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چرا هشدارها درباره ایمن نبودن بناها تنها در حد اخطار باقی میماند؟

مجازات حبس در انتظار عامالن
آتشسوزیهای جنگلی

اخطارهای بی اثر ناامنی ساختمانها
پس از آتشسوزی کلینیک سینا و اعالم  4اخطار به این
بیمارستان از سوی آتشنشانی ،بحثهای بسیاری بر سر
هشدارهای مسئوالن به مالکان و متولیان آن در میان کاربران
شبکههای اجتماعی سرگرفته است .بحث بر سر اینکه چطور
اگر ساختمانی عوارض یا مالیاتش را پرداخت نکند مسئوالن به
اخطار بسنده نکرده و آن را پلمپ میکنند اما نوبت به ایمنی و
جان مردم که میرسد ،صرفا با یک یا چند اخطار سروته ماجرا
را هم میآورند؟ سواالتی که نوک پیکان انتقاد خود را به سوی
شهرداری و آتشنشانی نشان ه رفتهاند .این نهادها اما میگویند
که نقص قانونی ،کمبود قانون و تعلل در تصویب قانون جلوی
کار آنها را گرفته است .آتشنشانی میگوید که اختیاری برای
پلمپ مراکز ناایمن نداشته و قانون شرح وظایفش را تا حد
اخطار محدود کرده است .این البته به معنای تبرئه این دستگاه
از دیگر اهمالکاریها نظیر عدم نظارت بر کاربریها و تخلفات
احتمالی دیگر نیست .بر اساس قانون شهرداریها که در ۱۱
تیرماه  ۱۳۳۴یعنی دقیقا  ۶۵سال قبل از انفجار و حریق در
کلینیک سینا به تصویب رسیده و همچنان نیز مورد استناد
است ،یکسری چارچوب و شرح وظایف برای شهرداریها
مشخص شده که بند  ۱۴از ماده  ۵۵آن تنها بخشی است که به
موضوع ایمنی در شهر پرداخته است .پرداختی که البته بسیار
محدود و ناقص بوده و به نظر میرسد متناسب با وضعیت
شهرها در دهه  ۳۰خورشیدی نگارش شده است کما اینکه در
این قانون حقوق شهردار تهران  ۲۰۰۰تومان مصوب شده است و
همین موضوع به خوبی نشان میدهد که قانون تناسب چندانی
با مسائل امروز ندارد .در این بند درمورد وظایف شهرداری
پیرامون ایمنی شهر و شهروندان آمده است«:اتخاذ تدابیر مؤثر
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
چاهها و چالههای واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن
هر نوع اشیا در بالکنها و جلو اتاقهای ساختمانهای مجاور
معابر عمومی کهافتادن آنها موجب خطر برای عابرین است
و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت
مردم باشد».
بند  ۱۴ماده  ۵۵قانون شهرداری البته در سال  ۱۳۴۵مورد
بازنگری قرار گرفت و بدون آنکه تغییرات خاصی در متن اولیه
آن ایجاد شود ،شرح وظیفهای جدید درخصوص ایمنسازی را
به شهرداری واگذار کرد .در متن اصالح شده این بخش آمده
است« :اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر
سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته
و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچهها و اماکن عمومی و
داالنهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و
چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در

گروه جامعه :عموما حوادث در ایران پیشبینی شدهاند؛ پیشبینیهایی که با بررسی شواهد و مدارک موجود به دست میآیند.
حاصل این پیشبینیها اما اخطارهایی است که در حد هشدار باقی میمانند و به اقدام موثری که میزان آسیبها و خسارات را
کاهش دهد نمیانجامد .در آخر اما حادثه پیشبینی شده در نبود توجه به هشدارها رخ میدهد و جملهای که شنیده میشود این
است« :بارها اخطارهای الزم را داده بودیم!» از آتشسوزی پالسکو تا آتشسوزی کلینیک سینا بارها این جمله از زبان مسئوالن
شنیده شده است .اخطاری که به گفته مسئوالن ،نهادهای متولی به مالکان این ساختمانها دادهاند اما آنها توجهی به هشدارها
نکردهاند .اما آیا وظیفه نهادهای مسئول تنها دادن هشدار است؟
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بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن
آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و
دودکشهایساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین
شهرها باشد ».اما در اصالح سال  ۱۳۴۵تبصرهای جدید به این
بند اضافه شد که طبق آن «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از
ق  ،شهرداری
بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فو 
پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن
یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلتدار متناسبی صادر
میکند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا
گذاشته نشود،شهرداری راسا ً با مراقبت مأمورین خود اقدام به
رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه

احتمال کاهش جراحیهای غیراورژانس برای ایجاد تخت خالی
در بیمارستانها
معاون درمان دانشگاه علومپزشکی ایران با اشاره به روند
افزایشی موارد بستری در بیمارستانهای تهران طی  10روز
اخیر گفت :اگر قرار باشد روند به همین شکل ادامه
داشته باشد باید فکری کنیم که اعمال الکتیوی که در
برخی مراکز انجام میشود ،کاهش یابد تا ظرفیت تخت
خالی ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا ،نادر توکلی با اشاره به اینکه حدود ۷۰
بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی ایران است ،
گفت :بیمارستانهای خصوصی ،خیریه ،دولتی دانشگاهی و
بیمارستانهای وابسته به نهادهای مختلفی مانند تامین اجتماعی ،ارتش و ...همگی
شامل این  ۷۰بیمارستان میشوند .طبق برنامهریزی که در شرایط فعلی انجام شده
است ،تنها بیمارستانهای تکتخصصی هستند که پذیرش بیمار مبتال به کرونا ندارند.
مثال پذیرش فرد مبتال به کرونا برای درمان کرونا در بیمارستان ارتوپدی شفا که تک
تخصصی است اتفاق نمیافتد؛ البته در صورتی که فردی مجبور به انجام اعمال جراحی
ارتوپدی باشد و از قضا تست کرونایش مثبت باشد ،آن وقت با رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،عمل او انجام میشود .وی افزود :بیمارستانهای تک تخصصی دیگر مانند
بیمارستان تکتخصصی ترمیمی در یوسفآباد ،بیمارستان روانپزشکی ایران ،بیمارستان
سوختگی مطهری و ...ماموریت پذیرش بیمار کلی ندارند .سایر بیمارستانها کار پذیرش
بیماران کلی را انجام میدهند .برخی مراکز نیز مراکز ریفرال هستند ،یعنی حالت ارجاعی
دارند و بیماران بدحالتر برای بستری به آنجا مراجعه میکنند .در سطح شبکههای
اطراف شهر تهران مانند رباطکریم ،شهریار و بهارستان سه بیمارستان داریم و آنها نیز از
آنجا که تک بیمارستان شهر هستند ،الزام به پذیش بیمار دارند.
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ،با بیان اینکه بیمارستانهای وابسته به
نهادهای خاص مانند تامین اجتماعی و نیروی مسلح نیز بیمهشدگان خود را پذیرش
میکنند ،ادامه داد :از سوی دیگر برای بیمارستانهای خصوصی هم تعداد مشخصی از
بستری در نظر گرفتیم که بیمار مبتال به کرونا را بستری میکنند .معاون درمان دانشگاه
علومپزشکی ایران با اشاره به اینکه بیمارستان سفید کرونا نداریم ،بیان کرد :این یعنی
ویروس کرونا هرجایی وجود دارد .یکی از دستوراتی که برای مراکز درمانی اصلی صادر
کردهایم این است که ورودی این بیماران مجزا باشد .متاسفانه طی  ۱۰روز گذشته آمار
افزایشی موارد بیماری را داشتیم و اگر قرار باشد روند به همین شکل ادامه داشته باشد
باید فکری کنیم که اعمال الکتیوی که در برخی مراکز انجام میشود ،کاهش یابد تا
ظرفیت تخت خالی ایجاد کنیم.
وی افزود :خوشبختانه عدم پذیرش بیماران بد حال مبتال به کرونا را در بیمارستانها
شاهد نیستیم و بیماران سرپایی هم میتوانند از مراکز  ۱۶ساعته خدمات بگیرند؛
هرچه بیماران سرپایی به بیمارستانها مراجعه نکنند بهتر است .توکلی با اشاره به
اینکه توزیع بیماران میان بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران
و شهید بهشتی یکسان است ،ادامه داد :از این رو در مجموعه دولتی روند بستری در
تختهای بیمارستانی دولتی یکسان است و توازن نیز برقرار است .در مجموعه دانشگاه
علومپزشکی ایران حدود  ۳۱۰۰تخت دانشگاهی ِ دولتی داریم و حدود  ۷هزار تخت غیر
دانشگاهی در مراکز خصوصی ،خیریه  ،عمومی غیر دولتی و وابسته به نهادهای خاص
داریم که بخشی از این تختها نیز پذیرش بیمار کرونایی دارد.
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ،درباره تابآوری سیستم درمانی و نیروی
انسانی در شرایط سخت بحران کرونا ،تاکید کرد :اگر مردم رعایت نکنند و قوانین
سختگیرانه نشود ،اوضاع بسیار بد خواهد بود .با توجه به شرایط موجود امیدواریم
مقامات رسمی با هماهنگیهایی که با ستاد کرونا دارند بتوانند جلوی فعالیت خیلی
از اماکن مانند استخرها ،باشگاهها و ...را بگیرند .وقتی در جامعه دیده میشود همه
مکانها برای فعالیت باز هستند این دید را از نظر ذهنی در افراد ایجاد میشود که چندان
موازین بهداشتی را رعایت نکنند.

نوبت دوم

ت خواهد کرد».
صدی پانزده خسارت از طرف دریاف 
بر اساس این اصالحیه شهرداری ملزم شده که اگر با
بیتوجهی مالک به اخطارهایش مواجه شد ،مستقیما به
موضوع ورود کرده و ضمن جریمه مالک اقدام به ایمنسازی
محل کند .البته طبق این قانون موارد نقض ایمنی که نیازمند
ورود شهرداری به موضوع است مشخص شده و معلوم نیست
که آیا به جز «رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک
واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی و داالنهای
عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههای
واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها
و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها

موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و
دودکشهایساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین
شهرها باشد» شهرداری در مواردی مانند آنچه که در کلینیک
سینا رخ داده نیز مجاز به ورود هست یا خیر؟
خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود قدیری ،معاون پیشگیری
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اینگونه به این
سوال پاسخ داده است« :عالوه بر اخطار ،دستورالعمل کامل
ایمنسازی نیز به آنها ارائه شد و موضوع را به شهرداری منطقه
ع دادیم تا از آن طریق هم پیگیری شود .اما بیشتر از
نیز اطال 
آن آتشنشانی اختیاری نداشت که بخواهد آنجا را پلمپ کند
و  ...اینها جزو مواردی بود که باید با تشکیل پرونده قضایی و
پیگیری حقوقی انجام شود که جزو وظایف آتشنشانی نیست.
ش بازدیدهایمان را به این
ما در سالهای  ۹۶و  ۹۷نتایج گزار 
کلینیک دادیم و حتی دستورالعملهای ایمنی را هم به آنان ارائه
کردیم ».وی درباره واکنش به این انتقاد که به نظر میرسد
آتش نشانی صرفا اقدام به بیان تذکر کرده و وارد مرحله دیگری
نمیشود ،گفت« :مالک عمل ما بند  ۱۴از ماده  ۵۵قانون
شهرداریهاست که بیشتر از نیم قرن پیش تصویب شده و
در آن گفته شده که اگر ناودان ،بالکن ،دیوار شکسته و چاه و
چاله و مواردی از این دست در شهر وجود دارد ،ابتدا به مالک
تذکر داده شود و پس از آن شهرداری خود وارد موضوع شود و
مشکل ایمنی را حل کند .حاال موضوعی که اینجا مطرح است
بحث همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و با شرایط
امروز همخوانی دارد».
قدیری معتقد است که درمورد ایمنی نهادهای متولی نیازمند
اجازه قانون هستند و الیحه قانون مدیریت یکچارچه ایمنی
شهری و روستایی میتواند این نیاز را بر طرف کند .او گفته
است :اگر این الیحه تصویب شود بخش زیادی از مشکالت ما
حل خواهد شد ،چرا که در آن صراحتا تاکید شده «درصورت
تشخیص مستحدثات ناایمن ،مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا
نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دالیل موارد ناایمن به
مالک و بهرهبردار اقدام و درصورت عدم توجه ،موضوع را از
طریق جراید و رسانه های محلی اطالع رسانی و درصورت عدم
رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی ،نیروی انتظامی
نسبت به پلمپ تصرف ناایمن اقدام نماید .رفع پلمپ منوط به
رفع موارد ناایمن ،پرداخت جریمه و هزینه های تحمیل شده
به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد .مدیریت اجرایی موظف
است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات
ایمنی کند».
حال به نظر میرسد باید منتظر ماند و دید که آیا این الیحه
در مجلس جدید سرنوشت تازهای خواهد داشت و به تصویب
میرسد یا خیر؟

