
جزئیات حادثه کلینیک سینا مهر در صحن علنی شورای شهر

 یاسر مختاری
پنج روز پس از آتش سوزی در کلینیک درمانی سینا 
واقع  در خیابان شریعتی تهران که 19 جانباخته و 
15 مصدوم بر جای گذاشت، شورای شهر تهران 
جلسه صحن علنی روز گذشته خود را به بررسی 

این موضوع اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار سپید، پیروز حناچی شهردار 
تهران در این جلسه با اشاره به حضور خود در 
ساعات اولیه حادثه اظهار کرد: »دراین هنگام اقدامات 
اولیه اطفای حریق شروع شده بود و اعالم شد در 
طبقه چهارم و پنجم ساختمان متاسفانه تعدادی از 
کادر درمان فوت شده اند. حادثه  تلخی که اگر از 
آن درس نگرفته باشیم جای تاسف دارد. در حادثه 
پالسکو نیز با چنین شرایطی مواجه بودیم به شکلی 
که ساختمانی که برای کار دیگری طراحی شده 
بود از آن استفاده دیگری می شد و تغییر کاربری 
در بسیاری از واحدهای آن اتفاق افتاده و واحدها 
به انبار و تولیدی لباس تبدیل شده بودند. برهمین 
اساس، آتش نشانی نه اطالعات کاملی از ساختمان 
و نه تجهیزات کافی داشت. امروز شرایط فرق کرده، 
تجهیزات سنگین و سبک آتش نشانی با آن روز 
)حادثه پالسکو( قابل مقایسه نیست و حدود ۳۳ 
هزار پالک پرخطر در تهران شناسایی شده که در 
حقیقت مهمترین ساختمان های پرخطر شهر هستند.«

خالء قانونی در تبدیل پالک های 
مسکونی به کلینیک های پزشکی

حناچی در ادامه با بیان اینکه از سال 1۳۷۶ اجرای 
مقررات ملی ساختمان در کشور اجباری شده است 

گفت: »یک خالء وجود دارد که ریشه در قانون دارد 
به شکلی که در سال 1۳۳۴ و در قانون شهرداری ها 
به مطب پزشکان اجازه حضور در فضاهای مسکونی 
داده شده است. این در حالی است که در آن هنگام 
اکثر خانه ها در تهران ویالیی بود؛ لذا اجازه تبدیل 
یک اتاق به مطب پزشکی داده شده است. بعدها 
اجازه داده می شود در پالک های مسکونی، کلینیک ها 
شکل بگیرند که این ساختمان نیز از همین موارد 
است که در سال 1۳۷9 پایان کار مسکونی دریافت 
می کند و بعد به یک کلینیک سپرده می شود و در 
ادامه بسیاری از فضاها همچون بام این ساختمان 

تغییر کرده است.«
وی تاکید کرد: »این ساختمان رای ماده 1۰۰ را نیز 
داشته و در هنگام وقوع حادثه، آتش نشانی کمتر 
از 5 دقیقه در محل حاضر شده اما با توجه به مواد 
و تجهیزات درون ساختمان و انفجار ناشی از مواد 
انبار شده، این آتش سوزی از حالت عادی خارج 
شده بود. یکی از نگرانی ها در این آتش سوزی انفجار 
مخزن گاز هلیوم بود که به حمداهلل این اتفاق رخ 

نداد. باید از این حادثه درس بگیریم.«
وی ادامه داد: »۴۰ درصد پالک های موجود در 
شهر تهران پس از انقالب نوسازی شدند و بخش 
عمده ای از آنها اگر به درستی استفاده شوند جای 
نگرانی نیست. در قوانین تعارضاتی دیده می شود 
که »استفاده غیرمتناسب از ساختمان های مسکونی« 
از جمله آنها است. بر همین اساس در حال حاضر 
در دولت و در کمیسیون کالنشهرها الیحه ای در 
دستور کار است که در قالب آن بیمه اجباری برای 
ساختمان هاا دنبال می شود تا با ورود بیمه، کنترل 

