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در پی وقوع سانحه آتش سوزی سه شنبه شب در مرکز جراحی سینا، صادر شد

سه شنبه شب انفجاری در مرکز جراحی محدود 
سینا مهر شمیرانات واقع در منطقه یک تهران اتفاق 
افتاد که منجر به جان باختن 19 تن از هموطنان 
این  دیگر شد.  و مصدومیت جمعی  عزیزمان 
حادثه بار دیگر قلب  ایرانیان را مملو از غم و درد 
کرد. اما درد بزرگتر آن است که باز هم حادثه ای 
ما را داغدار کرد که با رعایت اصول ایمنی به 
راحتی قابل پیشگیری بود. ولی دریغ و درد که 
حوادث، چراغ راه آینده ما نمی شوند. دریغ و 
درد که پس از هر سانحه ای دلمان ریش ریش 
غم و درد می شود، گروه های کارشناسی تشکیل 
می شوند، ابعاد سانحه از جنبه های مختلف روشن 
ولی  می شوند  تکرار  نبایدها  و  بایدها  و  شده 
متاسفانه همه اینها به سرعت به دست فراموشی 
سپرده می شوند تا حادثه ای دیگر و غمی دیگر 

و تجربه ای دیگر.

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
درپی وقوع این حادثه بسیار تلخ، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور 
پیام تسلیت، دستگاه های مسئول را موظف کردند 
ضمن بررسی موضوع، تدابیر الزم را برای کاستن 

از آسیب ها و خسارت ها بکار گیرند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه  بسیار تلخ آتش سوزی در یک مرکز درمانی 
را که به جان باختن تعدادی از مردم عزیزمان 
انجامید به خانواده های مکّرم آنان صمیمانه تسلیت 
و  آنان  قلبی  آرامش  و  تساّل  و  میکنم  عرض 
از خداوند  را  برای درگذشتگان  الهی  رحمت 
متعال مسئلت میکنم. دستگاه های مسئول باید 
همه  تالش خود را برای جلوگیری از وقوع چنین 
حوادث دلخراش و نیز تدابیر الزم برای کاستن 

از آسیب ها و خسارت های آن به کار گیرند و 
مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند. بررسی 
درست این حادثه  مرکز درمانی نیز باید به وسیله  

دستگاه های مسئول سریعاً انجام گیرد.
سیّد علی خامنه ای
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تاکید  رییس جمهور بر رسیدگی سریع حادثه 
رییس جمهوری هم با ابراز تاثر عمیق از وقوع 
حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتش سوزی در مرکز 
جراحی سینا از دستگاه های ذی ربط خواست هر 
چه سریع تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه 
علت وقوع این حادثه اقدام کرده و برای رسیدگی 
به مصدومین و خانواده های داغ دیده و تسکین 

آالم آنان اهتمام ویژه داشته باشند. 
به گزارش سپید، حسن روحانی روز چهارشنبه 
در این پیام تسلیت اظهار داشت: »وقوع حادثه 
تلخ و دلخراش انفجار و آتش سوزی در مرکز 
درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن 
و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی 
این مرکز گردید، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »ضروری است 
دستگاه های ذیربط هر چه سریع تر نسبت به بررسی 
دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام 
کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین 
و خانواده های داغ دیده و تسکین آالم آنان داشته 
باشند. امیدواریم با اعمال تدابیر و نظارت های 
الزم، هرگز شاهد تکرار چنین حوادث غم انگیزی 

در کشور نباشیم.«
ابراز  ضمن  »اینجانب  کرد:  عنوان  روحانی 
همدردی، مصیبت وارده را به خانواده های محترم 
جان باختگان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 
متعال برای عزیزان از دست رفته رحمت و مغفرت 

الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای 
مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.«

اطالق عنوان حادثه، نافی بررسی موارد 
اهمال احتمالی نخواهد بود

وزیر بهداشت هم با ارسال پیام تسلیتی دستور 
داد که گزارش کاملی از ابعاد حادثه به وی ارائه 
شود. متن پیام سعید نمکی به این شرح است:

»اناهلل و اناالیه راجعون
فقدان جمعی از همکاران پرتالش و هموطنان 
عزیزمان در پی حادثه تلخ آتش سوزی در کلینیک 
سینا اطهر موجب تاسف و تاثر و تالم بسیار گردید. 
به  مصیبت  این  مجدد  تسلیت  عرض  ضمن 
جامعه  شریف  همکاران  داغدار،  خانواده های 
پزشکی و نظام سالمت و آرزوی شفا و بهبودی 
عاجل مصدومان این حادثه ناگوار از خداوند منان 
برای درگذشتگان، رحمت و مغفرت واسعه الهی 
و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزو 
دارم. البته اطالق عنوان حادثه بر این واقعه و وقایعی 
از این دست، نافی بررسی ابعاد آن و حتی شناسایی 
علل، عوامل و موارد اهمال احتمالی نخواهد بود، 
چنانکه معاونت محترم توسعه، معاونت محترم 
درمان با همراهی حراست و اداره کل بازرسی 
وزارت بهداشت و همکاری دستگاه های ذیربط، 
موظفند در اسرع وقت گزارش کاملی از بررسی 
جوانب موضوع در این مرکز درمانی خصوصی 
و ارائه راهبردها و مداخالت پیشگیرانه از موارد 

مشابه را به اینجانب گزارش نمایند.«

در ارائه مجوزهای درمانی از اورژانس 
نظرخواهی نمی شود

صبح روز بعد از این حادثه )صبح چهارشنبه( 
رئیس اورژانس تهران در نشستی خبری که به 

صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به تشریح 
برخی ابعاد این سانحه پرداخت و گفت: »در 
اورژانس تهران به محض اینکه از انفجار مطلع 
شدیم بالفاصله تیم های عملیاتی در صحنه حاضر 
شدند. دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 12 دستگاه 
آمبوالنس و دو دستگاه موتورالنس به محل اعزام 
شدند. در مجموع 18 تیم عملیات ویژه اورژانس 
عالوه بر اینکه صحنه را برای ارایه خدمات ایمن 
کردند، از حوادث ناگوار نیز جلوگیری کردند.«
پیمان صابریان گفت: »متاسفانه 18 نفر در صحنه 
حادثه جان باختند. یک نفر نیز در حین سی پی 
آر در بیمارستان جان خود را از دست داد. 1۵ 
مصدوم سرپایی نیز خدمات سرپایی و در صحنه 
را دریافت کردند و ترخیص شدند. 9 نفر نیز به 
بیمارستان منتقل شدند که طی پیگیری ها حال 
تمام این 9 نفر در شرایط پایدار و مناسب است.«
این  »علت  داد:  ادامه  تهران  اورژانس  رییس 
نتیجه  باید  و  است  بررسی  دست  در  حادثه 
یک  ساختمان  این  شود.  اعالم  کارشناسی 
مرکز درمانی و دی کلینیکی بوده که خدمات 
تصویربرداری، آزمایشگاه و خدمات جراحی 
محدود ارائه می کرده و متاسفانه دچار انفجار و 
حریق شد.« وی گفت: »خوشبختانه در جریان 
حریق شب گذشته با همکاری آتش نشانی و 
انتشار و  پدافند غیرعامل وزارت بهداشت از 
انفجار گاز هلیوم که می توانست اتفاق بدی را 

رقم زند، جلوگیری شد.«
صابریان ادامه داد: »در حادثه شب گذشته، اغلب 
افرادی که دچار حادثه شدند افرادی بودند که 
و  داشتند  حضور  انفجار  دچار  ساختمان  در 
اتفاق  همسایه ها  و  عابران  برای  خوشبختانه 

خاصی نیفتاده است.« 
ادامه در صفحه 3 

پیام تسلیت و دستورمقام معظم رهبری
دستگاه های مسئول مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند


