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جامعه
گزارشی از آتش سوزی در یک مدرسه ،اقدام های قضایی،
استعفای یک مدیر و تاسف از جان باختن  2کودک

یادداشت

بخاریمرگ

سوختگی شدند که وضعیت دو نفر وخیم اعالم شده است
آتش سوزی در یک مدرسه غیرانتفاعی
ذوالفقاری
و در آی سی یو و دو نفر هم در بخش بستری هستند« .علی
زاهدان جان  59دانش آموز را به خطر
مرادی» افزود :گروهی از اداره کل آموزش و پرورش در این
انداخت که البته  55نفر آن ها نجات پیدا کردند اما
مکان حضور پیدا کردند و دانش آموزان در مکان مناسبی
وضعیت چهار دانش آموز دیگر وخیم اعالم شد که دو
مستقر شدند ،با خانواده ها گفت و گو و موضوع درمان آن ها
نفر آن ها جان باختند .معاون عمليات سازمان آتش
پیگیری شد .به گفته وی ،بر اساس بخشنامه های آموزش
نشانی زاهدان در این باره به خبرنگار ما گفت :دلیل
و پرورش استفاده از هر نوع بخاری نفتی ،چراغ تیوست و
حادثه در دست بررسی اســت ،به دلیل شلوغی نمی
آترا ممنوع اعالم شده است ،بررسی دلیل این آتش سوزی
توانستیم اقدامی برای بررسی موضوع انجام دهیم ،به
و اقداماتی که باید انجام شود در مرحله بعد قرار دارد ،مهم
همین دلیل مجبور به بستن در مدرسه شدیم تا در
پیگیری سالمت دانش آموزان است .وی اظهار کرد :مدیر
شرایطی آرام تر موضوع را بررسی کنیم« .شاقوزایی»
کل در جلسه سازمان برنامه و بودجه در تهران حضور داشت
ادامه داد :به احتمال زیاد دلیل آتش سوزی چراغ نفتی
و پس از گزارش و طرح موضوع استان ،جلسه را ترک و برای
باشد امــا هنوز دلیل اصلی مشخص نیست ،در این
پیگیری روند حادثه و رسیدگی به آن عازم زاهدان شد .با
مدرسه  70دانش آموز و دیگر عوامل حضور داشتند که
تاکید «علیرضا نخعی» ،هر اقدامی الزم باشد با استفاده از
فقط چهار نفر مــصــدوم شدند و دیگر افـــراد توسط
همه ظرفیت های این اداره کل برای درمان دانش آموزان
نیروهای آتش نشانی با سالمت کامل از محل حادثه
انجام و با مقصران حادثه هم برخورد قانونی می شود.
خارج شدند .وی با بیان این که آتش فوری شعله ور شده
مرادی تصریح کرد :یک تیم پزشکی مجرب به سرپرستی
بود ،افزود :در استفاده از سیستم های گرمایشی هر چه
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
رو به استاندارد برویم به نفع است ،باید در مدارس از
درخواست آموزش و پرورش با
سیستم هـــای گرمایشی
پیگیری نمایندگان استان در
استفاده شــود که حداکثر
استانداردها را دارد ،به ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  :در
مجلس شورای اسالمی برای
بــــــرای دانــــــش آمــــــوزان معاینات اولیه مشخص شد که متاسفانه دو
بررسی از روند درمان دانش
دبستانی و پیش دبستانی کودک دچار سوختگی باالی  90درصد و دو
آموزان آسیب دیده حادثه آتش
سوزی ،عازم زاهدان شد.
بهترین سیستم شــوفــاژ یا کودک دیگر دچار سوختگی تنفسی و جسمی
اسپیلت است .به گفته وی ،باالی  70درصد شده اند .امور درمانی
سوختگیشدید4دانشآموز
از آن جــا کــه ایــن مدرسه مصدومان سانحه سوختگی پیش دبستانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ساختمانی شخصی بود که زاهدان به طور جدی پیگیری می شود
زاهدان هم در این باره اظهار
به صورت غیر انتفاعی راه
کــرد :بر اثــر آتــش ســوزی این
انـــــــــدازی شــــــده اســــت،
م ــدرس ــه خــصــوصــی ،چهار
مــســئــوالن آن از وســایــل
کودک دچار سوختگی شدید شدند .دکتر سید «محمد
گرمایشی در حد توان خود استفاده کرده بودند.
هاشمی شهری» اف ــزود 3 :دقیقه پس از وقــوع حادثه،
کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در
استفاده از چراغ های نفتی ممنوع است
محل حاضر شدند و اقدامات حیاتی و درمان اولیه را آغاز
رئیس اداره روابــط عمومی و اطــاع رسانی آمــوزش و
و مصدومان را به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
پرورش نیز در این باره به خبرنگار ما گفت :پیش دبستانی
منتقل کردند .وی ادامه داد :در معاینات اولیه مشخص شد
و دبستان غیر انتفاعی دخترانه اسوه حسنه در خیابان
که متاسفانه دو کودک دچار سوختگی باالی  90درصد و
مصطفی خمینی  ، 23متاسفانه روز گذشته دچار حریق
دو کودک دیگر دچار سوختگی تنفسی و جسمی باالی 70
شد ،این مدرسه  59دانش آموز دارد ،چهار نفر آن ها دچار

