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   حسین فصیحی 
یک مرکز پزشکی چهار بار اخطار ایمنی می گیرد اما پلمپ 
نمی ش�ود! آتش نش�انی می گوید م�ا اخط�ار می دهیم اما 
اختیار پلمپ نداریم. دس�تگاه قضا که باید دس�تور پلمپ 
بدهد ه�م ظاهراً ب�ه همی�ن اخطارهای پی در پی بس�نده 
می کن�د. وزارت بهداش�ت چ�ه؟ او کج�ای ماجراس�ت؟ ! 
اماکن کجا؟ پلیس کج�ا؟ چرا همه آس�ان می گیرند؟ چرا 
آن س�ختی های بوروکراتی�ک، آنجا که پای جان انس�ان 
اس�ت، آس�ان می ش�ود؟! چرا جان هموطنان ب�رای نظام 
اداری و نظارتی ما از هرچیزی بی اهمیت تر ش�ده اس�ت؟

19 کش�ته و 14 زخمي مي توان�د آمار تلف�ات یک عملیات 
جنگي باشد، اما این 33 زن و مرد هموطن در حادثه انفجاري 
که شامگاه سه شنبه در کلینیک پزشکي سینا اطهر حوالي 
میدان قدس ته�ران اتفاق افتاد، کش�ته و زخمی ش�دند. 
شاهدان حادثه به خبرنگار »جوان« گفتند این اتفاق ابتدا 
با یک حادثه آتش س�وزی در طبقه همکف ش�روع ش�د و 
ناکامی کارکنان در اطفای حریق به انفجار س�یلندر گاز  و 
حادثه مرگبار در طبقات باالی ساختمان منجرشد. هر چند 
مسئوالن شهري و درماني اعم از ش�هرداري، شوراي شهر، 
آتش نشاني و وزارت بهداش�ت براي تبرئه خود مي گویند که 
هش�دارهاي الزم به مالکان این س�اختمان و ساختمان هاي 
دیگر داده ش�ده اما وقوع این حادثه و حوادث مش�ابه نشان 
از ناکارآم�دي عملک�رد آنان و س�ازوکارهاي موج�ود دارد. 
متولی�ان امر باید آگاه باش�ند مواردي که بی�م خطر جاني را 
براي ش�هروندان رقم مي زند از مجراي بروکراس�ي و صدور 
هشدار نمي گذرد و طرح این موضوعات از سوي افکار عمومي 
پذیرفته نیست، بلکه اقتدار در اجراي قانون را طلب مي کند. 
به گزارش ج��وان، حادثه انفجار س��اعت 20:46 در طبقه منفي يك 
س��اختمان پنج طبقه س��ينا اطهر اتفاق افتاد و بيش��ترين قربانيان 
حادثه مربوط به آخرين طبقه ساختمان پنج طبقه بود كه اتاق هاي 
عمل زيبايي در آن واقع شده بود. هنگام حادثه پزشكان در اين طبقه 
مشغول عمل جراحي و همراهان بيماران هم در راهروها منتظر پايان 
عمل بودند كه حادثه آتشين رقم خورد. همزمان با وقوع حادثه تيم هاي 
گسترده از امدادگران و پليس در محل حاضر شدند. به سياق حوادثي 
كه در كش��ور رقم مي خورد ترافيك و تجمع افراد عمليات امداد را با 

مشكل مواجه كرد با اين حال امدادگران به دشواري وارد 
ساختمان شدند و تالش براي مهار آتش سركش و عمليات 
امداد را در دستور كار خود قرار دادند.  همزمان با تالش هاي 
صورت گرفته و مهار آتش تجسس براي يافتن افراد گرفتار 
شده در ساختمان به كار گرفته شد. يكي از آتش نشان هاي 
مستقر در محل گفت كه حرارت و دود از پايين ساختمان 
و از راه راه پله ها به سمت باالترين نقطه ساختمان هدايت 
ش��ده و كادر درمان و بيماراني كه تح��ت عمل جراحي 
قرار داش��تند در اين حادثه فوت ش��دند. امدادگران در 
جست وجوي گام به گام مصدومان را از محل خارج كرده و 

