
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

برق در مراکز واکسیناسیون و 
بیمارستان ها قطع نمی شود

معــاون درمــان 
ســتاد کرونای استان 
تهران گفت: براســاس 
هماهنگی هــای انجام 
شده در ســتاد کرونای 

اســتان تهران با اداره برق قطعی بــرق در مراکز 
واکسیناســیون و بیمارســتان ها رخ نخواهد داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، نادر توکلی با اشاره 
به لزوم رعایت زنجیره ســرد برای واکســن های 
کرونا، اظهار کرد: در حــال حاضر مراکز تجمیعی 

واکسیناسیون کرونا مجهز به ژنراتور هستند.
    

هشدار بحران شوری آب و خاک
مدیــرکل دفتــر 
آبخیــزداری و حفاظت 
خاک سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری گفت: 
شور شدن آب و خاک از 

پیامدهای جدی خشکسالی است. هوشنگ جزی 
به ایسنا گفت: زمانی که بارش اتفاق می افتد، خاک 
شست و شو می شــود و امالح آن به طبقات زیرین 
نفوذ می کننــد، اما در زمان خشکســالی به دلیل 
شست و شــوی خاک دیگر اتفاق نمی افتد، نمک و 
شوری خاک به سطح زمین بازمی گردد. از سویی 
دیگر در دوره های خشکســالی بهره برداری از آب 
چاه ها افزایش می یابد و سفره های آب شور بالفاصله 
جایگزین آب شیرین می شوند. از این رو شور شدن 
آب نیز از دیگــر پیامدهای خشکســالی و اضافه 

برداشت ها است.
    

مدیرعامل انجمن اهدای عضو خبر داد:
درج نشان »اهدای عضو« روی 

کارت ملی و گواهینامه 
مدیرعامل انجمن اهــدای عضــو ایرانیان از 
پیگیری و تصویب درج نشــان »اهدای عضو« بر 
روی »کارت های ملی« خبر داد. کتایون نجفی زاده 
به ایسنا گفت: متاسفانه در ایران حدود ۱۰ درصد 
بزرگساالنمان کارت اهدای عضو دارند، در حالیست 
که این آمار در آمریکا به ۵۶ درصد رسید و در انگلیس 
بیش از یک سوم بزرگساالن کارت اهدای عضو دارند. 
زیرا در کشــورهای غربی بر روی گواهی نامه درج 
می شود که فرد تمایل به اهدای عضو دارد. وی افزود: 
در ایران هشت سال است که پیگیری این موضوع 
هستیم و خوشبختانه چند روز قبل در هیات دولت 
به این صورت تصویب شد که تمایل به اهدای عضو 
نه تنها کارت گواهینامه، بلکه در اطالعات کارت ملی 
نیز ثبت شود که فرد تمایل به اهدای عضو دارد. قرار 
است طی روزهای آینده این مصوبه ابالغ شود و بعد 

باید برای اجرای آن را پیگیری کنیم.
    

 تولید محلول ضدعفونی تقلبی 
از پسماند دیالیز

مدتی قبل ماموران 
کالنتــری ۱۰۸ نواب از 
طریق منابــع خبری و 
اطالعاتی مطلع شدند 
که افراد ســودجو اقدام 

به تهیه و تولید موادضدعفونی کننده تقلبی کرده 
و قصد فروش آن را دارند. در بازرســی از این محل 
دستگاه برچســب زنی برای جعل برند، تعدادی 
برچسب تقلبی، بطری  و ... به همراه بیش از دو هزار 
لیتر مایع تقلبی ضدعفونی کننده کشف و ضبط شد. 
این افراد اعتراف کردند که با تهیه مایع مصرف شده 
شوینده دستگاه دیالیز و ترکیب آن با ید و نمک اقدام 
به ساخت مواد ضدعفونی کننده کرده و قصد توزیع 

آن در بازار را داشتند که دستگیر شدند.
    

افزایش ۳ برابری فعالیت غیرمجاز 
روانشناسی در فضای مجازی

رئیس سازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره 
کشــور از شناســایی 
حــدود ۳۵۰۰ صفحه 
ارائه دهنــده خدمات 

روانشناسی و مشاوره غیر قانونی در فضای مجازی 
توســط این ســازمان خبر داد. محمد حاتمی به 
ایسنا گفت: فعالیت صفحات غیر مجاز روانشناسی 
و مشــاوره در دوران پاندمی کووید ۱۹ نســبت به 
گذشته حدود سه برابر افزایش داشته است، تصریح 
کرد: در این ایام مردم بیشــتر از گذشــته نیازمند 
دریافت خدمات روانشناسی و مشــاوره بودند و از 
طرفی نمی توانستند مانند قبل به راحتی به صورت 
حضوری به روانشناســان مراجعه کنند، افراد غیر 
متخصص نیز از این فرصت استفاده و خود را مطرح 

کردند و آسیب های فراوانی به خانواده ها زدند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

شــروع فصل گرم ســال در حالی 
همواره موج جدیدی از آتش ســوزی 
را به دنبــال دارد که امســال به دلیل 
شیوع کرونا، اســتفاده فراوان از مواد 
ضد عفونی کننده هم بر لیســت بلند 
باالی دالیل حریق در کشــور افزوده 
اســت. موردی که دیروز بــه حریق 
انبار الــکل در منطقه کــوی عامری 
اهواز انجامید و در نتیجه مهار آن ۱۲ 

آتش نشان هم مصدوم شدند.
به گفتــه ابراهیم قنبــری، رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اهواز، این حریق یکی از 
سنگین ترین آتش ســوزی  ها در سال 
جدید بــوده که بیــش از یکصد نیرو 
به همــراه ۲۰ دســتگاه خــودروی 
آتش نشانی سبک و سنگین در محل 
برای اطفای حریق و ایمن سازی تالش 

کردند.
آتــش خامــوش شــد، امــا ۱۲ 
آتش نشــان بــه دلیل گســتردگی 
آتش ســوزی مصدوم و ۹ نفــر آنها به 

بیمارستان منتقل شدند.
در روزهای پایانی سال گذشته نیز 
آتش ســوزی در کارخانه الکل سازی 
قم به مصدومیت شدید دو آتش نشان 

منجر شده بود.
این در حالی اســت کــه در همان 
روزها ســید جالل ملکی، سخنگوی 
آتش نشــانی تهران از آتش ســوزی 
در یک ســوله خبر داد و گفت: »ســه 
آتش نشان بر اثر ریزش ناگهانی بخشی 
از سقف زیرزمین و دیواره های سوله ای 

در تهران مصدوم شدند«. چندی پیش 
نیز فوت آتش نشان اصفهانی در حین 
آموزش و اجــرای مانور عملیاتی خبر 
تلخی بود که بســیاری از شهروندان 

اصفهانی را متأثر کرد.
سال گذشــته نیز   آتش نشان ۲7 
ساله در جریان اطفای حریق در خیابان 
شوش تهران به دلیل سقوط جان خود 

را از دست داد.
هر چند آمار دقیقــی درباره فوت 
یا مصدومیت آتش نشــانان در حین 
انجام وظیفه وجود نداد، اما نگاهی به 
حوادث اخیر و البته جنجال برانگیزی 
مثل حادثه انفجار بیمارستان سینای 
اطهر تجریش و حادثه پالسکو، که در 
آن تعداد قابل توجهی از آتش نشان در 
حین عملیات اطفای حریق جانشان 
را از دســت دادند یا به شدت مجروح 
شدند، نشان می دهد که موضوع ایمنی 
سرفصلی جدی در فعالیت آتش نشانان 
محسوب می شود. موضوعی که برخی 
آن را در کشــور چندان جدی ارزیابی 

نمی کنند.
گفته می شود تنها در تهران بیش 
از ۶۵ آتش نشــان در جریــان انجام 
عملیات به شــهادت رسیده اند. این 
در حالی اســت که نگاهی به اخبار 
جســته و گریخته حــوادث، آماری 
غیرقابل شمارش از تعداد مصدومیت 
آتش نشــانان به ما می دهد. افرادی 
که اغلب آنها برای تصدی این پست 
آموزش های زیــادی دیده اند و برای 
استخدام هفت خوان رستم را سپری 
کرده اند، اما بــه دالیلی چون کمبود 
امکانات آتش نشــانی، عدم رعایت 
ایمنی الزم در ســاخت و ســازها و 
کســب و کارهای مختلف به راحتی 

آسیب دیده و حتی گاهی جانشان را 
از دست می دهند.

 کمبود ایستگاه های آتش  نشانی، 
معضلی که قرار نیست حل شود

طبق اســتاندارد جهانــی به ازای 
هر ۵۰ هزار نفر جمعیت شــهری باید 
یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته 
باشد. با این حال تعداد این ایستگاه ها 
در کالن  شــهرهای کشــور با نقصان 
روبروست. به طور مثال در حال حاضر 
تبریز که نخستین ایستگاه   آتش نشانی 
در کشــور در آن ایجاد شده ۲۰ مرکز 
  آتش نشانی دارد که با توجه به جمعیت 
ساکن در این شــهر این میزان باید به 
دو برابر افزایش پیدا کند. این مشکل 
نه تنها در تبریز بلکه در تهران مشهد 
و بسیاری از شهرهای دیگر نیز وجود 

دارد.
حوزه های گسترده فعالیت 

آتش نشانان
این در حالی اســت کــه وظیفه 
آتش نشــانی فقط به مبارزه با حریق 
خالصه نمی شــود و وظایفــی مانند 
مقابله با هرگونه آتش سوزی، انفجار، 
نجــات محبوس شــدگان در زیــر 
آوار ســاختمان، خودروی تصادفی، 
آسانســور، مقابلــه و پیشــگیری از 
ســقوط اجســام و درخت از ارتفاع و 
احتمال خطر برای شهروندان، نجات 
ســقوط کنندگان در چاه، کانال آب، 
رودخانــه، ســد، اســتخر و مقابله با 
حیوانات وحشی و موذی نیز به عهده 

دارد.
کمبود تجهیزات آتش نشانی

فقدان ماشین نردبان دار آتش نشانی 
در بسیاری از استان های کشور یکی از 
معضالت بر سر راه   آتش نشانان است. 

گرچه گفته می شود این مساله در رابطه 
با پایتخت تا حد زیــادی رفع و رجوع 
شده اســت و حتی برخی تجهیزات 
آتش نشانی نظیر خودرو  های جدید، 
باالبرهــا و نردبان هــا و خودروهای 
عملیاتی و تجهیزات هیدرولیکی وارد 
کشور شده  اند که قابلیت رقابت با برخی 
کشورهای اروپایی را دارند، اما باز هم 
مشکل حل نشده است. چرا که بیش 
از وجود این تجهیزات جدید، شــاهد 
رشد قابل توجه ساخت برج های بلند 
در ســطح تهران هستیم به طوری که 
کارشناسان معتقدند که در تهران نیز 
از لحاظ خودرویی و تجهیزات فنی با 

کمبود های زیادی روبرو هستیم. 
سعید شــهرابی،   آتش نشان؛ مورد 
موضوع کمبود امکانات   آتش نشــانی 
می گویــد: »در برخــی از حــوادث 
کمبود لودر داریم، مجبور می شــویم 
از شهرداری تقاضا کنیم، اما شهرداری 
با اتالف وقت این وسایل را به عملیات 
تزریق می کند. نمونــه آن هم حادثه 
پالسکو اســت. نردبان و باالبر از دیگر 
وســایل الزم در آتش نشــانی است. 
بلندترین نردبان ها ۱۰۰ متری است 
که استاندارد نیست، نردبان استاندارد 
۵۵ متری اســت که ســاختمان ۱۸ 

