پیام حوادث و بالیا
برای ایرانیان 6

این مجموعه توسط آکادمی سالمت در حوادث و بالیای موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،و با مشارکت دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ،و مرکز تابآوری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منتشر میشود.
هدف از انتشار این مجموعه ،حساسسازی و جلب حمایت سیاستگزاران ،مدیران و خبرگان در زمینه مدیریت بحران و کاهش خطر بالیا در جمهوری اسالمی ایران است.

واژگونی جرثقیل در مکه ،شهریور 1394

Lessons Learned for Disasters

Mecca, Crane Collapse, Sep 2015

توصیف مخاطره
در روز جمعه  20شهریور ماه  11( 1394سپتامبر  ،)2015در ساعت  17:10به وقت مکه در
اثر شرایط جوی نامناسب بارانی و طوفانی و حضور هزاران نفر زائر در صحن مسجدالحرام،
یک دستگاه جرثقیل مدل  LR 11350ساخت آلمان (از نوع متحرک زنجیری خزنده با
بوم خشک ،ش��بکهای) در محوطه مسجدالحرام واژگون شد .به دنبال وقوع حادثه مذکور
جمعیت هالل احمر و دیگر س��ازمانهای مس��ئول کشور عربس��تان فعال شده و به ارایه
خدمات اضطراری پرداختند.
پیامدهای حادثه
بر اس��اس آخرین گزارش جمعیت هالل احمر کش��ور عربستان در اثر واژگونی ،سقوط و
برخ��ورد بوم جرثقیل  111نفر از زائران کش��ته 394 ،نفر مج��روح گردیدند .در این میان
نیز  11زائر ایرانی کش��ته و  32نفر مجروح ش��دند .همچنین ای��ن حادثه باعث تخریب و
فروریختن س��قف یکی از ساختمانهای اطراف مس��جدالحرام گردید .به دلیل اینکه این
حادثه در س��رزمین امن الهی و در حین مراس��م ح��ج اتفاق افتاد ،تأثی��رات جدی روانی،
اجتماعی و سیاسی در سطح بینالمللی بویژه در میان مسلمانان داشت.
بر اس��اس اظهار نظر مقامات سعودی و گزارش فنی کارشناس��ان شرکت سازنده جرثقیل،
عوامل اصلی واژگونی جرثقیل به ترتیب اولویت عبارت بودند از :نصب ،استقرار ،بهکارگیری
ن��ا ایمن و غیرموجه جرثقیل در ش��رایط تجم��ع انبوه جمعیت (حضور ه��زاران نفر زائر در
مجاورت جرثقیل در محوطه مسجدالحرام) و وزش باد شدید و قرار گرفتن بوم جرثقیل در
ارتفاع باالتر از حد مجاز در شرایط جوی نامناسب.
درس آموختهها
•کشور عربستان هر سال این مراسم را در این زمان برگزار میکند .بنابراین تجارب زیادی در این زمینه دارد ،که علیرغم آن به ادامه عملیات عمرانی اصرار ورزید.
•اصرار بیش از حد کارفرمایان و مجریان طرحهای در دس��ت احداث بر هرچه زودتر پایان یافتن پروژههای در دس��ت س��اخت باعث گردید بنیادیترین اصول ایمنی از جمله توقف
فعالیتهای عمرانی در زمان مناسک حج و در شرایط تجمعات انبوه به فراموشی سپرده شود.
•عدم اطالعرس��انی و هش��دار وضعیت هوا از سوی سازمان هواشناسی عربستان و نادیده گرفتن ش��رایط جوی نامناسب از طرف مجریان و پیمانکاران بهعنوان یک مخاطره طبیعی
تاثیرگذار و مختلکننده فرایندهای ایمنی ،عملیاتی و عدم توقف کار با جرثقیلها یکی از دالیل ایجاد حادثه مذکور میباشد.
•بر اس��اس اصول و اس��تانداردهای اعالم ش��ده در منابع و مراجع علمی مورد قبول در س��طح بینالمللی برای مدیریت صحیح و کار آمد تجمعات انبوه ( )Mass gatheringاز نظر
امنیتی ،ایمنی ،بهداش��تی بویژه در بعد جمعیتی باالتر از پانصد هزار نفر از جمله مناس��ک حج امس��ال که تعداد زائرین ش��رکتکننده تا یک میلیون و ششصد هزار نفر میرسید ،نیاز
است برای مدیریت چنین جمعیت انبوهی در شرایط محدود زمانی و مکانی حج ،عالوه بر منابع ملی از منابع بینالمللی نیز کمک گرفته شود.

