
در حالی رخ می دهد، که میزان تکرار این 
از  بار پس  حوادث بسیار زیاد است و هر 
وقوع موجی رسانه ای به راه می افتدو  پس 
از آن »نه خانی آمده و نه خانی رفته«  گویی 
هیچ حادثه ای در کشور رخ نداده است. این 
در حالی است که به تعبیر مدیرعامل انجمن 
جامعه ایمن کشور به نظر نمی رسد که آخرین 
مورد از این حوادث باشد چرا که مدتی بعد 
همه چیز فراموش شده و بدون آنکه تغییری 
در قوانین و مقررات ایجاد شود، به استقبال 

حادثه بعدی خواهیم رفت.
تمامی این سوانح نشان می دهد که بسیاری 
ایمنی  حداقل  از  کشور  ساختمان های  از 
برخوردار بوده و اصوال فاقد مجوزهای ایمنی 
آتش نشانی  همچون  سازمان هایی  سوی  از 
هستند. چنانکه پس از حادثه پالسکو اعالم 
شد که 33 هزار ساختمان در تهران نا ایمن 
هستند و شهرداری تنها می تواند به این افراد 
تذکر و اخطار دهد این در حالی است که بر 
اساس قانون شهرداری ها مصوب 1334  آمده 

است: »اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم برای 
حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین 
رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و 
خطرناک و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در 

معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع 
اشیاء در بالکن ها و جلو اتاق های ساختمان های 
موجب  آنها  که افتادن  عمومی  معابر  مجاور 
خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب 
خسارت  یا  زحمت  باعث  که  ناودان هایی 
مردم باشد، از جمله وظایف شهرداری است.«
در تبصره ای که در سال 1345 به این ماده 
قانونی افزوده شدآمده است: »در کلیه موارد 
مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع 
مزاحمت های مندرج در ماده فوق،  شهرداری 
پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین 
یاصاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب 
ابالغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر 
موقع  به  معین  مهلت  در  شهرداری  دستور 
اجرا گذاشته نشود،  شهرداری راسًا با مراقبت 
مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت 
خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی 
پانزده خسارت از طرف دریافت  خواهد کرد. 
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند 

سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین 
- قهوه خانه ها - کافه رستوران ها - پاساژها و 
امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی 

است نیز می باشد.« 

وظیفه ای که ساقط شد
پس از حادثه پالسکو شهرداری تهران شرط 
سوی  از  ایمنی  مجوز  را صدور  کار  پایان 
سازمان آتش نشانی دانست و از آن به بعد 
در شهر  ساختمان ها  مورد  در  سخت گیری 
هفته های  در  حال  این  با  شد.  آغاز  تهران 
گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران در با 
صدور دستوری تاییدیه ایمنی ساختمان را 
که پیش تر توسط سازمان آتش نشانی انجام 
شهر  الکترونیک  خدمات  دفاتر  به  می شد 

منتقل کرد.
به گفته شهردار تهران از این پس تصویب 
نقشه های معماری ساختمان های مسکونی تا 
اداری  و  تجاری  11 طبقه و ساختمان های 

۷ طبقه، طبق مبحث سوم مقررات ملی  تا 
دفاتر  در  و  با مسئولیت طراحان  ساختمان 

خدمات الکترونیک شهری انجام می شود.
این تصمیم شهرداری تهران موجب نگرانی 
که  ایمنی شده چرا  کارشناسان  از  بسیاری 
از منظر آنان دفاتر خدمات الکترونیک و یا 
طراحان ناظر که کمترین آگاهی را در مورد 
اصول ایمنی ساختمان دارند نمی توانند نحوه 
ایمنی ساختمان های در دست احداث را مورد 
ارزیابی ایمنی از لحاظ پیشگیری از حریق، 
تست تاب آوری تجهیزات در آتش، تخلیه 
دود توسط آتش نشانی، تخلیه افراد در حین 
و تخصص  از جمله وظایف  که  را  حریق 

سازمان آتش نشانی است را انجام دهند.
این گونه تصمیمات به نظر می رسد موجب 
افزایش ساختمان های نا ایمن، عدم تاب آوری 
در برابر حریق، ریزش ساختمان ها و به تبع 
افزایش متروپل ها، پالسکوها، رامیراها و سینا 

اطهرها خواهد شد..«
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معاونت درمان دانشگاه جندی شاپور: 
پیرو وقوع حادثه ریزش چند ساختمان 
و  بیماران  ارجاع  احتمال  و  آبادان  در 
مصدومان آن شهرستان به اهواز ضمن 
آماده باش به رزیدنت های سال سه به 
ویژه  به  مربوطه  متخصصین  و  باالتر 
اورولوژی،  جراحی،  اورژانس،  طب 
ارتوپدی،ENT نوروسرجری و زنان و 
زایمان، از آمادگی پرسنل و تجهیزات 
اورژانس، اتاق عمل و بخش ها اطیمنان 

حاصل شود

اجتماعی