برای دومین مرتبه طی امسال

شبکه آب زاهدان از مدار خارج شد

فروردین ماه امسال بود که وقوع گرد باد در سه راهی دشتک،
سبب سقوط تعدادی از تیرهای انتقال برق و قطع جریان
انتقال آب چاه نیمه به زاهــدان شد .اتفاقی که سبب شد
مردم زاهدان برای مصارف ضروری هم دچار مشکل شوند.
ماجرای قطع شدن آب در زاهدان ،دوشنبه گذشته هم تکرار
شد و بسیاری از شهروندان از ظهر این روز آبی برای مصرف
نداشتند اما به دلیل این که از طریق آبفا و هیچ منبع رسمی
اطالع رسانی نشد ،مردم منتظر بودند که مجدد آب وصل
شود ،تا این که در ساعات پایانی شب ،شرکت آب و فاضالب
شهری اعالم کرد «برخورد یک دستگاه جرثقیل با تیرهای برق
خط اختصاصی خط انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان ،منجر به
قطع جریان برق و عدم انتقال آب به زاهدان شد» .به دلیل این
که اطالع رسانی دیر انجام شد ،خیلی ها بی اطالع از موضوع
بــرای ذخیره حتی بــرای شرب و شستن ظــروف ،آبی برای
استفاده نداشتند .البته در برخی مناطق تا حدودی مشکل
مردم از طریق آب رسانی با تانکر رفع شد ولی در بسیاری از
خیابان ها آبی توزیع نشد و بیشتر مردم گالیه مند بودند.

اطالع رسانی نشد

یکی از ساکنان خیابان آزادگان به خبرنگار ما می گوید:
از دوشنبه شب گذشته ،آب شرب این منطقه قطع شد،

این موضوع بــدون اطــاع رسانی قبلی اتفاق افتاد ،به
دلیل این که آبی ذخیره نکرده بودیم ،برای تامین آن
مجبور به خرید آب شرب از ایستگاه های تصفیه شدیم.
«آخوندی» می افزاید :از زمان قطع شدن آب تا ساعت 12
ظهر هیچ تانکری برای آب رسانی به این منطقه نیامد.
«کریم دادی» ،یکی دیگر از شهروندان می گوید :زاهدان
نبودیم اما زمانی که بازگشتیم ،متوجه قطع آب شدیم.
برای تهیه آب به چند جایگاه مراجعه کردیم که شلوغ
بود و مجبور شدیم به دیگر قسمت های شهر سر بزنم،
متاسفانه مردم زیــادی در صف بودند .یکی از ساکنان
خیابان دستغیب نیز اظهار می کند :از دوشنبه گذشته،
آب مصرفی این منطقه قطع شد به دلیل طوالنی شدن آن
مجبور شدیم برای شست و شو از آب آشامیدنی استفاده
کنیم« .براهویی» ادامه می دهد :هیچ اطالع رسانی در
این باره انجام نشد تا بتوانیم ذخیره سازی کنیم ،حتی
یک تانکر هم بــرای آب رسانی به مــردم در این منطقه
حضور پیدا نکرد.

آب رسانی انجام نشد

یکی از ساکنان خیابان امیر کبیر می گوید :آب لوله کشی
این منطقه از ظهر دوشنبه قطع شد که برای تهیه مجبور

مجتبی نوریان

دودی که چشم ها را بارانی کرد

درصد شده اند .امور درمانی
مصدومان سانحه سوختگی
پیش دبستانی زاهدان به طور
جدی پیگیری می شود.

