد كه 
ش��ورا، وزارت كار، شهرداري و چه كسي بايد اين عذرخواهي 

را انجام بدهد؟
پيرهادي: نقد شهردار با چوب سياسي

داغ شدن موضوع استعفاي قاليباف با واكنش هايي هم از سوي 
برخي اصولگرايان شورا روبه رو بود. يكي از اين منتقدين محسن 
پيرهادي، عضو اصولگراي شورا بود كه خطاب به اعضاي شورا 
كه خواهان اس��تعفا يا عذرخواهي قاليب��اف بودند، گفت: در 
روز انتخاب شهردار برخي اعضايي كه به قاليباف راي ندادند 

به من گفتند كه ما قبول داريم ك��ه توانايي قاليباف از رقيب 
مقابل بيشتر اس��ت اما به قاليباف راي نمي دهيم. اگر اعضاي 
اصالح طلب شورا موافق باشند نام اين افراد را هم قيد مي كنيم. 
عضو هيات رييس��ه ش��ورا با بيان اينكه حاال ام��روز به جايي 
رس��يديم كه به نق��د ش��هردار مي پردازيم اما چ��را با چوب 
سياس��ي كاري اين مسائل را بررس��ي مي كنيم و چه كساني 
بايد عذرخواهي كنند؟ گفت: كس��اني بايد عذرخواهي كنند 
كه جريان و گفتمان شان در ش��وراي شهر سوم متفاوت بود. 
ب��ه گونه اي كه ب��ا قلم شكس��ته و زبان كوتاه ش��ش دانگ از 
سياست هاي شهردار حمايت مي كردند اما امروز نرخ نان چيز 
ديگري مي گويد؟ وي با بيان اينكه در شوراي شهر سوم شاهد 
تخريب ساختمان سعادت آباد بوديم اما كسي چيزي نگفت و 
واكنشي نشان نداد، گفت: چطور شد كه نرخ نان عوض شد؟ 
نرخ نان چقدر اس��ت؟ كساني بايد عذرخواهي كنند كه خون 
و جان مردم را ابزار سياس��ي مي كنند. پيرهادي با بيان اينكه 
برخي از بچه هاي انقالب و رزمنده از 2۰ سالگي مي جنگيدند 
گفت: عذرخواهي را به يك ابزار سياسي و فشار تبديل كرده ايد. 
درحالي كه اگر فشار سياسي باشد عذرخواهي معنايي ندارد 
و در مقابل فش��ار باطل نبايد سر خم كرد، چرا كه اگر به مردم 

بدهكار باشد حتما عذرخواهي مي كند.  
شاكري: چوب بر سر ساير مسووالن هم مي خورد 

همچنين مجتبي ش��اكري، عضو اصولگ��را و رييس كميته 
فرهنگي ش��وراي شهر تهران نيز ضمن اش��اره به درخواست 
برخي اعضا مبني بر اس��تعفا و عذرخواهي شهردار تهران در 
پي حادثه پالسكو، آن را كار درستي ندانست و گفت: اين چه 
اخالقي اس��ت كه تنها از يك منظر و تنها گزارش شهرداري 
را ش��نيده ايد و بدون در جريان قرار گرفتن س��اير دستگاه ها 
همچون وزارت كار، تصميم بگيريم كه شهرداري عذرخواهي 
يا اس��تعفا دهد و مدام اين جمله را تكرار مي كنيم. ش��اكري 
خطاب به احمد مسجدجامعي و البته با كنايه اي تهديد گونه 
نسبت به دولت گفت: جان همه انسان هاي كشور محترم است. 
همه كساني كه در هواي آلوده شهر تهران تنفس مي كنند نيز 
شهروند همين كشور هستند. هشت ميليون بيكاري را كه اين 
هواي آلوده را تنفس مي كنند شهروند همين كشور هستند. 
اجازه دهيد بررسي ها با صدق به پيش برود. اين چوبي كه شما 

بلند كرده ايد، بر سر دولت نيز مي خورد. 
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اعضاي اصالح طلب شورا خواستار استعفاي شهردار هستند

