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گزارش «سالمت» از حواشى آيين كلنگ زنى براى ساخت بيمارستان سوانح سوختگى موقوفه عميدى

دعوت به مراسم كلنگ زنى!دعوت به مراسم كلنگ زنى!
مجلس  نماينده  روزگارى 
و  خبرنگار  است.  بوده 
هم  مطبوعات  سردبير 
بوده. در رشته حقوق هم 
دستى داشته و حتى مدتى داديار دادسراى 
اين  از  هيچ كدام  اما  است،  بوده  تهران 
مناصب و فعاليت ها، دليل ماندگارى نام او 
نورى»  عميدى  مرحوم «ابوالحسن  نيست. 
را امروز بيشتر به خاطر موقوفات و نيات 
به خصوص  مى شناسيم،  خيرخواهانه اش 
اينكه در روزهايى كه گذشت، زمين5 هزار 
مترى او كه 56 سال قبل براى بهره بردارى 

درمانى وقف شده بود، خبرساز شد.

ساعت 9 صبح روز يكشنبه 20 دى ماه، اداره 
مراسمى  تهران  استان  خيريه  امور  و  اوقاف 
براى كلنگ زنى و آغاز ساخت يك بيمارستان 
فوق تخصصى سوختگى در زمين موقوفه مرحوم 
عميدى نورى، واقع در منطقه 7 تهران، خيابان 
با  مراسم  اين  كه  بود  ديده  تدارك  مطهرى 
حاشيه هاى پررنگى همراه شد. مدعوين اين 
بهداشت،  وزير  هاشمى،  سيدحسن  مراسم 
سازمان  رئيس  على محمدى،  حجت االسالم 
اوقاف و امور خيريه كشور، سيدحسين هاشمى، 
استاندار تهران، مرتضى طاليى، نايب رئيس 
شوراى اسالمى شهر تهران، على اصغر پيوندى، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى، محمد 
حاجى آقاجانى، معاون درمان وزارت بهداشت 
و جمعى از مشاوران وزارت بهداشت بودند.  
متاسفانه طى نيم قرنى كه از وقف زمين مذكور 
گذشته، به داليل مختلف نيت اصلى واقف كه 
احداث مركزى با كاربرى درمانى بوده، محقق 
نشده و از 2 سال پيش تالش هايى از جانب سازمان 
اوقاف و دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى براى 
ساخت يك مجموعه مدرن فوق تخصصى براى 
درمان بيماران ناشى از سوختگى انجام و درنهايت 
مجوزهاى الزم هم از شهردارى و شوراى اسالمى 

شهر تهران دريافت مى شود.
ناگفته نماند كه ساخت چنين مراكزى در سراسر 

كشور، از نيازهاى بسيار مهم نظام درمان محسوب 
مى شود، چرا كه در سراسر كشور باوجود حدود 
800-700 تخت سوانح سوختگى، تخت هاى 
استاندارد براى اين منظور بسيار انگشت شمار 
است، اما قطعا ساخت چنين بيمارستان هايى، آن 
هم در شهرى با تراكم جمعيتى باال مانند تهران، 
نياز به دقت نظر ويژه در جانمايى و همين طور 
مطالعات مربوط به «پيوست اجتماعى» و بررسى 
دقيق تبعات اجتماعى احداث چنين پروژه هاى 
عمرانى اى دارد. اينكه چقدر در مورد اين مسائل 
دقت نظر وجود داشته، بحثى است كه بايد به 
آن پرداخته شود ولى به هرحال آيين كلنگ زنى 
بيمارستان موقوفه مرحوم عميدى، با اعتراض 
شديد همسايگان و اهالى محل مواجه شد به نحوى 
كه اصل مراسم، تحت الشعاع اين اعتراضات قرار 
گرفت. ظاهرا بحث اصلى معترضان به ساخت 
اين مجموعه درمانى، مشكالت ترافيكى اى است 
كه ممكن است در آينده گريبان اين منطقه را 
بگيرد و البته نگرانى از كاهش قيمت اراضى آن 
محل هم قطعا بى تاثير نبوده است. ضمن اينكه 
زمزمه هايى هم از جانب برخى از همسايه ها 
شنيده مى شد كه نشان دهنده نگرانى هايى درباره 
عفونت هاى بيمارستانى و مسائل بهداشتى بود. 