در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند. 
  حضور تیم جنایي در محل حادثه 

دقايقي پس از اعالم اين خبر قاضي محمد ش��هرياري، 
معاون دادس��تان و سرپرست دادس��راي امور جنايي و 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل همراه تيمي 
از كارآگاهان تش��خيص هويت در مح��ل حادثه حاضر 
شدند.  تيم جنايي در همان ابتداي ورود به طبقه  چهارم 
دريافتند تعدادي از پرسنل و دو بيمار داخل چهار اتاق 
عمل و راهروی  بين اتاق ها در اي��ن حادثه جان خود را 
از دس��ت داده اند. تيم جنايي داخل راهرو با جس��د زن 
و ش��وهري به نام احس��ان گنج خانلو و همسرش رها 
نيك روش كه از پزشكان آنجا بودند، روبه رو شدند. زوج 
جوان زمان حادثه در كن��ار هم بودند و لحظه مرگ هم 
يكديگر را در آغوش گرفته و به كام مرگ رفته بودند. در 
ادامه داخل اتاق هاي عمل و اتاق استراحت جسد 9 نفر از 
پرسنل كه بعضي از آنها پزشك و برخي هم منشي اتاق 
عمل بودند كش��ف كردند كه همچنين جسد دو بيمار 
هم كه روي تخت خوابيده بودند كشف شد. در حالي كه 
گمان مي رفت در اين حادثه 13 نفر جان خود را از دست 
داده اند، مأموران پليس با باز كردن اتاقكي چوبي يك در 
يك كه محل نگهداري دارو بود با جسد پنج زن و يك مرد 

روبه رو شدند كه هنگام حادثه به آنجا پناه برده بودند. 
بررسي ها نشان داد در اين حادثه 15 زن و چهارمرد جان 
خود را از دست داده اند كه 17 نفر از آنها پزشك و پرسنل 
كلينيك و دو زن هم بيمار بودند.  در حالي كه بررسي ها 
حكايت از آن داش��ت اين حادثه بر اثر آتش س��وزي و 

انفجار كپسول هاي اكسيژن رخ داده است، قاضي ش��هرياري همراه تيم جنايي در 
محل تحقيقات خود را آغاز كرد.  قاضي شهرياري با اعالم اينكه در اين حادثه چهار 
نفر بازداشت شدند و تحقيقات از آنها ادامه دارد، گفت: پس از بررسي حادثه همان 
شب براي تحقيق سه نفر از مسئوالن كلينيك به همراه يك نفر از مسئوالن تأسيسات 
ساختمان را به اتهام قصور در حادثه آتش سوزي منجر به مرگ 19 نفر بازداشت كردم 
و در اختيار مأموران پليس قرار دادم كه امروز اين چهار  نفر به دادسراي امور جنايي 
منتقل شدند و از آنها تحقيق شد. قاضی شهرياری از دستور بازداشت سه نفر ديگر 
در جريان پرونده خبر داد و گفت: تيم كارشناسی 11نفره در دو روز آينده در اين باره 

تحقيق خواهند كرد. وی همچنين گفت كه اجساد به خانواده ها تحويل داده شد.
   علت فوت قربانیان

رضا جليلی، رئيس بيمارستان شهداي تجريش درباره علت فوت جانباختگان گفت كه 
سوختگي علت فوت نبود و آنان به دليل شدت دود غليظ دچار خفگي شدند. 

  تکذیب پزشکي هسته اي 
در شبكه هاي اجتماعي هم خبر دست به دست شد كه حكايت از اين داشت كه اين 
ساختمان مركز پزشكي هسته اي بوده و  خطرناک است كه حريرچي، معاون كل وزير 
بهداشت اعالم كرد كه اين كلينيك هيچ مركز پزشكي هسته اي نداشته و از اين رو 
اين شايعه تكذيب مي شود. وي ادامه داد كه راديولوژي معمولي در اين كلينيك داير 
بوده است و بيشتر ام آر آي بوده كه اشعه ايكس هم ندارد. در حالي كه علت اوليه نشت 
گاز اعالم شده بود منصور درجاتي، مديركل مديريت بحران استان تهران هم درباره 
علت حادثه گفت كه نشت گاز و اتصال برق علت اين حادثه نبوده است. در مورد حادثه 
هر نوع كاستي و كمبودي به خود ساختمان بر مي گردد، چون تجمع سيلندرهاي 