۱۳۶9 نكات��ي در تعقيب و بازرس��ي متخلفان 
آمده اس��ت كه براي اجراي صحي��ح اين قانون، 
اداره كل بازرس��ي وزارت كار و ام��ور اجتماعي 
تشكيل مي ش��ود. وظيفه اين اداره كل بررسي 
و تحقيق پيرامون اش��كاالت نش��اني از اجراي 
مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد هاي الزم 
براي اصالح ميزان ها و دستورالعمل هاي مربوطه 
متناس��ب با پيش��رفت هاي تكنولوژي اس��ت. 
همچنين تاكيد شده اس��ت به حوادث ناشي از 
كار در كارگاه ها رسيدگي شود و حوادث تجزيه 
و تحليل شود تا دستورالعمل هاي ايمني پيرامون 
آنها تدوين شده است. در كنار آن بايد بازرسي به 
صورت مستمر همراه با تذكرات صورت گيرد و 
تعقيب متخلفات در مراجع ذي صالح انجام شود. 
شهردار تهران به ماده ۱۰۱ قانون كار جمهوري 
اسالمي اشاره كرد و گفت: قانونگذار گفته است 
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار 
در موارد مربوط به حدود وظايف و اختيارات آنها 
در حكم ضابطان دادگستري است. در ماده ۱۰5 
مي گويد كه حتي در حين بازرسي به تشخيص 
بازرس كار احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در 
كارگاه داده ش��ود، بازرس كاري يا كارش��ناس 
بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا به 
كارفرما و به رييس مستقيم خود و دستگاه هاي 

ذي ربط گزارش دهند. 
ش��هردار تهران اضاف��ه ك��رد: وزارت كار و امور 
اجتماعي و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش 
كارشناس��ان، از دادس��راي عمومي محل و در 
صورت عدم تشكيل از دادگاه عمومي محل تقاضا 
خواهند كرد كه فورا ق��رار تعطيل و الك و مهر 
تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر كند. پس كسي 
كه بايد اينجا را الك و مهر كند بر اس��اس قانون 
مشخص شده است و در اينجا ما خأل قانوني هم 
نداريم. تاكيد ش��ده است كه دادستان بالفاصله 
بايد نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس 
از اب��الغ اقدام كند و حتي دادس��تان زماني هم 
براي بررسي ندارد. او در ادامه گفت: دستور رفع 
تعطيلي در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس 
كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي رفع نقص را 
تاييد كرده باشد يعني دادستان دوباره نمي تواند 
بر اساس شكايت فرد رفع توقيف كند و تا زماني 
كه كارشناس تاييد نكند، دادستان حق باز كردن 

پلمب را ندارد. 
 شهردار تهران گفت: دولت فعلي در سال ۱۳9۳ 
بر اساس اصل ۱۳8 قانون اساسي مصوبه اي دارد، 
كليت اصل ۱۳8 اين است كه دولت مي تواند از 
ظرفيت هاي قانون اساس��ي ب��راي كارهاي قوه 
مجريه استفاده كند از اين رو دولت بر اساس اين 
اصل تصويبنامه اي براي الزام كليه دستگاه هاي 
مقرر به اجراي اقدامات مربوط به آتش نش��اني 
و ام��ور ايمني به تصويب رس��انده اس��ت كه با 
امضاي معاون اول محترم ابالغ ش��ده است. اين 
قانون درست براي زماني بود كه حادثه خيابان 
جمهوري هم اتفاق افتاده بود. وي افزود: در ماده 
۳ اين قانون مي گويد كه گزارش هاي سازمان ها 
و واحد ه��اي آتش نش��اني و خدم��ات ايمن��ي 
شهرداري هاي كش��ور درخصوص كارگاه هاي 
نا ايمن ش��هري در اولويت كار بازرس��ي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد قرار گيرد. از اين 
رو آتش نشاني هاي سراس��ر كشور اگر گزارشي 
پيدا كردند كه در جايي نا امني وجود دارد، بايد 
آن گزارش را به وزارت كار هم بدهند و وزارت كار 
مكلف شده اس��ت اين ايجاد ايمني را در اولويت 
كاري خود قرار دهد. وي به ماده ۳۳ قانون نظام 
مهندسي و كنترل ساختمان و نقش مهندسين 
ناظر در فرآيند تش��خيص و ايمن سازي سازه ها 

اش��اره كرد و گفت: س��ازمان نظام مهندسي بر 
طراحي و اجراي س��اختمان ها نظارت مي كند 
اما پس از دريافت پايان كار از س��وي شهرداري 
تهران چه كسي بايد نظارت دايمي و كنترلي بر 
ساختمان ها داشته باشد؟ بر اساس مبحث 22 
مقررات ملي س��اختمان مي گويد كه طراحي، 
محاس��به، اجرا، بهره ب��رداري و نگهداري براي 
اطمين��ان از ايمني برعهده ش��خص حقيقي و 
حقوقي است كه داراي حق قانوني از طرف مالك 
براي نگهداري ساختمان بوده است. بازرس هم 
شخص حقيقي و حقوقي داراي پروانه اشتغال به 
كار از وزارت راه و شهرسازي است كه بايد نتيجه 
بازرسي را به صورت كتبي به مسوول نگهداري 