چه كسى كلنگ اول را مى زند؟!
با ورود وزير بهداشت و ديگر مسئوالن به 
مراسم كلنگ زنى، اين نگرانى ها آشكار شد. 
هركدام از مسئوالن كه وارد محل مى شدند، 
اطراف  در  همسايگان  از  معترضانه  حلقه اى 

آنها زده مى شد.
اعتراضات به حدى بود كه فضاى جلسه را 
كامال تحت تاثير خود قرار داد؛ تا آنجا كه 
هيچ كدام از مسئوالن حاضر در مراسم، حتى 
حاضر به زدن كلنگ اول احداث اين بيمارستان 
نشدند و نهايتا فرزند مرحوم عميدى نورى 
شخصا اين كار را انجام داد. جديت و شدت 
را هم  هاشمى  اعتراضات مردم محل، دكتر 
وادار به بيان اين حرف كرد كه: «هنگامى كه 
وارد شدم، تعدادى از شهروندان براى ساخت 
اين بيمارستان اعتراض داشتند. اگر مى دانستم 
مردم ناراضى هستند، جلسه هيات دولت را 
ترك نمى كردم و نمى آمدم. از آقاى طاليى 
درخواست دارم به عنوان نماينده شوراى شهر 
تهران موضوع را بررسى كند و آنچه حكم و 
قانون مى گويد، انجام شود.» وزير بهداشت 
«احداث  بود:  گفته  سخنانش  از  بخشى  در 

بيمارستان به زور نمى شود.»

آن روى سكه
اما فرزند مرحوم عميدى نظر ديگرى در اين باره 
دارد. او به خبرگزارى مهر گفته: «اعتراض اهالى 
محل، بى مورد است. 50 سال قبل، اين زمين وقف 
بيمارستان شده و آن زمان اصال اينجا خانه اى نبود 
و همه اش بيابان بود. همين شهروندان محترم  
اطراف زمينى كه كاربرى آن مشخص بود، خانه 
ساختند و خود ما هم اولين سازنده هاى خانه كنار 
اين زمين بوديم. حاال آمده اند و مدعى شده اند.» 

تعيين زمينى ديگر در شمال شرق تهران
رئيس  حافظى،  رحمت ا...  ديگر،  طرف  از 
شوراى  محيط زيست  و  سالمت  كميسيون 
خود  خبرى  نشست  در  تهران  شهر  اسالمى 
اهالى معترض محل داد  به نوعى حق را به 
يك  در  است  قرار  ساختمان  «اين  گفت:  و 
زمين به مساحت 5200 متر كه در يك كوچه 
8 مترى در خيابان يوسفيان واقع شده، احداث 
شود كه براى اين منظور بسيار نامناسب است 
منازل  ديوار  به  ديوار  دقيقا  بيمارستان  چون 
مسكونى ساخته مى شود.» وى پيشنهاد داد با 
همكارى شوراى شهر، شهردارى و دانشگاه 
علوم پزشكى شهيدبهشتى زمينى ديگر ترجيحا 

در منطقه شمال شرق تهران درنظر گرفته شود 
و پس از كسب تاييديه هاى كارشناسان فنى، 
براى ساخت بيمارستان سوختگى آماده شود. 
البته حافظى تعريف كاربرى چنين زمينى در 
يك خيابان 8 مترى براى احداث بيمارستان را 
گردن كميسيون ماده 5 انداخت و گفت: «در اين 
خصوص بايد از خود اين افراد سوال شود كه 

استناداتشان دراين باره چه بوده است.»
وزير  درخواست  با  كه  است  درحالى  اين 
بهداشت از سردار مرتضى طاليى، وى مسئول 
رسيدگى به اين قضيه شده است. نايب رئيس 
شوراى اسالمى شهر تهران هم روز سه شنبه 
داشت:  اظهار  خود  دستور  از  پيش  نطق  در 
«اين زمين از 50 سال گذشته به نام بيمارستان 
وقف شده بود. وقتى از مسئوالن سوال كردم 
كه آيا مى توان اين زمين را تبديل به احسن 
با  داد  اختصاص  ديگرى  كاربرى  به  و  كرد 