اكسيژن و نگهداري نامناسب آنها حادثه ساز شده است. 
  درباره تعداد سیلندرها

سيدحميد موسوي شهردار منطقه يك اعالم كرد كه براساس شواهد 30 سيلندر گاز 
در اين كلينيك وجود داشت كه دوسيلندر بزرگ و چهارسيلندر كوچك منفجر شده 
است. وي ادامه داد: يك مخزن بزرگ هليوم در اين مكان وجود داشت كه با حضور 
به موقع مأموران و خنك نگه داشتن اين مخزن اتفاقي رخ نداد و اگر به موقع اين امر 

مديريت نمي شد، ابعاد حادثه گسترش بيشتري پيدا مي كرد. 
   فهرست 16 نفر از قربانیان حادثه

آيدا زماني)پرس��نل(، لي��ال عيوض خاني)كادر ات��اق عمل(، ابراهيم ج��دی، ليدا 
خام دايي، مژگان دهقان)منشي اتاق عمل(، سوسن سلطان محمدي)پزشك(، خانم 
ياسمن)پزشك(، خانم دكتر توراني)پزشك(، خانم رحماني)پرسنل(، خانم رها نيك 
روش)پزشك(، محدثه رضي)پزشك(، ش��بنم ديبايي، مريم خرسندي)كادر اتاق 
عمل(، محسن پارسا)پرسنل(، احسان گنج خانلو)پزشك( و دكتر محمد علي اكبري 
و ابراهيم جدی )دستيار پزشك(  از افرادي هستند كه در اين حادثه جان باختند و 

پيكر آنها شناسايي شده است.  

   غالمرضا مسکنی 
ساعت حدود يك بعد از ظهر است و 16 ساعت از حادثه مرگبار گذشته است اما 
همچنان بوي دود در محل پيچيده و افرادي زيادي در نزديكي محل حادثه و 
مقابل كوچه شهيد امير ماهروزاده كه كلينيك در آن قرار دارد تجمع كرده اند و 
درباره حادثه حرف مي زنند. تعداد زيادي از مأموران پليس و يگان امداد تهران 
هم در محل حاضر هستند و امنيت آنجا را به عهده دارند. مأموران پليس كوچه 
ماهروزاده را از دو طرف غرب و شرق با نوار زرد رنگ مسدود كرده اند و مانع رفت 
و آمد شهروندان به كوچه مي شوند و فقط عوامل آتش نشاني و تعدادي از اهالي 
محل و نيروهاي خدماتي شهرداري اجازه تردد دارند. از ابتداي كوچه ساختمان 
سياه و دود گرفته كلينيك ديده مي شود. وقتي وارد كوچه مي شوي تعدادي 
عوامل آتش نشاني هنوز در حال بررسي محل حادثه هستند. ساختمان سر و 
پا سياه و دود گرفته است و جلوی آن با گوني هاي آبي و طوسي راه راه پوشانده 

شده است تا رهگذران در حال عبور از آنجا به عمق فاجعه پي نبردند. 
پس از كنار زدن قس��متي از گوني ها با صحنه هولناكي روبه رو مي ش��وي. 
آهن هاي سقف كاذب حياط س��اختمان همچون كالفي سر در گم در هم 
پيچيده شده است و داخل حياط مملو از آهن پاره، كپسول هاي هوا و بقاياي 
باقي مانده از آتش سوزي است. از داروخانه كلينيك كه در گوشه حياط بود 
ديگر خبري نيس��ت و االن جز تلي از آهن پاره و وسايل سوخته شده از آن 
باقي نمانده است. با ديدن اين صحنه در يك لحظه حادثه دلخراش و مرگبار 
پالس��كو در اندازه اي كوچكتر برايم تداعي مي شود. ساختمان سمت چپ 
كلينيك كه دفتر آژانس هوايي در آن قرار دارد با توجه به عقب نشيني آن 
نسبت به ساختمان كلينيك به نظر مي رسد خسارت زيادي نديده است اما 
شيشه هاي ساختمان سمت راست آن كه مسكوني است بر اثر شدت انفجار 
شكسته شده و دود حاصل از آتش سوزي نماي آن را سياه كرده است. شدت 
انفجار خسارت هايي هم به ساختمان هاي روبه رو وارد كرده است به طوريكه 
شيشه هاي آن ساختمان هم شكسته شده كه سه نفر از نيروهاي شهرداري 

در حال جارو زدن  شيشه هاي شكسته بودند.  به گفته مأموران مستقر در 
محل حادثه، ساختمان كلينيك و ساختمان هاي اطراف به خاطر عدم ايمني 
و امكان ريزش شيشه ها و نماي ساختمان تخليه شده است و به همين خاطر 

از ماندن ما هم دراين محل جلوگيري مي شود. 
   جانم را مدیون لغو شدن نوبت بیمارانم مي دانم 

در ادامه به سراغ تعدادي از پزشكاني رفتم كه مطبشان در كلينيك است و در 
اين حادثه جان سالم به در برده بودند.  دندانپزشكي مي گويد: چند سالي است 
كه در طبقه دوم كلينيك مطب دارم و هر روز هم تعدادي بيمار براي ترميم 
دندان هايشان به مطبم مراجعه مي كنند. معموالً زمان مراجعه بيماران را طوري 
تنظيم مي كنم كه بيماري داخل مطبم معطل نماند . روز حادثه تا ساعت 7 عصر 
در مطب مشغول كار بودم و قرار بود دو بيمار ديگر هم كه نوبت گرفته بودند به 
مطبم بيايند، اما هر دو بيمار ساعت 7 تماس گرفتند و نوبت شان را لغو كردند . 
پس از اين مطبم را تعطيل كردم و به خانه ام رفتم كه از طريق فضاي مجازي 
متوجه آتش سوزي در كلينيك شدم. به سرعت خودم را به كلينيك رساندم 
كه ديدم آتش نشانان آتش را خاموش كرده اند و تازه متوجه شدم تعدادي از 
همكاران پزشكي ام و كاركنان كلينيك در حادثه آتش سوزي كشته شده اند. 
وي در پايان گفت: از دست دادن تعداد زيادي از همكارانم تلخترين حادثه اي 
بود كه در طول عمرم ديده بودم و مرا به شدت متأثر كرد و اگر آن شب دو بيمار 
من هم نوبت ويزيتشان را لغو نكرده بودند، شايد االن من هم در ميان كشته 
شدگان بودم چون قرار بود تا ساعت 9 شب كار كنم و االن من جانم را مديون 

آن دو بيماري مي دانم كه نوبت ويزيتشان را لغو كردند. 
  انفجار وحشتناکي بود 

مرد جواني كه در نزديكي محل حادثه مغازه الستيك فروشي دارد، مي گويد: 

داخل مغازه ام همراه پسر برادرم نشسته بودم كه بوي دودي از بيرون به مشامم 
رسيد. وقتي بيرون آمدم ديدم دود از داخل ساختمان سينا اطهر بيرون مي آيد 
كه به نزديك ساختمان رفتم و ديدم طبقه همكف آتش گرفته است و تعدادي 
از كارمندان هم با كپسول آتش نشاني در حال خاموش كردن هستند. حدود 
6 دقيقه اي اين آتش سوزي ادامه داشت و در اين مدت چند نفري از طبقات 
بااليي سراسيمه به بيرون آمدند كه ناگهان اولين انفجار رخ داد. پس از آن 
انفجارهاي بعدي رخ داد كه ششمين و آخرين انفجار خيلي شديد بود به 
طوري كه شعله هاي آتش و دود همه ساختمان را فراگرفت و حتي شيشه هاي 
ساختمان هاي اطراف و مغازه من هم شكست و حتي تعدادي از افرادي كه 
در آن نزديكي بودند، زخمي شدند. صحنه وحشتناكي رقم خورده بود و همه 
از ترس به گوشه اي پناه برده بودند اما هيچ كس خبر نداشت كه در طبقات 
بااليي چه اتفاق تلخي در حال رخ دادن است، تا اينكه آتش نشانان در محل 
حاضر شدند و آتش را خاموش كردند و بعد ما متوجه شديم تعداد زيادي از 

كادر پزشكي و درماني طبقه چهارم در اثر اين حادثه فوت كرده اند. 
   خدا به من رحم کرد 

زن جواني كه دو دقيقه قبل از حادثه مرگبار محل را ترک كرده بود، گفت: 
دقايقي قبل از حادثه براي گرفتن س��ونوگرافي شوهرم به داخل كلينيك 
رفتم. سونوگرافي را گرفتم و به دكتر نشان دادم و دكتر هم نسخه اي نوشت. 
پس از آن از داروخانه دارو گرفتم و از س��اختمان بيرون آمدم و براي انجام 
كاري به داخل خيابان رفتم. حدود دو  دقيقه قبل از حادثه وارد كوچه شدم 
تا به خانه ام بروم كه دم در كلينيك تصميم گرفتم دوباره به داخل ساختمان 
بروم و از دستگاه عابر بانك آنجا پول بردارم اما منصرف شدم و به راهم ادامه 
دادم. وقتي به در خانه ام رس��يدم صداي انفجار به گوشم رسيد كه به عقب 

برگشتم و با صحنه هولناكي روبه رو ش��دم. وي در پايان گفت: اگر آن شب 
براي برداشت پول به داخل س��اختمان مي رفتم االن من هم يكي از كشته 

شدگان اين حادثه بودم. 
  آخرین تماس با خانواده

يكي از فوت شدگان اين حادثه دختر 20ساله اي است كه به عنوان كارشناس 
بي هوشي در آن كلينيك مشغول به كار بوده است. يكي از بستگان دختر 
جوان گفت: دختر فوت ش��ده از بستگان نزديك من اس��ت. او تنها دختر 
خانواده بود و خانواده اش او را به دانشگاه فرستاده بودند و در رشته بي هوشي 
فارغ التحصيل شده بود. دختر جوان در آن كلينيك كار مي كرد كه دقايقي 
بعد از حادثه به خانواده اش تلفن مي زند و درخواست كمك مي كند. دختر 
جوان به خانواده اش مي گويد كه س��اختمان آتش گرفته و او و همكارانش 
داخل ساختمان در ميان دود گرفتار شده اند. او مي گويد كه نفس كشيدن 
براي آنها سخت شده به طوريكه احساس خفگي مي كند. خانواده وي پس 
از تلفن دخترشان به شدت نگران مي شوند و در حالي كه با او تلفني در حال 
حرف زدن هستند به طرف محل كار دخترشان به راه مي افتند، اما دقايقي 
بعد تلفن دخترشان قطع مي شود و وقتي هم آنها به ساختمان مي رسند با 
صحنه دلخراشي روبه رو مي شوند و مي فهمند كه دخترشان را در اين حادثه 

از دست داده اند. 
  برادر زاده ام دانشجوي پزشکي بود 

مرد ميانسالي هم كه در اين حادثه برادر زاده اش را از دست داده بود، گفت: برادر 
زاده ام ابراهيم جدي دانشجوي رشته پزشكي بود كه در كلينيك سينا اطهر از 
يك و نيم سال قبل به عنوان دستيار پزشك مشغول به كار بود. ابراهيم اولين 
فرزند و اميد خانواده اش بود و با فوت دلخراشش همه ما را سياه پوش كرد. شب 
حادثه از طريق فضاي مجازي متوجه اين حادثه شديم كه همراه برادرم به 
محل حادثه رفتيم و به دنبال ابراهيم مي گش��تيم. ابتدا در ميان مصدومان 

گشتيم اما او را نيافتيم كه بعد او را در ميان فوت شدگان شناسايي كرديم.

همه مقصران سینای سوخته
افکار عمومی از متولیان امر اقتدار می خواهد نه هشدار

گزارش میدانی از محل حادثه

سخنگوی آتش نشانی:
 پلمب کردن  

از اختیارات ما نیست 
   محبوبه قربانی 

س�خنگوی آتش نش�انی تهران با انتقاد از مالکان 
س�اختمان هایی ک�ه هش�دار م�داوم دریاف�ت 
می کنند گفت که حوادثی مثل پالس�کو و س�ینا 
اطهر در پی همی�ن بی توجهی ها رق�م می خورد.