ساختمان بدهد.
وي با تكرار مجدد اينكه معتقدم شايد در اينجا 
خيلي كمبود قانون هم نداشته ايم، گفت: البته 
در بعضي موارد براي اجراي بهتر اين قوانين در 
حوزه نظارت ها و مديريت ها نياز به قوانيني داريم 
اما با قوانين موجود با توجه به قانون وزارت كار، 
س��ازمان نظام مهندس��ي، قانون نظام صنفي و 
قانون ش��هرداري ها و قانون مالك و مس��تاجر 
و قواني��ن مدني به نظر مي رس��د خيلي كمبود 
قانون نداش��ته باشيم مگر اينكه الزم باشد بنا به 
شرايط بعضي نقاط را اصالح كنيم. البته امروز و 
در اينجا من در موضع قضاوت كردن نيستم بلكه 

تنها اشاره اي به قوانين و مقررات دارم. 
محمدباقر قاليباف با اش��اره به بحث زنده بودن 
افراد در زير ساختمان گفت: من خودم در لحظه 
اولي كه به محل حادثه رسيدم بر اساس عادتي 
كه از دفاع مقدس ياد گرفتيم )كه بايد اول حادثه 
را بشناس��يم و فرصت ها و تهديدها را شناسايي 
كنيم( در ب��دو ورود بازديد ميداني از همه نقاط 
آنجا را انجام دادم و متوجه ش��دم جبهه جنوبي 
كامال قفل است. سازه نماي ساختمان به خاطر 
موضوعات س��ازه اي با مصالح تنيده شد و مثل 
كاوري روي همه آهن هاي س��وخته افتاد، انگار 
توري روي اين آوارها بس��ته بودند. در اين آتش 
امكان قطع كردن اين سازه ها وجود نداشت. وي 
س��پس به يكي ديگر از اظهارنظرها در مورد اين 
حادث��ه پرداخت و گفت: در اي��ن ميان چندين 
جرثقي��ل ۳۶۰ تني وجود داش��ت ام��ا فردي 
مي گفت ي��ك هليكوپتر بيايد اي��ن را بردارد و 
ببرد! بعد يك دوست خبرنگار هم مي گفت چرا 
هليكوپتر نمي آوريد؟ من در اين شرايط بگويم 
چنين هليكوپتري س��اخته نشده است بهترين 
هليكوپتر دنيا بي��ش از 2۰ تن نمي تواند بردارد 
چطور مي تواند اين آوار را ب��ردارد؟ البته حتما 
براي آتش نش��اني هليكوپتر هم الزم است و در 
آينده بايد به سمت هليكوپتر برويم، هليكوپتر 
يك دستگاه نيس��ت كه بگوييم يك فروند و دو 
فروند هليكوپت��ر وارد ن��اوگان مي كنيم. حتي 
خلبان هليكوپتر بايد فردي باش��د كه حداقل ۶ 
هزار ساعت پرواز داشته باشد. از اين رو اين نياز 
به يك سازمان دارد. بهترين سازماني كه مي تواند 

هليكوپتر داشته باشد حتما هالل احمر است. 
شهردار تهران با بيان اينكه حتي اگر هليكوپتر 
مي خواس��ت در اين حادثه بيايد – كه كاربري 
نداش��ت ، گفت: اينكه مخ��زن هليكوپتر را در 
يك محوطه بيرون شهر براي آتش عمومي رها 
مي كنند بسيار متفاوت از آن است كه بخواهيم 
در حادثه پالس��كو يك تن آب روي ساختمان 

پالسكو بريزيم!
وي ب��ا ذكر اينك��ه ام��كان نجات حاض��ران با 
هليكوپتر نبود، گفت: من شاهد بودم ساختمان 
از شمال به جنوب باز ش��ده است اما به سرعت 
در آتش خودم باال رفتم كه از پش��ت نگاه كنم تا 

اگر ام��كان رفتن يك نفر به پايي��ن وجود دارد، 
لحظه اي درنگ نكنيم اما زماني كه حرارت آتش 
را ديدم، فهميدم كه اصال امكان نگاه كردن هم 
وجود ندارد، در همان زمان تخمين زدم حرارت 
آنجا بين 2۰۰ تا ۳۰۰ درجه است اما در ساعات 

اول كسي باور نمي كرد. 
قاليباف با بيان اينكه وقتي از كنار بازار كويتي ها 
حفره اي باز كرديم كه وارد شويم به محض اينكه 
اكسيژن رس��يد كوره آتش گرفت، خاطرنشان 
كرد: در آنجا درجه ح��رارت حدود 5۰۰ درجه 
را ثبت كرد. در اين ش��رايط مي گفتند چند نفر 
آنجا زنده هستند! من همان زمان هم گفتم واهلل 
احس��اس مي كنم فرزند خود من اينجا است هر 
كاري براي بچه خودم بكنم، اينجا هم مي كنم. 
بعد گفتند آقاي قاليباف پيامك آمده اس��ت كه 
عجله نكنيد، م��ا اينجا غذا به اندازه كافي داريم! 