آگهی احداث خط  230کیلو ولت ارتباطی پست پارود

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به
تشکیل پرونده برای سه نفر از عامالن
آتشسوزیهای اخیر گفت :مجازات حبس
در انتظار عامالن آتشسوزیهای عمدی و
سهوی در جنگلها و مراتع کشور است.
به گزارش ایسنا ،رضا افالطونی با اشاره
به اینکه تاکنون برای سه نفر از عامالن
آتشسوزیهای جنگلی و مرتعی اخیر در
کشور پرونده قضایی تشکیل شده ،اظهار
کرد :البته تعداد افرادی بیشتری در این
زمینه دستگیر شدهاند که هنوز برای آنها
تشکیل پرونده صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :این سه نفر از جمله
مقصران آتشسوزی در استانهای
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و پارک
چیتگر در تهران بودند که در مورد اول افراد
محلی به دلیل اختالفات بین خود اقدام
به آتش زدن زمین یکدیگر کرده بودند و
به دلیل عدم توانایی در کنترل آن ،آتش
به جنگل کشیده شد .درمورد دوم نیز بی
احتیاطی گردشگران در تفریح و درست
کردن آتش برای قلیان سبب وقوع حریق
شده بود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری درمورد مجازاتهای ایجاد
حریق در عرصههای منابع طبیعی گفت:
بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها ،مجازات حریقهای عمدی عالوه
بر مجازات نقدی و جبران خسارت ۳ ،تا
 ۵سال حبس و برای حریقهای سهوی
نیز در کنار مجازات نقدی از یک ماه تا
یک سال حبس تعیین شده است که این
مجازاتها پس از احراز اتهام توسط دادگاه
اجرا میشود.
طی سه ماه اخیر بیش از  ۱۰۰۰مورد
آتشسوزی جنگلی و مرتعی در کشور رخ
داده است که بخش عمدهای از آنها طی
یک ماه اخیر اتفاق افتاده است .بیش از
 ۹۰درصد آتشسوزیها در عرصههای
منابع طبیعی کشور علت انسانی سهوی
دارد اما سازمان جنگلها و سازمان محیط
زیست اخیرا اعالم کردهاند که امسال آمار
آتشسوزیهای عمدی نسبت به سالهای
گذشته بیشتر شده است.