جالل ملكي سخنگوي سازمان آتش نشاني به خبرنگار ما 
گفت: »از زمان اعالم اين حادثه نيروهاي ما از چهارايستگاه 
در فاصله زماني 5 دقيقه در محل حاضر شدند. البته اين 
نكته قابل توجه است كه موقعيت جغرافيايي كلينيك از 
نظر ترافيكي بس��يار پرحجم و پرتردد است و نيروهاي 
آتش نشاني در زمان ايده آلي در محل حاضر شدند. وي 

درباره چگونگي تجهيزات و امكانات نيروهاي 
آتش نش��ان در اين حادثه گفت: »نيروهاي 
امدادي از نظر امكانات و تجهيزات مشكلي 
نداشتند. مشكل جدي ما تردد خودروهاي 
پارک شده در نزديكي محل حادثه حتي در 
كوچه هاي باريك و ازدحام جمعيت بود. اين 
ازدحام به قدري بود كه فرمانده بارها حضور 
عوامل نيروي انتظامي و خلوتي محل را اعالم 
و درخواست كرد. البته عوامل انتظامي حضور 
داش��تند اما با توجه به شرايط حاكم نياز به 
تسريع بود زيرا عمليات بايد از چند جهت 

انجام مي شد.«
جالل ملكي با اش��اره به ناامن بودن محل 
حادثه و حضور م��ردم گف��ت: »بارها در 

حوادث مشابه توصيه شد مردم به خاطر ناايمن بودن 
محل حادثه از حضور در محل خودداري كنند، اما شب 
حادثه شاهد بوديم بس��ياري از مردم با دوربين تلفن 
همراه مشغول گرفتن فيلم انفجارهاي شديد آن هم در 
يك محيط خطرناک و ناايمن بودند و نمي دانيم چرا با 

هر سفارشي رعايت نمی كنند!«
وي در ادامه به اهميت باورپذيري ايمني تأكيد كرد و 
گفت: »اين مهم بايد به صورت يك فرهنگ در زندگي 
جاري شود. اگر اخطار و دس��تورالعملي داده  مي شود 
به نفع مالكان و مراجعه كنندگان اس��ت. حوادث در 
گذشته بايد درس عبرت شود، ولي متأسفانه وقتي يك 
حادثه اي مثل پالسكو اتفاق مي افتد تا چند ماه موجي 
براي رعايت هشدارها راه مي افتد اما بالفاصله به دست 
فراموشي سپرده مي شود. اين ساختمان نيز از سال  94 
طي سال هاي 96، 97 و 9٨ بازديد شده بود و حدود چهار 
اخطار در زمينه توجه به ايمني اين ساختمان صادر و 
دستور العمل هاي الزم نيز در اين خصوص ارائه شده بود 
كه متأس��فانه ترتيب اثر خاصي داده نشد. در سال 9٨ 
نيز يك اخطار جدي از سوي شهرداري صادر شده بود. 
نگهداري غير اصولي مواد و تجهيزات خطرناک، توجه به 
راه هاي خروج، سيستم برق و غيره از مواردي بوده كه در 
دستور العمل هاي ابالغ شده ذكر شده بود.« ملكی ادامه 
داد: يكی از مشكالت ايمنی اين است كه آتش نشانان 
قدرت اجرايی ندارد و اين موضوع در حوزه اختيارات ما 
نيست كه بخواهيم توقف فعاليت كنيم يا پلمب كنيم. 
سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران با بيان اينكه موارد 
مشابهي در شهر وجود دارد كه به ايمني آنها رسيدگي 
نمي شود، گفت: »طي مدت گذشته هماهنگي هايي 
كه با دستگاه قضايي انجام مي شد، افزايش پيدا كرده 
است؛ اما با اين حال برخي مراحل اداري بايد طي شود 
كه پس از چند بار اخطار اقدامات الزم انجام شود، اين در 
حاليست كه هيچ تضميني نيست حادثه چه زماني رخ 
مي دهد. در برخي از كشورها اين مشكالت حل شده و 
با دادن اختيارات به آتش نشاني در خصوص برخورد با 
ناايمني ها اين روند اداري را تسريع كردند، در حالي كه 
در برخي از موارد ما همچنان با مشكالتي در همكاري با 
آتش نشاني مواجه هستيم. طبيعتاً اگر آتش  نشاني بتواند 
با هماهنگي دستگاه قضايي براي تسريع در كار به اين 