جواب منفى روبرو شدم.»
به هرحال كلنگ اول بيمارستان سوختگى عميدى 
را فرزند خود واقف بر زمين زد ولى بايد منتظر 
ماند و ديد كه باالخره كلنگ هاى ديگرى هم براى 
احداث بيمارستان سوختگى مرحوم عميدى به 

زمين خواهد خورد يا نه؟

 شعيب 
شاه زمانى

در حريمى كه 
حريمى نيست

 حجت االسالم 
ابراهيم اخوى

روان شناس بالينى مركز 
مشاوره حوزه علميه قم

با ورود دنياى مجازى به زندگى روزمره 
ما، هر روز شاهد موضوعى تازه و اتفاقى 
اسرار  از  بخشى  آن  در  كه  هستيم  نو 

آدم هاى اطرافمان برمال مى شود.
 زندگى رسانه اى و حضور در دنياى 
مجازى، همانند حريمى شيشه اى است 
حياط  درون  اينكه  گمان  به  افراد  كه 
خلوتى قرار گرفته اند، از مراقبت كافى 
در اين باره باز مى مانند، حال آنكه اين 
فضاى شخصى امروزه به هيچ وجه امن 
نيست و هر فردى مسئول اصلى مراقبت 
خويش  خانوادگى  و  فردى  حريم  از 
است. صرف نظر از اينكه رفتار ناپسند 
و نامشروع هميشه ناپسند باقى خواهد 
ماند، دامن زدن ما به ترويج چنين رويه اى 

نيز از كارهاى ناروا شمرده مى شود. 
در آموزه هاى دينمان نيز از ما خواسته اند 
كه نسبت به حريم خصوصى ديگران، 
امانت دار باشيم و حرمت فرد و جامعه 
را با افشاگرى هاى خود از بين نبريم. از 
نگاه دين، همه ما در معرض نگاه و كنترل 
خداونديم و كوشش ما براى دستيابى 
تحت  هم  ديگران  شخصى  اسرار  به 
خواهد  او  مواخذه  و  خداوند  نظارت 
بود. به همان اندازه كه تجسس در امور 
همان  به  شده،  شمرده  ممنوع  ديگران 
نسبت فراگير كردن ذهن هاى ديگران 
ممنوع  نيز  نادرست  مسايل  به  نسبت 
است؛  يعنى هم نبايد دنبال كشف گناه 
ديگران باشيم، هم نبايد با پخش و نشر 
آن خودمان به گناه ديگرى گرفتار شويم. 
نهادينه كردن چنين فرهنگ پيشرفته اى 
فناورانه،  پيشرفت هاى  با  همگام 
مى يابد  بيشترى  اهميت  روزبه روز 
وگرنه هر روز بايد شاهد سقوط فرد 
جديدى در اين حفره هاى بى انتها باشيم. 
اصالت هاى  و  ديگران  آبروى  مراقب 

فردى خود باشيم.

يادداشت مهمان

انصاف هم خوب چيزى است. 
دست دوستى،  كسى  وقتى 
خدمت و نوعدوستى به سوى 
ما دراز كرده، بايد دستش را به 
گرمى بفشاريم و ما نيز در راه پيشبرد اهدافش تا آنجا كه مى توانيم 

به يارى اش بشتابيم.
پيش،  سال  نورى 50  عميد  ابوالحسن  مرحوم  خيرانديش،  واقف 
زمينى به وسعت 5 هزار و 344 متر در يكى از خيابان هاى فرعى 
خيابان شهيد مطهرى تهران را وقف بيمارستان كرده كه البته در 
اطالع  با  افرادى  بعدها  و  نبوده  خانه اى  هيچ  آنجا  اصال  زمان  آن 
از اينكه اين زمين وقف ساخت بيمارستان است در اطراف آنجا 