فوت  2نفر از مصدومان

دادستان زاهدان :در اثر آتش سوزی مدرسه دخترانه ای در
زاهدان چهار نفر از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند که
دو نفر آن ها در بیمارستان جان باختند ،گروه پزشکی از تهران عازم
زاهدان شده و اقدام های درمانی در حال انجام است

رئیس بیمارستان علی ابن
ابــیــطــالــب(ع) زاهــــدان هم
گفت :دو نفر از مصدومان
سانحه آتش ســوزی مدرسه در زاهــدان ،جان خود را از
دست دادند .دکتر «کاظم مومنی» ادامه داد :این دو بیمار
به دلیل شدت سوختگی جسمی و سوختگی تنفسی جان
خود را از دست دادند .بر اساس اطالع رسانی دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان «صبا عربی» و «مونا خسروپرست» در
این حادثه جان خود را از دست دادند.

دستور باز داشت مدیر و مربی آموزشی

دادستان زاهــدان نیز در این باره به خبرنگار ما گفت:
در اثر آتش سوزی مدرسه دخترانه ای در زاهدان چهار
نفر از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند که دو
نفر آن ها در بیمارستان جان باختند ،گروه پزشکی از
تهران عــازم زاهــدان شده و اقدامات درمانی در حال
انجام است .حجت االسالم و المسلمین «علی موحدی
راد» افزود :معاون و بازپرس ویژه قتل نیز برای بررسی در
محل حاضر شدند که قصور مدیر و مربی آموزشی محرز و
دستور بازداشت آن ها صادر شد .به گفته وی ،متاسفانه
استانداردهای الزم و نکات ایمنی در این مدرسه رعایت
نشده بود ،بعد از دریافت نظریه کارشناسی اگر دیگر
اشخاص و دستگاه ها در این باره مقصر شناخته شوند
طبق قانون با آن ها برخورد می شــود .وی ادامــه داد:
طی نامه ای آموزش و پرورش و بهزیستی مکلف شدند از
مدارس و مهدکودک های دولتی و غیر انتفاعی گزارشی

به خرید آب آشامیدنی شدیم« .فخیره» ادامه می دهد :از
شرکت آبفا برای آب رسانی به این منطقه ،تانکری ارسال
نشد ،قبل از ساعت تعطیلی مدارس نیز دانش آمــوزان به
دلیل نبود آب تعطیل شدند .یکی از ساکنان خیابان ثارا...
بیان می کند :هیچ گونه اطالع رسانی برای قطع شدن آن
نشد تا حداقل مردم برای ذخیره آن اقدام می کردند« .شه
بخش» می افزاید :این وضعیت بسیار سخت است و مجبور
هستیم برای تهیه آب شست وشو و مصرفی روزانــه اقدام
به خرید آب شیرین کنیم که دردسرهایی به همراه دارد،
مشکل دیگر این است که فروشنده های آب در این مناطق
ظرفیت محدودی دارند و مردم باید کوچه به کوچه و خیابان
به خیابان به دنبال تهیه آب باشند.

تعطیلی مدارس

یکی از ساکنان خیابان انقالب می گوید :از ساعت 12
دوشنبه آب این منطقه قطع شد ،تا ظهر روز گذشته دو مرحله
برای تهیه آب اقدام کردیم اما دیگر آبی در ایستگاه ها نمانده
است« .فالح» ادامه می دهد :ظرف های نشسته ،نبود آب
برای وضو گرفتن ،شرب و  ...از مشکالتی است که برای
بسیاری از مردم به وجود آمده است .به گفته وی ،صبح که
فرزندم را به مدرسه بردم اعالم کردند به دلیل قطع شدن آب
مدرسه تعطیل است ،اگر از قبل اطالع رسانی می کردند این
اتفاق رخ نمی داد ،حتی در اخبار ساعات پایانی شب استان
نیز اطالعیه ای در این باره اعالم نشد .تا کی مردم باید در
این کالن شهر در صف آب ،بنزین ،نفت ،گاز و  ...باشند؟
«براهویی» ،از ساکنان خیابان آرش نیز بیان می کند :حتی

تهیه کنند ،تا نسبت به پلمب و رفع نواقص مراکز آموزشی
که حداقل استانداردهای قانونی را ندارد اقدام شود.

