
دیدبان سالمت 14

: ابتدا برایمان بگویید در این حادثه که برای دختر 
15 ساله افتاده، درون کپسول چه گازی پر شده بوده؟

من از این حادثه اطالعی ندارم چون در اتفاقاتی که منجر به 
تخریب یا آتش سوزی نشده باشد، به ما اطالع نمی دهند، اما 
حوادث مشابهی که به دلیل تقلب درپر کردن این کپسول ها 
بوده، پیش آمده که به ما اطالع دادند. من یادم است که چند 
سال قبل پدری برای فرزندش از این بادکنک های گازی 
خریده و در ماشین دست بچه داده بود. این فرد ماشینش 
تا همسرش خرید کند و  را کنار خیابان پارک کرده بود 
بیاید. آن مرد به محض اینکه سیگارش را روشن کرده بود 
و احتماال سیگار به بادکنک برخورد کرده، بادکنک طوری 
ترکیده بود که تمام شیشه های ماشین به طرز فجیعی شکسته 

بود و شیشه های ساختمان کنار ماشین که 2 یا 3 
متر از ماشین فاصله داشت نیز شکسته بود و آن 

پدر و دختر به شدت سوخته بودند.
این  کردن  باد  برای  گازی  چه   :
بادکنک ها مجاز است تا قابل اشتعال نباشد؟

از گازهای بی اثر مثل هلیوم می توان برای باد 
اصال  که  کرد  استفاده  بادکنک ها  این  کردن 
قابل اشتعال نیست. اصطالحا گفته می شود از 
گازهای بی اثر یا خنثی باید برای باد کردن این 

بادکنک ها استفاده کرد.
: چه تخلفاتی دراین زمینه انجام شده 

که حادثه به دنبال داشته است؟
باید کپسول گاز هلیوم را از بیرون خریداری کنید 
ولی خیلی ها این کار را نمی کنند و شیلنگ گاز 
آشپزخانه را باز و 50 بادکنک را از این طریق 
باد می کنند. بعد کیک، فشفشه و شمع روشن 
می کنند، در حالی که اگر یکی از این بادکنک ها 
بترکد، کل خانه خراب می شود یا اگر کپسول 
از بیرون خریداری شده باشد، می دانیم که گاز 
هلیوم قابل انفجار نیست، ولی ممکن است چند 
درصد گاز دیگر هم با آن مخلوط کرده باشند 
که از این طریق هزینه اش کمتر شود. این قضیه 
به وجدان  کاری فروشنده برمی گردد. متاسفانه 
برخی افراد از اعتماد مردم سوء استفاده می کنند و 
هر نوع تقلبی را در محصولشان انجام می دهند.

: در مورد استفاده از این بادکنک ها 
چه توصیه ای برای مردم دارید تا دچار حادثه 

نشوند؟

اول اینکه بادکنک های گازی را به هیچ عنوان مناسب استفاده 
در فضاهای بسته مثل تاالر، رستوران و خانه ها نمی بینم. 
در جشن های ملی و ورزشگاه ها که فضا باز است و چند 
هزار بادکنک به هوا می فرستند، اشکالی ندارد، هر چند آن 
هم خطرات خاص خودش را دارد، ولی در آپارتمان 50، 
60 متری یا در تاالر تعداد زیادی بادکنک را باد می کنند 
که به سقف بچسبد. در این بین خیلی ها شیطنت می کنند 
و به جای استفاده از گاز هلیوم یا گازهای بی اثر از گازهای 
شهری استفاده می کنند. گاز شهری از هوا سبک تر است 
و رو به باال می رود. در برخی از جشن ها یک نفر دم در 
تاالر یا خانه ایستاده و به هر یک از مهمان ها یک بادکنک 
می دهد و می گوید با بادکنک وارد شوید. این بادکنک هم 
می رود باال و می چسبد به سقف و کنار المپ 
و سیم برق قرار می گیرد. اگر گاز قابل اشتعال 
باشد، خانه منفجر می شود، بنابراین نمی توان به 
هر کسی که از این بادکنک ها می فروشد، اعتماد 

کرد و باید حتما از افراد مطمئن خرید کرد.
می توان  گاز  کپسول  روی  از  آیا   :

تشخیص داد که گاز هلیوم است یا نه؟
نام گاز روی سیلندر کپسول، نوشته شده، ولی 
در این زمینه نیز تقلب می شود. اگر اتفاقی افتاد، 
فرد شاکی می تواند کپسول را به دادگاه ببرد و 
بگوید که من کپسول گاز هلیوم گرفتم، ولی 
منفجر شده و شکایت کند. متاسفانه من خیلی 
دیدم که گاز شهری را برای باد کردن بادکنک 
استفاده می کنند چون هم سبک است، هم فرد 
پر می شود.  بادکنک زود  پول نمی دهد و هم 
بی احتیاطی  و  است  خطرناک  بسیار  کار  این 
تلفات جانی به دنبال دارد. به همه افراد توصیه 
تا  نکنند  پر  گاز شهری  با  را  بادکنک  می کنم 

دچار حادثه نشوند.
: با توجه به حوادثی که در این زمینه 
زیاد شده، آیا شما پروتکلی در این زمینه تهیه 
کرده اید که فروشندگان و متخلفان نسبت به 