ساخت وساز كردند.
آن واقف خيرانديش با اينكه مى توانست خودش از زمينش استفاده 
و  نگاه  با  اما  بگذارد،  جاى  به  نوادگانش  و  فرزندان  براى  يا  كند 
همتى بلندى كه داشت، با ازخودگذشتگى و ايثار، مردم و همنوعان 
خود را ديده و آن را وقف ساخت بيمارستان كرد. اكنون كه پس 
از گذشت نيم قرن از آن عمل خير، مسئوالن سازمان اوقاف عزم 
خود را جزم كرده با دريافت مجوزهاى الزم از وزارت بهداشت 
و شهردارى تهران، تصميم به ساخت بيمارستان 180 تختخوابى 
آن  كلنگ زنى  به  اقدام  و  كرده  سوختگى  و  سوانح  فوق تخصصى 
كرده، بى انصافى است كه ما مصالح عمومى را نبينيم و به تنها به 

آسايش شخصى خود باشيم. 
البته در اين رابطه بايد به چند نكته توجه كنيم:

1) امروزه يكى از مشكالت و كمبودهاى حوزه درمان و سالمت 
در جامعه بيمارستان تخصصى سوانح و سوختگى است. تا آنجا 
كه ساالنه 25 هزار حادثه باعث سوختگى در كشور رخ داده و در 
 ICU حال حاضر با كمبود 2 هزار تخت بيمارستانى و 400 تخت

سوختگى مواجهيم.
2) يكى از نگرانى هاى همسايگان آن منطقه نسبت به ساخت بيمارستان، 
بحث پسماندهاى بيمارستانى، بهداشت و بيمارى هاى احتمالى از 

سرايت آلودگى هاست كه در اين زمينه بايد گفت، متخصصان و 
كارشناسان خبره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، قبل 
از صدور مجوز براى ساخت هر بيمارستانى تمام جوانب كار را 
سنجيده و سپس اقدام به صدور مجوز مى  كنند كه با اين حساب 

هيچ جاى نگرانى در اين مورد وجود ندارد. 
3) حادثه خبر نمى كند و براى همه محتمل است. هر كدام از ما نيز 
در معرض حادثه و سانحه ايم. آن وقت است كه دنبال نزديك ترين 
بيمارستان و درمانگاه مى رويم. آن وقت است كه قدر نزديك بودن 
و  گله  بيمارستان  همسايگى  مشكالت  از  و  دانسته  را  بيمارستان 
شكايتى نمى كنيم. حال كه اينگونه است، بيايد خود را جاى كسانى 
بگذاريم كه به بيمارستان نياز دارند و اين سوال را از خود و وجدان 

بيدارمان بپرسيم چرا بايد مانع ساخت چنين بيمارستانى شويم؟
4) آنگونه كه در اخبار ديديم و شنيديم، برخى از همسايگان محترم 
بيمارستان  ساخت وساز  براى  شده  ايجاد  صداى  و  سر  به  نسبت 
موقع  سروصداها،  اين  مگر  پرسيد  آنها  از  بايد  كه  بودند،  گله مند 
در  روز  هر  مگر  نداشت؟  وجود  ما  شخصى  منازل  ساخت وساز 
كوچه پس كوچه هايمان صداى تخريب منازل فرسوده و تجهيزات 

ساختمانى و... را نمى شنويم؟ چرا آنجا اعتراض نمى كنيم و... 
5) يكى ديگر از دغدغه هاى اهالى محترم آن منطقه، ايجاد ترافيك 
محترم  مسئوالن  گفت،  بايد  كه  هستند  خود  منازل  محدوده  در 
كرده اند  صادر  را  بيمارستانى  چنين  ساخت  مجوز  كه  شهردارى 
را تدابير الزم و پيش بينى هايى را براى اين مساله در نظر گرفته و 

پس از كارشناسى هاى تخصصى اقدام به ساخت مجوز كرده اند.
6) اكنون كه قرار است با فداكارى آن واقف مرحوم، اين زمين به 
بيمارستان تخصصى سوانح سوختگى در 10 طبقه فوقانى و 5 طبقه 
زيرزمين و پاركينگ تبديل شود و خيرين نيز براى كمك به ساخت 
چنين بيمارستانى كه يكى از كمبودها و ضرورت هاى اين مرزوبوم 
است اقدام كرده اند بياييد با كمى مهربانى، نه تنها مانع اين كار خير 
و خداپسندانه نشويم، بلكه گوشه اى از كار را دست بگيريم و در 

حد توان خود به اين امر خير كمك كنيم.