مقررات ملی ساختمان محقق شود.«
شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری به کیلینیک 
سینا مهر شمیران اخطار داده بود گفت: »سیستم 
قضایی نیز اجازه اعمال اخطار را داده اما اجازه 
پلمپ وجود نداشته است. در شرایط موجود شاید 
سیستم اجباری بیمه برای این ساختمان ها موثر 
باشد. در تمام دنیا اگر آتش نشانی به ساختمانی 
اخطار بدهد و مورد توجه قرار نگیرد، در هنگام 
ورود حادثه بیمه خسارتی پرداخت نمی  کند و باید 
با حضور بیمه و کنترل ساختمان، حلقه مفقوده چنین 

حوادثی را مرتفع کنیم.«
وی افزود: » این حادثه در ساعتی به وقوع پیوست 
که جمعیت اصلی از ساختمان خارج شده بودند. در 
کنار این حادثه تلخ، اتفاق خوبی توسط یک جوان 
رامهرمزی روی داد که 1۰ تا 1۲ نفر با کمک وی از 
طریق پشت بام از محل حادثه سالم خارج شدند.«
حناچی با تأکید بر اینکه این حادثه را مراجع قضایی 
پیگیری می کنند، گفت: »برای این ساختمان ۴ اخطاریه 
صادر شده بود اما باید کارهای جدی کرد و قوانین 
موجود اصالح شود. امیدواریم و تالش خواهیم 
کرد این اصالح قوانین را انجام دهیم و این کار 
را از طریق نمایندگان مجلس تا رسیدن به نتیجه 

پیگیری خواهیم کرد.«
شهردار تهران همچنین در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه سازمان آتش نشانی سه اخطاریه از نظر ایمنی 
به مالک ابالغ کرده و یک اخطاریه نیز شهرداری در 
مورد ماده 1۰۰ به این کلینیک داده بود، گفت: »بعد 
از پالسکو تا کنون ۳۳ هزار پالک در معرض خطر 
را شناسایی کرده ایم که ممکن است حداکثر هزار و 

5۰۰ پالک دیگر به آن اضافه شود، ما این ساختمان ها 
را شناسایی کرده ایم اما اگر از لحاظ حقوقی پشتیبانی 

نشویم، نتایج خوبی حاصل نمی شود.«

چهار متولی حادثه کلینیک سینا مهر
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه هفته 
گذشته حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر، دل 
همه شهروندان تهرانی و ایرانی را به درد آورد، گفت: 
»19 نفر از شهروندان فوت کردند. شورا وظیفه خود 
دانست این موضوع را تا حصول نتیجه بررسی کند و 
از همان ابتدا جلسات هم اندیشی خود را آغاز کرد و 
در کمیسیون سالمت و خدمات شهری این موضوع 
به خوبی پیگیری شد.«وی افزود: »در جلسه کمیسیون 
تخصصی با اعضای شورا و شهردار تهران مقرر شد 
همه طرف های درگیر، تقصیرها و قصورهای خود 
را بپذیرند. در وقوع این حادثه چهار دستگاه متولی 
بوده اند؛ وزارت بهداشت، شهرداری، وزارت کار و 
مالک ساختمان مسئولیت هایی داشته اند که باید هر 

کدام پاسخگوی عملکردشان باشند.«
هاشمی رفسنجانی یادآور شد: »در تهران پس از 
حادثه پالسکو، ۳۳ هزار ساختمان ناایمن شناسایی 
شدند اما به تنهایی امکان مقابله با این ساختمان ها را 
نداریم لذا مقرر شد تا با همکاری دستگاه قضایی این 
مشکل رفع شود.  در این راستا و در مسیر ایمن سازی 
ساختمان ها تنها ۲۰۰ ساختمان ایمن شده است و ۳ 
هزار ساختمان هم در مسیر ایمن سازی قرار دارند 
اما ۲9 هزار ساختمان هیچ اقدامی انجام نداده اند.«

ادامه در صفحه 17 

4 مقصر حادثه کلینیک درمانی سینا معرفی شدند
هشت نفر از کادر پزشکی در بازداشت
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