
 ادامه از صفحه 16 
وی افزود: »مردم باید بدانند که آیا ساختمانی که 
قصد ورود به آن را دارند ایمن هست یا خیر؛ باید 
سامانه سوت زنی در شهرداری تهران برای اعالم 

ساختمان های ناایمن را تشکیل دهیم.«

هشت عضو کادر پزشکی در بازداشت
در ادامه، ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سالمت 
محیط زیست شورای شهر تهران نیز در رابطه با 
این حادثه اظهار کرد: » متأسفانه در این حادثه 1۷ 
نفر از جانباختگان جزو کادر پزشکی بوده که سه 

نفر آنها از پزشکان حاذق کشور بودند.«
وی افزود: »همچنین 8 نفر از کادر پزشکی به دلیل 
این حادثه در حال حاضر بازداشت هستند در حالی 
که کمترین نقش را در بروز حریق و انفجار کلینیک 
داشته اند.« این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: 
»این کلینیک دارای پروانه بود پس حتما مجوزهای 
الزم را کسب کرده است. از طرفی افراد شاغل در 
آن بیمه بوده اند پس نشان می دهد اداره کار تا کنون 

ایرادی از کلینیک نگرفته است.«
وی افزود: »کلینیک سینا مهر برای فعالیت درمانی 
مجوز داشته و حادثه در آن به وقوع پیوسته است. 
حال همه می گویند ما پیش از این اخطار داده بودیم. 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بازدیدهای 
سختگیرانه از کلینیک ها دارند و حتی اگر تعرفه ها 
بیش از معمول دریافت شود پروانه تعزیراتی تشکیل 
می دهند. حال این سؤال مطرح است که چرا مشکالت 

این کلینیک گزارش نشده است.«
خداکرمی ادامه داد: »گزارش ها نشان می دهد همه 
فعالیت ها در این کلینیک مجاز بوده و کسی نمی پرسد 
اگر استاندارد نبوده چرا فعالیتش ادامه داشته است؟ 
چرا مجوز در صورت استاندارد نبودن باطل نشده 
و مجموعه نیز پلمب در آن صورت نگرفته است.«
وی تأکید کرد: »پزشکان بیگناه ترین افراد در بروز 
این حادثه بوده اند که در حال حاضر تنها آنها در 

حال بازداشت هستند.«

تفاوت کلینیک با مطب
 بر اساس این گزارش علی اعطا سخنگوی شورای 
اسالمی شهر تهران نیز با انتقاد از تغیر کاربری 
ساختمان کلینیک گفت: »ساختمان این کلینیک 
مسکونی بوده ، اخطار هم دریافت کرده و رأی 
قطعی ماده 1۰۰صد هم داشته است. این که گفته 

می شود مطب پزشکان استثنا است مطلب درستی 
است اما این کلینیک متفاوت از این موضوع است. 
کلینیکی که بخش های اداری دارد و اگر غیر از 
این بود شهرداری شکایت نمی کرد و پرونده را به 
کمیسیون ماده 1۰۰صد ارسال نمی کرد. در یک دفتر 
5۰ متری که دو جوان کار می کنند شهرداری روزی 
دو بار سرکشی می کند و نسبت به تغییر کاربری آن 
اخطار می دهد. ولی این کلینیک به همان شکل به 
کار خود ادامه می دهد. لذا باید در این رابطه توضیح 
داده شود. هیچ خالء قانونی وجود ندارد و موضوع 

کامال روشن است.«
اعطا در ادامه اظهار کرد: »من از وزارت کار تعجب 
می کنم برابر رأی قطعی ماده 1۰۰ تغییر کاربری از 
مسکونی به بهداشتی و اضافه بنا انجام شده است. 
وزارت کار برای بررسی ضوابط فنی باید مأمورین 
خود را برای سرکشی اعزام کند و این مأمورین 
می توانند اعالم تخلف کرده و پیگرد کارفرما از دستگاه 
قضا را خواستار شوند. بازرسین وزارت کار باید 
عالوه بر بررسی این موضوع اعالم تخلف کنند لذا 
به لحاظ قانونی تمامی ابعاد موضوع روشن است.«

جزئیات تخلفات
زهرا صدراعظم نوری دیگر عضو شورای اسالمی 
شهر تهران در رابطه با بررسی جزئیات حادثه آتش 