عوارض آن مطلع باشند؟
متولی ساماندهی فردی است که قانونگذاری می کند. 
ما قانونگذار نیستیم. افرادی که لوازم جشن تولد 
را می فروشند اتحادیه دارند. آنها باید دستورالعمل 
بزنند که با توجه به حوادث گزارش شده، اگر کسی 

تقلب کند، با او برخورد می شود.
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تجمالت و تشریفات در کشور ما با سرعت نور در حال پیشرفت است. شکل و شمایل جشن تولدها در یکی-دو 
سال اخیر کامال تغییر کرده، به گونه ای که بیشتر جشن تولدها تم)زمینه( دارد و همان تم هم کلی دردسر دارد. مثال 

کوکی ها باید مطابق تم درست شوند، کیک تولد ها هم باید از تم آن تبعیت کند و معموال کیک های تولد به هر شکی که 
در ذهنتان بگنجد با قیمت های گزافی درست می شوند. لباس مادر و پدر و کودکی که تولدش هست باید یک شکل باشد و 

افرادی هستند که کار تهیه ماکت و تزئینات تولد را برعهده می گیرند. بادکنک های گازی هم داستان خودش را دارد؛ از سال تولد و اسم افراد گرفته تا 
شکل های کارتونی و قلبی شکل، کلی فضای تولد را رنگارنگ می کند. این بادکنک ها آن گونه مورد استقبال واقع شده که حضورشان در عروسی ها، سالگردها، 
جشن های مختلف خانوادگی و حتی ملی، قطعی است و اگر نباشند، یک جای کار می لنگد. از تولد که بگذریم، جدیدا »جشن دندونی« و »جنسیت بچه« و 

تولد بچه در بیمارستان نیز با همین تشریفاتی که در موردش صحبت کردیم در حال برگزاری است و این بادکنک ها نیز پای ثابت این جشن هاست. البته 
مد شدن بادکنک  های گازی بازار پرسودی ایجاد کرده و مانند همه اجناسی که وقتی دست در آن زیاد می شود، تخلف و تقلب هم کم کم خودش را نشان 
می دهد، خبرهایی شنیده می شود از منفجر شدن بادکنک و سوختن افرادی در اثر گازهایی که قابل اشتعال بوده است. به تازگی دختر 15 ساله ای هنگام پر 
کردن بادکنک ها با کپسول گاز هلیوم که تقلبی بوده دچار سوختگی شده و مشخص شد درون کپسول گاز هلیوم وجود نداشته است. پدر این دختر 15 

ساله خواستار برخورد قضایی با توزیع کنندگان و فروشندگان این گاز خطرناک شده است. سوال مهم این است که این کپسول ها از کجا تهیه 
می شوند و چگونه می توانیم تشخیص دهیم درون کپسول چه گازی است و اصال چرا برخی از آنها منفجر شده اند؟

به یک منبع گازی  نیاز  بادکنک های گازی قطعا  از  این حجم 
قوی دارد که بتواند نیاز مشتریان را پاسخ دهد. ابتدا رفتم سراغ 
افرادی که فروشنده کپسول بودند. در آگهی فروش نوشته که 
فروش کپسول های اصل 20، 50 لیتری بدون واسطه با قیمت 
مناسب. به فروشنده گفتم: »قیمت کپسول ها را می خواستم بدانم.«

برای چند تا بادکنک کپسول می خواستید؟
برای حدود 50 تا بادکنک

قیمت کپسول 180 هزار تومان است و اگر کپسول را برگردانید، 
80هزار تومان را به شما برمی گردانیم و قابل شارژ است.

از کجا بدانم در کپسولی که شما به من می دهید، گاز هلیوم وجود دارد؟

ما برای شما تست می کنیم.
شما خودتان این کپسول ها را از کجا تهیه می کنید؟

از کشور امارات
آگهی دیگر نوشته که اجاره و فروش کپسول ها با قیمت مناسب

بعد از سالم و احوالپرسی، می پرسم که اجاره کپسول های هلیومی 
به چه شکل است؟

چند تا بادکنک می خواهید باد کنید؟
- 50 تا بادکنک

با این تعداد بادکنک به صرفه تر این است که کپسول یکبار مصرف 
ببرید چون اجاره ای باید 10 لیتری ببرید. 120 تومان پول گاز و 
 130 تومان.   250 می شود  که  است  سیلندرش  پول  تومان   130
برای  تومان.   380 می شود  که  ببرید  مانومتر  یک  باید  هم  تومان 
همین وارداتی داریم، غیرقابل اشتعال است. گازش گرید 5 است 
و 120هزار تومان. 50 تا بادکنک برایتان می زند و 50 تا بادکنک 

اشانتیون داخلش دارد.
چند لیتری است؟

لیتری نیست و به تعداد بادکنک می زند.
شرایط فروش اجاره ای ها چگونه است؟

اجاره ای ها 70 تا 80 تا بادکنک می زند و 10 لیتری است.
از کجا تشخیص بدهم گازی که در کپسول است، هلیوم است؟

غیرقابل تشخیص است، ولی گازهای ما وارداتی است جلوی آن 
فندک می گیرم، غیر قابل اشتعال است.

این فروشنده نیز تاکید می کند کپسول ها را از امارات خریده و وقتی 
می پرسم که آیا اتحادیه ای دارند یا نه؟ می گوید ما زیر نظر اتحادیه 
ابزارفروش ها هستیم، ولی رئیس اتحادیه ابزارفروش ها این ادعا را رد 

کرد و گفت چون این کپسول ها وارداتی است، زیرنظر مانیست.
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