موضوع ورود كند، بسيار مؤثر خواهد بود.«
ملكي با اشاره به اينكه در حوادث مشابه بيشتر مراجعات 
به شركت هاي بيمه اي بود، گفت: »جاي سؤال است كه 
بپرسيم چقدر مردم براي ايمن سازي ساختمان هايشان 
مراجعه كرده اند و اگر بدانند با ايمن سازي ساختمان ها 
مراجعات مردمي بيشتر خواهد شد به اين امر مهم تسريع 
خواهند بخشيد. از سوي ديگر توجه مالكان به ايمن سازي 
س��اختمان هايي كه رويكرد درماني دارند، بس��يار حائز 
اهميت است تا يك باشگاه ورزشي. زيرا در باشگاه ورزشي 
اگر حادثه اي رخ دهد افراد حاضر قادر به فرار هس��تند و 
كمتر دچار آسيب مي شوند اما در يك مركز درماني افراد 
بيمار حضور دارند كه ناتوان  هستند و كنار آنها پزشكان و 
پرستاران نيز بايد مراقب بيماران باشند. بنابراين صدمات 
جاني چندين برابر خواهد شد. هم اكنون ساختمان هاي 
ناايمني وجود دارند كه در حال گوش كردن به اين قبيل 
اخبار هستند. اميدواريم درس عبرتي باشد تا با پرداخت 
مبلغي كمتر و ايمن سازي محل جلوي حوادثي با هزارها 

ميليارد خسارت مالي و جاني را بگيرند.«

 پیامد ناگوار بی توجهی 
به ایمنی سازه ها

  دکتر علي ماهر مشاور رئیس دانشگاه علوم 
پزشکي شهید بهشتي 

هيچ گاه در بيمارستان ش��اهد نگهداري سيلندرها و 
كپسول هاي گاز زير اتاق عمل نيستيم، زيرا اين موضوع 
يكي از مغايرت هاي ايمني ما در بيمارستان ها محسوب 
مي شود، اما مي بينيم كه در مركز سينا اطهر دقيقاً اين 
اتفاق افتاده و كپسول هاي اكسيژن زير قسمت جراحي 
نگهداري مي ش��دند. به طور كلي در كشور وضعيت 
مناسبي از نظر سازه اي و ايمني ساختمان ها در بخش 
س��المت نداريم. بايد توجه كرد كه بيش از 50 درصد 
س��اختمان هاي بيمارستان هاي كل كش��ور بيش از 
40 سال عمر دارند كه اصاًل براي بيمارستان وضعيت 
مناسبي نيست. حال وقتي اين شرايط به ساير مراكز 
درماني و مراكز جراحي مح��دود هم تعميم مي يابد، 
شرايط بدتر هم مي شود. متأسفانه اين حادثه نيز در يك 
مركز جراحي محدود رخ داده كه به نظر مي آيد بسياري 
از آيتم ه��اي آيين نامه ايمني بيمارس��تان ها و مراكز 
درماني در اين مركز رعايت نشده بود. در حوزه نظارت 
بر ايمني سازه اي ساير مراكز مانند مراكز تصويربرداري 
يا مراكز جراحي محدود كه با تعجب ظاهراً هر دو اين 
موارد در كلينيك سينا اطهر وجود داشته كه به نظر من 
از لحاظ كارشناسي شدني نيست، متأسفانه فقط در 
زمان افتتاح مراكز وضعيت آنها از نظر انطباق با آيين نامه 
چك مي شود. اگر وزارت بهداشت در زمان افتتاح موارد 
را به درستي چك كرده و نظارت درستي داشته باشد، 
بعد ممكن است تغييراتي در آن مراكز رخ دهد كه خيلي 