وزارت نیرو

شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان بــه منظــور توســعه شــبکه فــوق توزیــع اســتان  ،عملیــات احــداث مســیر خــط  230کیلــو ولــت ارتباطــی پســت پــارود در
شهرســتان ســرباز را آغــاز مــی نمایــد  .لــذا بــرای اطــاع صاحبــان اراضــی و امــاک واقــع در مســیر خــط و در اجــرای مــواد  19، 18، 16قانــون ســازمان بــرق ایــران و مــاده 11
شرکت سهامی برق منطقه ای
تصویــب نامــه شــماره /12727ت 50732/ه مــورخ  1394/2/6هیئــت محتــرم وزیــران و ســایر مقــررات مبــادرت بــه درج آگهــی بــه شــرح ذیــل مــی نمایــد :
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عملیــات اجرائــی خــط ارتباطــی  230کیلــو ولــت پســت پــارود بنــا بــه شــرح نقشــه ترســیمی از محــل دکل ( 393نقطــه  ) Fخــط  230کیلــو ولــت ایرانشــهر – جکیگــور آغــاز و بــا
عبــور از نقــاط منــدرج در کروکــی پیوســت  ،در نهایــت مجموعــا بــا طــی مســافت حــدودا  5کیلومتــر در نقطــه ( ) Aدر محــل پســت دائمــی پــارود خاتمــه مــی یابــد .
حریــم خــط  230کیلــو ولــت برابــر  11/9متــر در هــر طــرف مســیر خــط اســت کــه طبــق مــواد  6و  8تصویــب نامــه در مســیر و حریــم زمینــی و هوایــی خطــوط انتقــال نیــروی بــرق اقــدام بــه هرگونــه عملیــات
ســاختمانی و اقداماتــی نظیــر ایجــاد تاسیســات صنعتــی  ،مســکونی  ،مخــازن ســوخت  ،انبــارداری و تاسیســات دامــداری  ،بــاغ یــا درختــکاری ممنــوع مــی باشــد  .فقــط اقداماتــی از قبیــل زراعــت فصلــی و ســطحی
 ،حفــظ یــا کاشــت درختــان کــم ارتفــاع  ،حفــر چــاه و قنــوات بــدون اســتفاده از دکل حفــاری  ،اکتشــاف و بهــره بــرداری از معــدن  ،راه ســازی و احــداث شــبکه آبیــاری مشــروط بــر اینکــه مانعــی بــرای دسترســی
بــه خطــوط بــرق بــرای وزارت نیــرو وشــرکت هــای بــرق اینجــاد ننمایــد و ســبب خســارت بــرای تاسیســات خطــوط انتقــال نگــردد بــا رعایــت فاصلــه  3متــر از پــی پایــه هــا بــا مانــع بــوده و در مــورد حفــر چــاه و
قنــوات و راه ســازی مــی بایســت قبــا اجــازه کتبــی شــرکت بــرق اخــذ گــردد  .طبــق مــواد  7و  10تصویــب نامــه  ،رعایــت حریــم و ضوابــط فنــی مصــوب خطــوط نیــروی بــرق توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
الزامــی اســت و اشــخاصی کــه بــر خــاف مقــررات ایــن تصویــب نامــه اقــدام بــه عملیــات و تصرفاتــی در مســیر و حریــم هــای زمینــی و هوایــی در زیــر حریــم هوایــی خطــوط بــرق نماینــد  ،مکلفنــد بــه محــض
اعــام وزارت نیــرو و شــرکت بــرق عملیــات و تصرفــات را متوقــف و بــه هزینــه خــود نســبت بــه رفــع آثــار عملیــات و تصرفــات مبــادرت نماینــد  .بدیهــی اســت هرگونــه ممانعــت از اجــرای طــرح عمرانــی و دولتــی
در حیــن عملیــات اجرایــی جــرم و مشــمول کیفــر مذکــور در مــاده  8الیحــه قانونــی رفــع تجــاوز از تاسیســات آب و بــرق کشــور بــوده و بــا متخلفیــن اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی طبــق مقــررات برخــورد
خواهــد شــد  .مالکیــن و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در صــورت هرگونــه ابهــام الزم اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ درج ایــن آگهــی در روزنامــه بــه نشــانی ایــن شــرکت  :زاهــدان – خیابــان دانشــگاه – حــد
فاصــل دانشــگاه  37و  - 39شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان – بــا ارائــه مــدارک مربوطــه مراجعــه یــا مکاتبــه نماینــد .
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