طبقه را جواب می دهد. ما نردبان ۵۵ 
متری داریم، اما مشکل ساختار تهران 
اســت، هر جایی نمی توان نردبان ها 
را برپا کرد. باید ایمنی برای ماشــین 
نردبان ها ایجاد شــود، باید این امکان 
که جک این ماشین ها علم شوند وجود 

داشته باشد«.
 شغلی سخت 

و به معنای واقعی زیان آور
شــغل آتش نشــانی یکــی از 
سخت ترین مشاغل دنیاست. جدای 
از اندام ورزیده و سرعت عمل، تمرکز 
و اعصاب قوی، این افراد روزها و ماه ها 
باید تمرینات و آموزش های حرفه ای 
ببینند تــا برای ورود به آتش نشــانی 
صالحیت الزم را کسب کنند. این در 
حالی اســت که همه ایــن آموزش ها 
بــدون امکانــات می توانــد بی ثمر 
باشــد و حتی به مرگ آتش نشــان یا 
جراحت های شدید و گاهی معلولیت 

و از کارافتادگی او منجر شود.
گفته می شــود؛ برای ورود به این 
شغل؛ آتش نشان عالوه بر مدرک دیپلم 
باید از آمادگی بدنی باالیی برخوردار 
باشــد و اگر مرد است ســربازی رفته 
باشد. شــش امتحان ورزشی، تست 
هوش، تست پزشکی، تحقیقات محلی، 
چکیده درس های پیش دانشــگاهی 
اولین مراحل پیش رو آتش نشــانان 
است. با پذیرش در امتحان ورودی، سه 
تا شش ماه آموزش آتش نشانی برگزار 

می شود.
پس از این آتش نشانان وارد ایستگاه 
شده و تحت نظر فرمانده ایستگاه قرار 
می گیرند. این در حالی است که ممکن 
است به دلیل کمبود تجهیزات و کمبود 
نظارت بر ساخت و ایمنی ساختمان ها 

جان این جوانان متخصص در معرض 
 آسیب باشد یا دچار مصدومیت های 

غیرقابل جبرانی شوند.
 باید ۱۵ تا ۱۷ نفر در هر شیفت 

باشند، اما ما ۱0 نفر هستیم
براســاس آمار تا یــک دهه پیش 
تهران دارای 7۰ ایستگاه آتش نشانی 
بود، اما طی این ۱۰ سال ۶۰ ایستگاه 
به آن اضافه شده است، در حالی که به 
گفته آتش نشانان نیروها به تناسب این 

ایستگاه ها استخدام نشده اند.
یکــی از آتش نشــانان در تهران با 
تاکید بر کمبود نیــرو می گوید: »در 
هر ایســتگاه آتش نشــانی در تهران 
باید بین ۱۵ تا ۱7 نفر در هر شــیفت 
فعالیت داشته باشند، اما در هر شیفتی 
حدود ۱۰ پرســنل کم داریم. در عین 
حال بعضی از ایســتگاه های ما چند 
کاره است که شــامل حریق، نجات و 
پشتیبانی می شود که نیاز به حدود ۲۰ 

پرسنل دارد«.

بی توجهی به ایمنی 
اما مــورد دیگری که آمــار مرگ 
و میر و صدمات باالی   آتش نشــانان 
در ایران را رقــم می زند بی توجهی به 
ایمنی ساختمان ها در هنگام ساخت 
و عدم رعایت ایمنــی در کارخانه ها و 

کارگاه های تولیدی است. 
حســن برازنــده، کارشــناس 
شهرســازی در این بــاره می گوید: 
رد  غلــب مــوا نه در ا »متاســفا
شــهرداری های شــهرهای بــزرگ 
در اعطــای مجــوز ساخت وســاز 
تراکم فروشــی ها به بافــت و امکانات 
زیرساختی محالت توجه ندارند. این 
موضوع عالوه بر مشــکالت مختلف، 
امدادرســانی برای   آتش نشــانان را 
نیز ســخت می کند. موضوعی که در 
آتش ســوزی هایی که عمدتا در بازار 
تهــران رخ می دهد یا پالســکو دیده 
شــد«. از ســوی دیگر به اعتقاد این 
کارشناس، شــهرداری باید از ابتدای 
ســاخت مجتمع های تجاری و منازل 
مسکونی بر رعایت ایمنی آنها نظارت 
داشته باشــد،  نه اینکه سال ها پس از 

ساخت به آن توجه کند.
به گفته او رعایت ایمنی محیط های 
شغلی از جمله کارخانه ها و کارگاه های 
تولیدی، انبارها و ....، مخصوصا آنهایی 
که امکان حریق یا انفجار در آنها باالست 
نیازمند نظارت گسترده و جدی است 
که متاسفانه حریق اخیر در انبار الکل در 
اهواز و کارخانه الکل سازی در قم نشان 
می دهد این نظــارت در ایران چندان 
جدی نیســت. موضوعی که آســیب 
آن در درجه اول آتش نشانان کشور را 

تهدید می کند.
هرچنــد از چند ســال پیش خود 
سازمان   آتش نشانی اقداماتی را برای 
بازدیــد از ســاختمان های تجاری و 
مســکونی و کارگاه های پرخطر آغاز 
کرده تا ایمنی آنها را بررسی و تذکرات 
الزم را برای رفع آنهــا ابالغ کند. اما به 
گفته کارشناسان این تذکرات چندان 
از سوی مالکان مجتمع های تجاری و 
صاحبان صنایع جدی گرفته نمی شود.

مصدومیت ۱۲ آتش نشان در جریان آتش سوزی انبار الکل در اهواز

آتش نشانان، قربانیان نبود نظارت بر ایمنی

خبر

این روزها با انتشــار خبرهای ناگوار از بروز 
یک بیماری عفونی دیگر به نام قارچ ســیاه در 
هندوستان؛ بسیاری نگران شیوع این بیماری در 
ایران هستند. این در حالی است که به تازگی یکی 
از اعضای ستاد مقابله با کرونا از مشاهده مواردی از 
این بیماری در کشور خبر داد. هرچند او این موارد 
را زیاد برآورد نکرد و آن را نتیجه مصرف بیش از 

اندازه کورتون در بیماران کرونایی دانست.
دکتر مسعود مردانی، درباره بیماری عفونی 
قارچ سیاه یا موکورمایکوزیس، به ایسنا گفت: این 
بیماری در همه نقاط دنیا ممکن است رخ دهد. 
بیماری قارچی مهاجم که بیشتر مخاط بینی و 

ریه را درگیر می کند.
به گفتــه او بیمارانی که کورتون بــا ُدز باال 
دریافت می کنند، ممکن است گرفتار این بیماری 
شوند. بیمارانی که در هند به دلیل کرونا در حد 
باالیی دگزامتازون دریافــت کرده بودند، دچار 

بیماری قارچ سیاه شدند.
او هشدار داد که به هیچ عنوان مردم به شکل 

سرخود اقدام به مصرف کورتون نکنند. 