سوزی کلینیک سینا مهر گفت: »سازمان آتش نشانی 
از ۳۳ هزار ساختمان پر خطر و میان خطر بازدید 
داشته و اخطاریه های الزم را صادر کرده است. 
۲۶ درصد حریق ها مربوط به ساختمان است و 5۴ 
درصد حریق های ساختمانی مربوط به کاربری های 
مسکونی است.  ساختمان 5 طبقه کلینیک سینامهر 
کاربری مسکونی داشته و به دلیل تغییر کاربری 
مطابق با رای قطعی کمیسیون ماده 1۰۰ مالک 
مکلف به بهره برداری مجاز از ملک بوده است.«
وی در رابطه با تخلفات صورت گرفته در ملک 
کلینیک سینا مهر گفت: »مسقف کردن حیاط  جنوبی 
با پروفیل سبک و سقف غیر اساسی به منظور 
ایجاد سایبان، تبدیل ۴۰5 متر مربع مسکونی به 
مرکزبهداشتی و درمانی در زیر زمین به مساحت ۷ 
متر مربع و آسانسور بهداشتی و درمانی به مساحت 
۷ متر مربع، تبدیل ملک مسکونی به اداری در 
طبقات همکف، اول، دوم به مساحت ۶15 متر 
و ۷5 متر راه پله اداری به عنوان خالف مازاد 
تراکم از جمله  تخلفات ساختمانی این کلینیک 
است که به کمیسیون ماده 1۰۰ ارسال شده است.«
وی ادامه داد: »کمیسیون ماده صد رأی به تعطیلی 
و یا قلع احداثات زاید و اعاده به وضعیت مجاز 
ظرف دو ماه و همچنین تخریب و جمع آوری 
پروفیل سبک و سقف غیر اساسی را داده است.«

صدراعظم نوری در تشریح اقدامات سازمان آتش 
نشانی نیز گفت: »بازدید و صدور دستور العمل 
از  استنکاف  نامه  صدور   ،  9۴ سال  در  ایمنی 
اجرای دستور العمل در سال 9۶ ، بازدید مجدد 
از  در سال 9۷ و صدور اخطاریه در سال 9۷ 
جمله اقدامات این سازمان برای جلوگیری از 
وقوع حادثه بوده است. مالک مدعی شده که 
گزارش فوق با واقعیت تطابق ندارد و براساس 
تجربیاتش و نه اصول سازمان آتش نشانی نسبت 
به ایجاد دو دستگاه شلنگ آب آتش نشانی با پمپ 
فشار قوی و چندین کپسول اقدام کرده است.«

وی یادآور شد: »ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه آتش سوزی 
گسترده در مرکز سینا به سامانه 1۲5 آتش نشانی 
اعالم می شود در نخستین مرحله آتش نشانان ۴ 
ایستگاه ۶، ۶۴، 88 و 1۰5 را به محل حادثه اعزام 
می کنند. برابر مستندات موجود نخستین تیم آتش 
نشانی حدود 5 دقیقه بعد از اعالم به محل رسیده 

و عملیات خود را آغاز می کنند.«
بیان  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
این که به دلیل انفجارهای پی در پی در محل 
جنوبی ساختمان دسترسی آتش نشانان سخت 
و از طریق پشت بام و نورگیر طبقه سوم اقدام به 
ورود می کنند افزود: »آتش نشانان پس از حدود 
۴5 دقیقه به افراد مسدود شده دسترسی پیدا کرده 
و از طریق پشت بام این  افراد را به بیرون انتقال 
دادند. ۲۰ نفر از این افراد نجات یافته و متاسفانه 

19 نفر فوت شدند.«
وی تاکید کرد: »بهره برداری غیر اصولی از حیاط، 
دپو نامناسب سیلندرهای اکسیژن و نیتروژن، عدم 
وجود پله فرار اضطراری، تصرف پشت بام با ایجاد 
کاربری دفتر اداری و دپوی مواد قابل اشتعال، حذف 
نورگیر در طبقات و ایزوله کردن اتاق های عمل 
در طبقه آخر، عدم حوزه بندی حریق در سقف 
کاذب طبقات که در نتیجه هنگام حریق دود به 
طبقات نفوذ می کند، عدم طراحی نامناسب سیستم 
اعالم اطفای حریق مناسب و غیر فعال بودن آن 
هنگام وقوع حادثه، قرار گرفتن جعبه حدود 1۰ 
کولر گازی، نصب غیر اصولی کولر آبی بر روی 
سقف انبار فلزی غیر مجاز، اجرای دیواره های جدا 
کننده و بازسازی فضای داخلی مجموعه با مصالح 
قابل اشتعال، سیم کشی غیر اصولی در مجموعه و 
قرار گرفتن تابلوی برق در راه پله از جمله موارد 

نا ایمنی موجود در این ساختمان بوده است.«
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ناهید خداکرمی

علی اعطا

زهرا صدراعظم نوری