دو كلمه با همسايگان محترم بيمارستان

 حجت االسالم 
حسين ژوليده
كارشناس وقف

حاشيه هاى مراسم كلنگ زنى
1) اعتراض شهروندان به مراسم كلنگ زنى بيمارستان.

2) امتناع وزير بهداشت از كلنگ زنى و موكول  كردن موضوع به 
رسيدگى مجارى قانونى.

3) سخنرانى رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بدون اشاره 
به گاليه و اعتراض شهروندان در مورد اهميت وقف و ساخت 

اين بيمارستان.
سيدحسن  يعنى  سوم  سخنران  برنامه،  مجرى  اصرار  رغم  به   (4

هاشمى، استاندار تهران، از ايراد سخنرانى صرف نظر كرد.
5) در انتهاى سخنرانى ها از فرزند واقف دعوت شد تا لوح تقدير را از 
دست وزير و رئيس سازمان اوقاف دريافت كند كه با فريادهاى شهروندان 
مراسم به هم ريخت و مسئوالن براى كلنگ زنى وارد محوطه شدند.

6) هيچ مسئول ديگرى نيز در نهايت كلنگ را بر زمين نزد!
7) باالخره با سالم و صلوات، فرزند واقف در ميان اعتراض شهروندان، 

كلنگ اول را خودش بر زمين زد.
8) بعد از گذشت 2 ساعت از مراسم كلنگ زنى، شهروندان، همچنان 
با مسئوالن صحبت مى كردند اما حجت االسالم محمدزاده، مديركل 
اوقاف تهران، آب پاكى را روى دست همه ريخت و گفت تا چند 
نگهدارى  مسئول  اوقاف  مى شود.  آغاز  گودبردارى  ديگر  ساعت 
موقوفات و بهسازى آن است و براى ساخت اين بيمارستان تمام 
مراحل قانونى آن طى شده و هيچ ايراد قانونى ندارد. آقاى دكتر 
كوليوند كه متخصص در تائيد مجوز ساخت بيمارستان است نيز تائيد 
كرد كه در اين منطقه مى شود بيمارستان ساخت و مجوزها داده شده.
9) گم شدن كلنگ بعد از مراسم كلنگ زنى هم از نكته هاى جالب توجه 

اين مراسم بود.

هنگامى كه وارد شدم، هنگامى كه وارد شدم، 
تعدادى از شهروندان تعدادى از شهروندان 
براى ساخت اين براى ساخت اين 
بيمارستان اعتراض بيمارستان اعتراض 

داشتند. اگر مى دانستم مردم داشتند. اگر مى دانستم مردم 
ناراضى هستند، اصال جلسه هيات ناراضى هستند، اصال جلسه هيات 
دولت را ترك نمى كردم و به اين دولت را ترك نمى كردم و به اين 
مراسم نمى آمدممراسم نمى آمدم
- دكتر قاضى زاده هاشمى - دكتر قاضى زاده هاشمى 

اين زمين از اين زمين از 5050 
سال گذشته به نام سال گذشته به نام 

بيمارستان وقف شده بيمارستان وقف شده 
بود. وقتى از مسئوالن بود. وقتى از مسئوالن 
سوال كردم كه آيا مى توان اين زمين سوال كردم كه آيا مى توان اين زمين 

را تبديل به احسن كرد و به كاربرى را تبديل به احسن كرد و به كاربرى 
ديگرى اختصاص داد يا نه، با جواب ديگرى اختصاص داد يا نه، با جواب 

منفى روبرو شدممنفى روبرو شدم
- سردار طاليى- سردار طاليى