استعفای مدیر آموزش و پرورش

در پی این حادثه مدیر آموزش و پرورش ناحیه  2زاهدان
به منظور ابــراز همدردی با خانواده های داغ دیــده و
مصدوم از سمت خویش استعفا کرد .در متن استعفای
«ملک محمد سنجرانی» خطاب به مدیر کل آموزش و
پــرورش آمده است« :ضمن عرض تسلیت با عنایت به
حادثه دلخراش آتش سوزی پیش دبستانی و دبستان
غیر دولتی دخترانه اسوه حسنه در حوزه مسئولیت این
جانب که با وجود همه حساسیت های ویژه ،مکاتبات
متعدد ،پیگیری ها و نظارت مستمر منجر به این رخداد
ناگوار و رنجش و تالم روحــی و روانــی خــانــواده های
داغدار این مدرسه شد ،فارغ از این که مقصر این حادثه
کیست به عنوان متولی اصلی امر آموزش و پرورش این
ناحیه قصد هیچ گونه توجیهی نــدارم و احساس می
کنم فرزند و نوه ام را در این حادثه تلخ از دست داده
ام بنابراین به نشانه احساس مسئولیت اجتماعی و
ابراز همدردی استعفای خودم را از مسئولیت آموزش
و پــرورش ناحیه  2زاهــدان تقدیم می دارم .امیدوارم
هیچ گاه شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی در مجموعه
آموزش و پرورش نباشیم».

یک تانکر برای آب رسانی به این منطقه ارســال نشد ،در
حالی که آبفا اعالم کرد آب رسانی در حال انجام است ،به
همین دلیل مجبور به تهیه آب شرب شدیم« .حسام» ،یکی از
ساکنان خیابان پاستور هم اظهار می کند :دو روز است که آب
قطع است ،در این باره نه اطالع رسانی شد و نه تانکری برای
آب رسانی به منطقه آمد .اما «عالی» ،از اهالی بولوار انقالب
می گوید :صبح یک تانکر برای توزیع آب به منطقه ارسال
شد و تعدادی از همسایه ها موفق به تامین آب شدند اما از
منطقه خارج شد و ایستگاه مشخصی هم اعالم نشده است.
«دهمرده» ،از دیگر شهروندان اظهار می کند :بچه کوچک
دارم دو روز است که آب قطع است ،منزلمان در طبقه سوم
مجتمع قرار دارد و مجبورم گالن های آب را از پله باال ببرم.
تانکری برای آب رسانی به منطقه آمد اما زمان کوتاهی توقف
داشت و بیشتر ساکنان متوجه حضورش نشدند ،بهتر بود
مکان هایی برای استقرار تانکرها مشخص می شد.

اعزام  6گروه برای رفع مشکل

اما سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری به خبرنگار ما
می گوید :برخورد یک دستگاه جرثقیل با تیرهای برق خط
اختصاصی انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان در دو شنبه
شب گذشته به قطع جریان و عدم انتقال آب به این شهر
منجر شد«.علیرضا قاسمی» می افزاید :این حادثه ابتدا
سبب افت فشار یا قطع جریان آب در خیابان های انقالب،
فاضلی ،تاکسیرانی ،کوثر ،بعثت ،ثــارا ،...مــزاری ،امام
خمینی(ره) غربی ،مصطفی خمینی غربی ،طباطبایی،
جمهوری اسالمی ،پرستار ،دانش ،دانشجو ،جانبازان،

آتش ،شعله می کشد و چه بسا در آن لحظه کودکانی که نه آشنایی با حریق دارند و نه
تجربه گریز ،کنجکاوانه فقط به آن نگاه می کنند .تصاویری که شاید بارها در تفریحات
و آتش بازی ها آن را دیده باشند و لحظه ای نیز شوقی در وجودشان شعله ور شود!
اما آیا این شوق احتمالی را دوامی است یا در اندک زمانی به فضایی تبدیل می شود که
کودک را یارای مقابله با آن نیست؟!
کودکی که به اقتضای سن تا لحظاتی قبل مشغول شعر خوانی ،قصه گویی ،بازی و
سرگرمی یا فراگیری دروس بود به یک باره با صحنه ای وحشتناک توام با داد و فریاد
معلم و همکالسی ها مواجه و شوکه می شود و می ماند که چه کند .حق دارد چون
طفل معصوم هنوز سن و سالی ندارد یا پیش دبستانی است یا دانش آموز دبستان ،با
جثه ای کوچک و عکس العملی ضعیف در مقابله با حوادثی که ممکن است تا به حال
ندیده و نشنیده یا در عمل مقابله با آن را نیاموخته است.
از این که فضا استاندارد است یا نه ،محل خروج مناسب فرار است یا  ...بگذریم ،تصور
قرار گرفتن در فضایی پر از دود و آتش ،فریاد و مصدومیت دوست و همکالسی که
لبخند ثانیه های قبلش در خاطر است ،سخت است و سخت تر آن که بدانی دیگر او را
نمی بینی! هم سن و سالی که در همین جمع و کالس دچار سوختگی شد و قربانی
بی احتیاطی یا هر آن چه نامش نهند با هر قصور و ایرادی ،اما آن ها دیگر نیستند تا
امروز به فرض برگشت همه شرایط قبل کالس ،دوباره در کنار هم بنشینند تا روزی
دیگر را در کالس و مدرسه شروع کنند.
به این می اندیشم که کودکان حادثه دیده و حادثه مشاهده کرده دیروز ،شب گذشته
را چگونه گذراندند و توانستند صحنه های آتش سوزی و سوختگی دوستان را از ذهن
پاک کنند و آرام بخوابند؟
به راستی چه قدر زمان می برد که بتوانند حادثه ای دلخراش چون آتش سوزی مدرسه
و جان باختن و مصدوم شدن دوستان را از یاد ببرند و از پا گذاشتن در کالس آن هم
قبل از شروع رسمی دوره دبستان یا در اولین سال های تحصیل ،هراس نداشته
باشند؟ در کنار آن ها ،چه فشاری به خانواده ها وارد شده است تا بتوانند جگر گوشه
های خود را آرام کنند و به ساحل آرامش برسانند؟ این که مسئوالن حوزه آموزش و
پرورش و نهادهای حمایتی چه برنامه هایی برای دلجویی و بازسازی روحیه لطیف این
عزیزان خواهند داشت؟ و خانواده های سوگواری که صبح ،کودک خود را تا مقابل
مدرسه بدرقه کردند به امید آن که ظهر ،دست در دستش او را به خانه برگردانند و در
مسیر از آن چه در کالس فرا گرفته است بپرسند اما ...
و تو ای کودک عزیز سوخته در غفلتی که چنین حادثه ای را رقم زد بخواب ،شاید
خواب تو جرقه ای باشد برای بیداری متولیان تا زین پس با چشمانی بازتر مراقب تو
و امثال تو باشند و نگذارند شرایطی این چنین پیش آید اگر چه حوادثی این چنین
بسیار کم شده است اما در عین حال باید دید چگونه می شود کاری کرد تا تکرار نشود.
هنوز خیلی ها حادثه آذر ماه  91روستای شین آباد را به یاد دارند که در آن نیز بخاری
نفتی کالس گر گرفت و  ...در پی آن انتظار داشتند دیگر تکراری بر آن نباشد اما ...
پس شما هم بخوابید ،شاید تلنگری باشد که مبادا دوباره حادثه آذر  91شین آباد و 27
آذر  97مدرسه زاهدان تکرار شود و دعا کنید همکالسی هایتان ،خانواده هایتان و هیچ
کودک و بزرگ دیگری این چنین غم نبیند.
امروز همکالسی ها به یادتان شمع روشن می کنند اگر چه تا مدت ها شاید از هر شعله
ای هراس داشته باشند ،شعله ای که جان شما را گرفت و !...

قلنبر ،دانشگاه ،معلم ،بزرگمهر ،زیباشهر و مهرشهر شد که
شش تیم از شرکت های توزیع برق و آب برای رفع مشکل
به منطقه اعزام شد .وی اضافه می کند 52 :دستگاه تانکر
آب رسانی بــرای تامین آب آشامیدنی برخی از مناطق
درگیر با قطع آب در نظر گرفته شد ،به واسطه خط انتقال
آب از چاه نیمه سیستان به زاهــدان ساالنه بیش از 30
میلیون متر مکعب آب تامین می شــود .در پی پیگیری
خبرنگار ما ،سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری گفت:
عملیات احیای خط برق ایستگاه پمپاژ آب چاه نیمه به
زاهدان با تالش نیروهای امداد حوادث شرکت توزیع برق
و تیم های اتفاقات آب و فاضالب ساعت  16روز گذشته به
پایان رسید ،اما هشت ساعت زمان می برد تا آب وارد لوله
های خانگی شود.

احیای خط برق
ایستگاه پمپاژ آب
چاه نیمه ساعت
 16روز گذشته
به پایان رسید ،
اما  8ساعت زمان
می برد تا آب
وارد لوله های
خانگی شود