اين فشار را به خانواده ها بيشتر مي كرد. 
ش��هردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود 
در پاس��خ به انتقادهايي كه گفته مي شود در ۴8 
ساعت اول كار كند بوده است، گفت: اما اين گونه 
نيست حتي يك لحظه هم كار كند نبوده است. 
درست اس��ت كه به خاطر ريزش س��ازه جبهه 
كاري در 2۴ س��اعت اول باز نبوده اس��ت اما اين 
سازه را در چند ساعت جمع كرديم و جبهه كاري 
باز شد. شهردار تهران در ادامه با اشاره به سوابق 
فرمانده سازمان آتش نش��اني به انتقادهايي كه 
درباره متخصص نبودن او مي ش��ود، اشاره كرد 
و گفت: آقاي ش��ريف زاده بيش از 75 ماه سابقه 
فرماندهي در جبهه در حوزه عملياتي و مهندسي 
دارند، شبيه ترين سازمان به سازمان هاي نظامي 
و انتظامي، سازمان آتش نشاني است و تخصص 
ايشان در دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس همين 
است. ايشان در دو وزارتخانه چندين سال معاون 
وزير بودند چرا مي گوييم سابقه مديريت ندارند، 
از جه��ت آمادگي جس��ماني جزو ورزش��كاران 
شناخته شده حوزه رزمي هستند. از سواد، سابقه، 
مديريت، آمادگي جسماني، سابقه كاري در بقيه 
وزارتخانه ها مشخص است اما راحت مي گوييم 
اين افراد هيچ آشنايي و سابقه اي ندارند. در اين 
ش��رايط افكار عمومي رنجش خاط��ر دارند. وي 
گفت: ما نمي خواهيم بگوييم هيچ مسووليتي بر 
گردن نداريم بلكه در حوزه مسووليت اجتماعي 

همه ما مسوول هستيم.  
وي با اشاره به توزيع بودجه و ناعادالنه خواندن 
آن گفت: قانون مش��خص كرده اس��ت يك دوم 
بودجه عمران از بودجه عمومي كش��ور بايد در 
حوزه پيش��گيري استفاده ش��ود اما ببينيد اين 
بودجه در كشور به كجا رفته و در شهر تهران نيز 
چه اتفاقي در اين زمينه ب��راي مديريت بحران 
شهر رخ داده است؟ در قانون مديريت بحران به 
رياس��ت رييس جمهور و قائم مقامي وزير كشور 
است، استثنائا مديريت بحران در شهر تهران بر 
عهده شهردار تهران گذاشته شده است. در موضع 
مديريت بحران عرض مي كنم در اين بخش خود 
مديريت بحران در كش��ور دچار بحران اس��ت و 
نمونه ه��اي آن هم وجود دارد. ش��هردار تهران 
اضافه كرد: جايي كه باي��د عذرخواهي كنيم از 
مردم حالليت بطلبيم به خاطر اين ناكارآمدي ها 
در مديريت بحران است نه به خاطر پالسكو چرا 

كه حتما اين حوادث ممكن است تكرار شود. 
وي ادام��ه داد: قانون قضاوت و داوري را بر عهده 
قوه قضاييه آورده اس��ت. از اي��ن رو ما به دنبال 
داوري نيس��تيم بلكه به دنبال اص��الح روند ها، 
فرآيند ها و نتيجه گيري هستيم اين كار با تعدد 
و عجله امكان پذير نيس��ت و نمي توانيم اين كار 

را انجام دهيم.

صبا طاهريان/ اعتماد

تندگويان:در 
دوره اي كه 
شما درگير 

عمليات امداد و 
نجات در حادثه 
پالسكو بوديد، 
نبايد كسي به 
شما مي گفت 

استعفا بدهيد، 
اما امروز اين 

حادثه به اتمام 
رسيده و حال 

نظر شما در 
مورد استعفا و 
عذرخواهي از 

مردم چيست؟ 
اگر قايل به 

اين موضوع 
هستيد، 

با صداقت 
بگوييد كه 

شورا، وزارت 
كار، شهرداري 

و چه كسي 
بايد اين 

عذرخواهي را 
انجام بدهد؟


