
 ادامه از صفحه 5 
حاجی بیگی افزود: »باید توجه کرد که 33 درصد افراد جامعه گروه 
خونی O مثبت، 2۵ تا 2۶ درصد درصد گروه خونی B مثبت، 27 تا 
2۸ درصد گروه خونی A مثبت، ۸ تا 9 درصد گروه خونی AB مثبت 
و تنها 1۰ درصد مردم کشورمان دارای گروه خونی منفی هستند.«

وی ادامه داد: »کمیاب ترین گروه خونی AB منفی است که فقط یک 
درصد مردم کشور دارای این گروه خونی هستند. در عین حال باید 

توجه کرد که نیاز به همه گروه های خونی وجود دارد؛ چرا که مثال 
اگر گروه AB منفی در جامعه کم باشد، به همان میزان هم نیاز به این 
گروه به خون کمتر خواهد بود.  با همه این احوال، پرمصرف ترین گروه 
خونی در کشور گروه O مثبت است، چرا که دهنده عمومی است.« وی 
گفت: »اهداکنندگان خون به سه گروه اهداکنندگان بار اول، اهداکنندگان 
باسابقه و اهداکنندگان مستمر تقسیم می شوند. اهداکنندگان مستمر 
سالمترین گروه اهداکننده خون هستند و برای این گروه اهداکنندگان 

در جهان سرمایه گذاری می شود. به دلیل نقشی که اهدای خون داوطلبانه 
و مستمر بر سالمت خون دارد، توسعه اهدای خون مستمر و داوطلبانه 
از جمله اهداف استراتژیک سازمان انتقال خون بوده است. به طوری 
که در سال 13۸۴، نزدیک به 3۵.3 درصد خون های تهیه شده توسط 
اهداکنندگان خون مستمر انجام گرفته، در سال 13۸۸ این رقم به ۴3 
درصد و در سال  1391  به ۵۰.1 درصد ارتقاء یافته است. در سال 

139۸ نیز این میزان به نزدیک ۶۰ درصد رسیده است.«
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شاکری در تشریح نشست با خانواده حادثه دیدگان کلینیک سینا:

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
اجرای طرح »هر خانه یک حسینیه« مانع شیوع ویروس کرونا می شود

با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
بیان اینکه مردم می توانند در خانه خودشان و از طریق 
رسانه ها عزاداری کنند، گفت: »ما نیز با اجرای طرح 
»هر خانه یک حسینیه« معتقدیم چرا که مانع تجمع 

مردم و شیوع ویروس کرونا می شود.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، علی اصغر باقرزاده با 
اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری مراسم عزاداری محرم در دوران شیوع 
ویروس کرونا، گفت: »با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و همچنین لغو دیدار مجازی با خدمتگزاران عرصه سالمت به دلیل توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمعات بیش از 1۰ نفر، باید از تجمعات پر تعداد در ایام محرم پرهیز کنیم. 
از طرفی هم رئیس جمهور در سخنرانی خود اعالم کرد، که مراسم عزاداری ایام محرم باید برگزار 
شود، اما این به معنی برگزاری عزاداری ها و اطعام دادن هیئات مذهبی به شیوه سال های گذشته نیست.« 

نماینده مردم بابلسر در مجلس با بیان اینکه مردم می توانند در خانه خودشان و از طریق فضای مجازی 
عزاداری کنند، افزود: »ما نیز با اجرای طرح »هر خانه یک حسینیه« معتقدیم چرا که مانع تجمع مردم و 
شیوع ویروس کرونا می شود.از طرفی ایستگاه های صلواتی در این دوران می توانند به شیوه های جدیدی 
ارائه خدمت کنند. در سال های گذشته هنگام توزیع نذری فقیر و غنی هر دو از سفره امام حسین)ع( 
بهره می بردند، حال ایام کرونا فرصتی است تا با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص 
کمک های مومنانه، اطعام و نذری ها به سمت خانواده های نیازمند سوق داده شود.« وی با تاکید بر اینکه 
توزیع نذری مانند سنوات گذشته در حسینیه ها و هیئت ها که موجب تجمع مردمی می شود به هیچ عنوان 
مورد تایید نبوده و نباید انجام شود، تصریح کرد: »پیشنهاد می کنم افرادی که تمایل به نذری دادن دارند، 
به صورت مواد غذایی خام و خشک خودشان این مواد را به خانه مستمندان رسانده و یا توزیع آن را 
به متولیان و هیئت ها بسپارند. از طرفی  هم انتظار داریم مداح ها، روحانیون این موضوعات را برای مردم 
تبیین و تشریح کنند.« عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، با بیان اینکه مردم 
در برگزاری مراسم های عزاداری مقام معظم رهبری را الگوی خود قرار داده و همانگونه که ایشان به 
مصوبات ستاد ملی کرونا توجه می کنند، آنها نیز پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: 
»امیدواریم مردم پروتکل های بهداشتی صادر شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت کرده تا 

ضمن برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم ، سالمتی مردم نیز تامین شود.«

مجلس

نماینده رئیس مجلس در بررسی حادثه کلینیک سینا، 
گفت: »سازمان آتش نشانی به موقوع در محل حادثه 
حاضر و از قبل نیز اخطارهای الزم را صادر کرده است.«
به گزارش سپید، اقبال شاکری نماینده رئیس مجلس 
در بررسی پرونده حادثه کلینیک سینا اطهر و عضو 
کمیسیون عمران در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشستی که با خانواده حادثه 
دیدگان آتش سوزی این کلینیک برگزار شد، گفت: 
»بعد از وقوع حادثه ناگوار آتش سوزی کلینیک سینا 
اطهر و  دستور رئیس مجلس شورای اسالمی بررسی 
الزم در این پرونده آغاز و بازدید از محل حادثه 
صورت گرفت.« نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: »مکاتبات الزم 
با دستگاه های مرتبط با این حادثه از جمله وزارت، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، شهرداری تهران، آتش نشانی و 