مورد رصد نيست. زيرا متأسفانه چيزي با 
عنوان اعتباربخشي مراكز تصويربرداري يا 

مراكز جراحي محدود در ايران نداريم. 
نظارت بر مراكز درمان��ي در مواردي كه 
شكايتي از مراكز رخ دهد، انجام مي شود 
همچنين در زمان تمديد پروانه هاي اين 
مراكز نيز بايد مورد نظ��ارت قرار گيرند، 
اما بايد توجه كرد كه تع��داد ناظران ما به 
نسبت مراكز بسيار كم اس��ت و احتمال 
اينكه نتوانند اين نظ��ارت را انجام دهند، 
زياد اس��ت. در عين حال به نظر مي رسد 
كه هي��چ يك از م��واردي ك��ه در زمينه 
مديري��ت خطر در اعتباربخش��ي مطرح 
اس��ت، در مراكز جراحي مح��دود وجود 

ندارد و استانداردهاي اعتباربخشي، خطرات مرتبط با 
مراقبت بيمار، كادر پزشكي و كاركنان، بحث عفونت ها 
و... بحث هايي اس��ت كه براي آنها در اعتباربخش��ي 
برنامه داريم، اما متأسفانه در مراكز جراحي محدود و 
تصويربرداري مكانيزمي براي ارزيابي اين موارد نداريم. 
اين ارزيابي ها در قالب اعتباربخشي در بيمارستان ها 
مورد توجه قرار مي گيرد، اما در س��اير مراكز درماني 

اينطور نيست. 
راهكار اصلي اين اس��ت كه مراك��ز جراحي محدود و 
مراكز تصويرب��رداري بايد حتماً مورد اعتباربخش��ي 
قرار گيرند. در عين حال ما مراكز طب هس��ته اي هم 
داريم كه زير نظر دانشگاه ها قرار دارند و از آنجايي كه 
اين مراكز چشمه راديواكتيو دارند، اگر در آنها اتفاقي 
بيفتد، ممكن است نش��ر راديواكتيو اتفاق بيفتد كه 
بس��يار خطرناک تر اس��ت و بايد اين مراكز هم مورد 

اعتباربخشي قرار گيرند. 
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 NAGPXPE11B2068141  FE148909
مرد میانس�الي که ب�ه خاطر س�رقت یک کارتن عروس�ک و 
اموال دیگري از چند انباري یک ساختمان مسکوني دستگیر 
ش�ده بود، هم�راه مالخر ام�وال مس�روقه راهي زندان ش�د. 
به گزارش جوان، 15 ارديبهشت سال جاري، مأموران كالنتري 159 
بي سيم از سرقت انباري يك ساختمان مسكوني باخبر و راهي محل 

شدند. اولين بررسي ها حكايت از آن داشت، سارق يا سارقان بعد از 
ورود به پاركينگ ساختمان مسكوني، يك كارتن عروسكي را كه در 
داخل يكي از انباري ها بود سرقت كرده اند. تحقيقات براي شناسايي 
و دستگيري سارق يا سارقان آغاز ش��د تا اينكه در روند تحقيقات 
مشخص شد سارق مرد ميانسالي است و به تنهايي مرتكب سرقت 
شده است. همچنين مشخص شد سارق قباًل نيز با ورود به همان 
پاركينگ دوچرخه و اموال ديگر همسايه ها را نيز سرقت كرده است. 
با بدست آمدن اين اطالعات، سارق به نام عبداهلل 40 ساله دستگير 
و پرونده با دستور قضايي داديار دادس��راي ناحيه 15 تهران براي 

رسيدگي بيشتر به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. 
سرهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: »متهم با اعتراف به جرمش گفت اموال سرقتي را 
به فردي به نام يوسف فروخته است. با اقرارهاي متهم، مالخر اموال 
مسروقه تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 2٨ ارديبهشت  ماه متهم 
دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش تعدادي از اموال مسروقه نيز 
كشف ش��د. « وي در پايان گفت: »متهمان با اعتراف به جرمشان 
براي سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي و با صدور قرار مجرميت 

روانه زندان شدند.«
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