پیامهای کلیدی برای ایرانیان

•با توجه به برگزاری تجمعات انبوه متعدد فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی در کشور الزم است در چنین شرایطی نسبت به رعایت مسایل ایمنی و توقف عملیات باالبری توسط جرثقیلها
یا نسبت به رعایت حریم و فاصله ایمنی توسط مجریان پروژههای ساختمانی صورت گیرد.
•اکثر ماش��ینآالت س��نگین بویژه جرثقیلها در ایران شناسنامه ایمنی ندارند و در نتیجه در مواردی ش��اهد حوادث ناگوار ناشی از واژگونی جرثقیلها هستیم .بنابراین ضرورت دارد
سازمانهای ذیربط برای پیشگیری از چنین حوادثی نسبت به تهیه و تدوین شناسنامه ایمنی جرثقیلها و آموزش موارد فنی و ایمنی به کاربران جرثقیلها اقدام عاجل بعمل آورد.
•در مبحث  12مقررات ملی ساختمان ایران ،صراحت ًا به ایمنی عابران و مجاوران کارگاههای ساختمانی پرداخته شده است .لذا الزم است سازمانهای مرتبط نسبت به رعایت موارد
ایمنی در نصب ،استقرار و بهکارگیری ماشینآالت سنگین از جمله جرثقیلها در شرایط تجمعات انبوه و در صورت ضرورت توقف عملیات کاری توسط پیمانکاران بهخصوص در
شرایط جوی نامناسب نظارت مستمر را داشته باشند.
•الزم اس��ت در تهیه ،تدوین و اجرای دس��تورالعملهای  HSEبرای پروژههای مربوط به صنایع س��اختمانی به نقش مخاطرات طبیعی در ایجاد و تشدید حوادث انسان ساخت بویژه
در مجاورت تجمعات انبوه که میتواند حوادث پرتلفات را به همراه داشته باشد ،توجه شود.
•ضرورت دارد اطالعات دریافتی از سیستمهای پیشبینی و هشدار هواشناسی بهعنوان بخشی از الزامات و استانداردهای روتین  HSEدر پروژههای ساخت و ساز ،مد نظر پیمانکاران
قرار گیرد.
•پیش��نهاد میش��ود دولتمردان جمهوری اس�لامی ایران با نظر به اهمیت مدیریت علمی و منطقی تجمعات انبوه و جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگوار و پرتلفات مشابه در مراسم
حج ،موضوع بهرهمندی از تجربیات ،منابع ،ظرفیتها و توانمندیهای کشورهای اسالمی در اداره صحیح مناسک حج با رویکرد مدیریت و کاهش خطر بالیا و فوریتها در تجمعات
انبوه را در اجالس دورهای کشورهای اسالمی مطرح نمایند.
تهیهکنندگان :علی اردالن ،رضا عباسزاده ،عباس استاد تقیزاده ،جواد بابایی ،محبوبه رحیمی
معاونت بهدا شتی وزارت بهدا شت
دفتر مدرییت خطر بالیا

مرکز پیشگیری و مدرییت بحران شهر تهران
مرکز اتب آوری بحران

دانش گاه علوم زپشکی تهران
دانشکده بهدا شت
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وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی

موسسه ملی تحقیقات سالمت
آکادمی سالمت رد حوادث و بالیا

رویکرد پیش فعال نظام سالمت به کاهش خطر بالیا