شهرداری منطقه یک صورت گرفته است.«
وی با تاکید بر اینکه در گام بعدی به بررسی کوتاهی های 
انجام شده قبل از وقوع حادثه ورود کردیم، عنوان 
کرد: »قبل از حادثه وزارت کار باید ناظرین کارگاهی 
را به این کلینیک اعزام می کرد تا شرایط را بررسی 
کنند، وزارت بهداشت و درمان مجوز این کلینیک 
را صادر کرده، شهرداری باید بررسی های الزم برای 
تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به درمانی را انجام 
می داده است.« شاکری با بیان اینکه آتش نشانی در 
سه مرحله اخطارهای عدم رعایت نکات ایمنی در 
کلینیک سینا اطهر را صادر کرده است، گفت: »سازمان 
آتش نشانی تنها ارگانی است که اخطارهای الزم را داده 
اما این اخطارها بازدارندگی الزم را ندارند، اخطارهای 

صادره منجر به اعمال قانون ایمنی در کلینیک سینا 
اطهر نشده و این شیوه کار باید تغییر کند؛ با صدور 
مصوبه و تصویب قانون باید شرایطی فراهم شود 
که اخطارهای آتش نشانی منجر به حکم مقام قضایی 
برای اعمال ایمنی ها الزم شود.«وی افزود: »بیشترین 
بار مسئولیت در خصوص کلینیک سینا اطهر بر روی 
دوش دفتر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است، این بخش بازرسی ها الزم را نداشته و 
اخطاری را صادر نکرده و کلینیک در شرایط کامال غیر 
استاندارد و اضافه بر محدوده قانونی از این ساختمانی 
مسکونی تغییر کاربری داده شده استفاده کرده است.«
شاکری با بیان اینکه بازرسان وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی باید کلینیک درمانی سینا اطهر را به 
عنوان یک کارگاه ثبت و بازرسی های الزم را از آن 
به عمل می آوردند، گفت: »از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی قبل از وقوع حادثه هیچگونه 
نظارتی بر این کلینیک صورت نگرفته، هر کسی که 

مجوز فعالیت دریافت می کند باید رونوشتی از آن 
در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.«

و  ایمنی  رعایت  عدم  دلیل  »به  کرد:  عنوان  وی 
حادثه  اطهر  سینا  کلینیک  در  الزم  استانداردهای 
آتش سوزی رخ داده و متاسفانه 19 نفر در یکی 
از طبقات این کلینیک جان خود را از دست داده اند 
و این موضوع سوال بزرگی را ایجاد کرده که آیا 
آتش نشانی امکان نجات آنها را داشته است یا خیر؟«
وی با اشاره به اینکه بررسی  گفت و گوی خانواده ها 
با آتش   نشانی و اورژانس که در زمان وقوع حادثه ثبت 
شده نشان می دهد فاصله زمانی موجود می توانسته 
است منجر به نجات جان محبوسین شود، ادامه داد: 
»یکی از شاهدین حادثه با انجام برخی از اقدامات 
توانسته است جان تعدادی از افرادی که در یکی از 

طبقات حبس شده بودند را نجات دهد.«
شاکری با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی به موقوع 
در محل حادثه حاضر و از قبل نیز اخطارهای الزم 

را صادر کرده است، عنوان کرد: »اگر سازمان آتش 
نشانی با کمبود نیرو، امکانات و ضعف در آموزش 
مواجه است باید برطرف شود، زیرا امید مردم در 
حوادث به آتش نشانی است.« وی با بیان اینکه باید 
در آموزش، تجهیزات و مدیریت سازمان آتش نشانی 
تجدید نظر شود، تصریح کرد: »در اینگونه حوادث 
دادستانی به موضوع ورود و قاضی تعیین می کند تا 
منجر به صدور حکم قضایی شود، نکات ارائه شده 
در نشست امروز توسط خانواده حادثه دیدگان کلینیک 
سینا اطهر را به قاضی پروند و دادستانی منتقل می کنیم.«

شاکری با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس 
باید حمایت الزم از خانواده های حادثه دیدگان کلینیک 
سینا اطهر را داشته باشند و مشکالت آنها را برطرف 
کنند، ادامه داد: »از 19 نفر جان باخته کلینیک سینا 
اطهر تعداد زیادی کادر درمانی بوده اند که در حین 
عمل جراحی و تا آخرین لحظه در کنار بیماران باقی 
مانده اند و در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست 
داده اند در حالی که می توانسته اند با توجه به فرصت 
زمانی موجود جان خود را نجات دهند.« وی گفت: 
»خانواده های حادثه دیدگان درخواست داشتند تا 
جانباختگان این حادثه به عنوان شهید خدمت قلمداد 

شوند، این درخواست مطرح و پیگیری می شود.«
نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در بررسی 
پرونده حادثه کلینیک سینا اطهر در پایان خاطرنشان 
کرد: »از حوزه مجلس باید کاری کنیم تا اقدامات 
دستگاه های ناظر و مسئول بازدارنده و پیشگیری کننده 
باشد این موضوع خواسته تمامی خانواده های حاضر 
در این نشست بود تا دیگر شاهد چنین اتفاقات و 

حوادثی نباشیم.«

عدم رعایت نکات ایمنی عامل آتش سوزی در کلینیک بود