این در حالی اســت که به گفته مردانی روند 
روبه کاهش بیمــاری در اکثر قریــب به اتفاق 
استان های کشور نشان می دهد که بیماری در 

حال کنترل است. 
هرچند عدم رعایت پروتکل ها و شکل گیری 
تجمعات در آســتانه انتخابات می تواند سبب 

گسترش بیماری و افزایش ریسک انتقال شود.
وی درباره تعطیالت نیمه خرداد ماه نیز بیان 
کرد: منع مسافرت تا زمانی که واکسیناسیون 7۰ 

درصدی مردم تامین نشود از تاکیدات ما است.
انتقاد از کندی واکسیناسیون

در این میان اما روند واکسیناسیون چندان 
با ســرعت پیش نمی رود. به طــوری که دیروز 
حسین کیوانی، رئیس پیشین اداره تجهیزات 
پزشکی کشــور به خبرگزاری میزان گفت: اگر 
واکسیناســیون با همین روند ادامه یابد حدود 
۲ یا ۳ سال دیگر درگیر این موضوع هستیم. در 
این صورت تا آن موقع همه افراد این بیماری را 

گرفته اند و عفونت طبیعی هم ایجاد شده است.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون 

سه میلیون و ۱۳۸ هزار و ۳۳۳ نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و ۴۹۹ هزار و ۴۰ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق 
کرده  اند و مجموع واکســن های تزریق شده در 
کشور به سه میلیون و ۶۳7 هزار و ۳7۳ ُدز رسید.

*فوت ۱۸۴ بیمار مبتال به کرونا
براساس آخرین آمار اعالم شده از سوی مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
۱۸۴ بیمار کووید۱۹ طی یک شــبانه روز اخیر 
جان خــود را از دســت دادنــد و مجموع جان 
باختگان این بیماری به 7۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسید.

در حال حاضر ۱۳ شهر کشــور در وضعیت 
قرمز، ۲۱۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۱ شهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.
وضعیت تردد شبانه و محدودیت های 

بین شهری 
با توجه به تغییرات مثبت در شــیوع کرونا 
در کشور، سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در 
خصوص وضعیت تردد شبانه و محدودیت های 
بین شــهری گفت: این محدودیت ها مصوبه و 

ابالغیه ای است که از ســوی ستادملی مقابله با 
کرونا به پلیس راهور شده و اجرای آن همچنان 

ادامه دارد.
وی گفــت: بر اســاس ایــن مصوبــه ورود 
خودروهای غیربومی به شهرهای دارای وضعیت 
قرمز یا خروج پالک های بومی از شهرهای دارای 
وضعیت قرمز یک میلیون تومان جریمه درپی 

خواهد داشت.
سردار شیرانی اظهار کرد: در مورد شهرهای 
نارنجی نیــز ورود پالک هــای غیربومی به این 
شــهرها و نیز خروج پالک های بومــی از آنها 

مشمول جریمه نیم میلیون تومانی خواهد شد. 
لذا شــهروندان و رانندگان بایــد بدانند که این 

محدودیت همچنان پا برجاست.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا درباره طرح منع تردد شبانه نیز گفت: 
این طرح فارغ از رنگ بندی شــهرها و در تمام 
شهرهای کشــور اجرا می شــود و بر اساس آن 
خودروهای فاقد مجوزی که حد فاصل ساعات 
۲۲ تا ۳ بامداد اقدام به تردد در معابر کنند جریمه 
خواهند شــد و مبلغ آن نیز ۲۰۰ هــزار تومان 

خواهد بود.

از مصرف خودسرانه کورتون پرهیز کنید

ماجرای بروز »قارچ سیاه« در مبتالیان کرونا

در روزهای اخیر حریق 
انبار الکل در منطقه کوی 

عامری به مصدومیت 
۱۲ آتش نشان منجر شد. 

همچنین در روزهای 
پایانی سال گذشته 
نیز آتش سوزی در 

کارخانه الکل سازی قم 
به مصدومیت شدید دو 

آتش نشان منجر شده بود

رعایت ایمنی محیط های 
شغلی از جمله کارخانه ها و 
کارگاه های تولیدی، انبارها 

و ....، مخصوصا آنهایی که 
امکان حریق یا انفجار در 

آنها باالست نیازمند نظارت 
گسترده و جدی است
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