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چهارشنبه  ۴خرداد ۱۴۰۱
 ۲۳شوال .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۴۵

یک توئيت

هشدارهایکاغذی،مرگ های واقعی
پاسکاریمسئولیتنظارتوبرخوردباتخلفاتساختمانیهمچنانقربانیمیگیرد.سازماننظاممهندسی
ساختمانومجمعشهردارانکالنشهرها،هردوازنداشتنقدرتکافیمیگویندوکمیسیونعمرانمجلس
همازضعفقوانینبازدارندهابرازتاسفمیکند

سازمان بهداشت جهانی گــزارش داد:
تقریبا یک میلیارد نفر در کشورهای کم
درآمد در برابر کرونا واکسینه نشده اند.
تنها 57کشورتاکنون70درصدجمعیت
خودراواکسینهکردهاند.تقریبااغلبآن
هاکشورهایبادرآمدباالهستند  .

رسانه های جهان
بــــلــــومــــبــــرگ:
آمـــارهـــای موقت
منتشرشدهروزسه
شنبه توسط مرکز
ملی آمار بهداشت
ایــــــاالت مــتــحــده
نشان داد که تعداد کل تولدها در سال
 2021به  3.66میلیون نفر رسیده که
درمقایسهبا 3.61میلیونسالقبلازآن
افزایشیافتهاست.افزایشیکدرصدی
سالگذشتهنشاندهندهچرخشبزرگی
نسبت به کاهش  3.8درصدی در سال
 2020بود که از میانگین  2درصدی
ساالنهپیشیگرفتهاست.
بیبیسی  :رئیس
ســازمــان بهداشت
جــهــانــی هــشــدار
داد کــــه جــهــان
بــــا چـــالـــشهـــای
هولناکی از جمله
کووید ،جنگ در اوکراین و آبله میمون
مواجه است .تاکنون بیش از  ۸۰مورد
ابتالبهآبلهمیموندرآفریقا،اروپا،آمریکا،
کانادا،استرالیاو...تاییدشدهاست .آبله
میمون در مناطق دورافتاده مرکز و غرب
آفریقا شایع شد .این بیماری ویروسی به
راحتی سرایت نمیکند و معموال خفیف
است.بهگفتهنظامبهداشتودرمانملی
بریتانیا،بیشترمبتالیانظرفچندهفته
بهبودمییابند.
فرانس :24کشور
عراق   نفتخیزکه
در زبــان عربی به
عنوان سرزمین دو
رود یعنی دجله و
فرات شناخته می
شود ،اکنون در بدترین شرایط  آب و
هوایی به سر می بــرد .دو توفان شن
قبلی در روزهای قبل یک نفر را کشت
و نزدیک به  ۱۰هــزار نفر را به دلیل
مشکالت تنفسی راهــی بیمارستان
کرد.

مصطفی عبدالهی – با فروریختن آوارهای
متروپل بر سر مردم و جان باختن حداقل 10
نفر ،به یک بــاره موجی از گــزارش ها دربــاره
اخطارهای صادر شده قبل از حادثه منتشر می
شود که نشان می دهد مسئوالن هشدارهای
الزم را دربــاره مشکالت این ساختمان داده
بودند؛ اما افسوس که این هشدارها کاغذی
بوده و مرگ های هموطنان عزیزمان در آبادان
واقعی.

▪بازداشتهانمیتوانداینداغراسردکند

▪ساخت  3طبقه اضافه ،جلوی
چشم قانون!

انتشاربرخیویدئوهادرفضایمجازیاینادعارا
مطرحکردهاستکهتخلفاتپروژهمتروپلسابقه
ای طوالنی دارد و مربوط به دیروز و امروز نیست.
صــادق خلیلیان استاندار خوزستان هم این
موضوعراتاییدکردهوگفتهاست«:مجوزاحداث
اینساختمانقبلازسال 98وبرایششطبقه
صادر شده که بعد ًا سه طبقه به آن اضافه شده و
قطعا با کسانی که در صدور مجوز و ساخت این
ساختماندستداشتندبرخوردخواهدشد».
▪نظام مهندسی :شهرداری باید پروژه را
متوقف می کرد

حــاال ایــن کــه نــظــام مهندسی ساختمان،
شهرداری یا مجموعه های دیگر ،کــدام یک
باعث و بانی این فاجعه در آبــادان شده اند،
سوالی است که باید حتما پاسخ آن مشخص
شود« .حمزه شکیب»سرپرست سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور گفته است :ناظر
ســازمــان ،گــزارش وضعیت بحرانی پــروژه را
داد ه بود ،در آخرین گزارش که مربوط به همین
امسال است هم یک بار دیگر وضعیت پروژه
به شــهــرداری اعــام شــده امــا ســازمــان نظام
مهندسی ،ابزار توقف پروژه را ندارد و شهرداری
باید جلوی ساختوساز غیرمجاز را می گرفت.
▪رئیس شــورای شهر تهران :شهرداری
فقط می تواند اخطار دهد

عجیب این که در آن سوی این ماجرا هم،

شهرداری ها و شوراهای شهر موضع دیگری
دارنـــد و مصداقش صحبت هــای دی ماه
سال گذشته مهدی چمران رئیس شورای
شهر تهران اســت که به خبرگزاری فارس
گفته :شهرداری فقط می تواند به ساختمان
های ناایمن اخطار دهد و آتشنشانی هم
نمیتواند بیشتر از اخطار کاری انجام دهد».
▪پاسخ دبیر مجمع کالن شهرها
به خراسان درباره انتقادها

در ایــن بــاره بــا دبیر کل
مجمع کــان شهرهای
ایــران هم گفت و گو می
کنم و او صدور حکم قاطع
درباره همه شهرداری ها
در ایــن گــونــه حـــوادث را
درســت نمی دانــد« .احــســا ن متولیان» به
خراسان می گوید :معموال شهرداری ها به
وظایف خودشان عمل می کنند اما آن ها هم
با مشکالتی از جمله کمبود نظارت ها مواجه
اند و بعضا مواردی داشته ایم که مهندسان
ناظر کوتاهی کــرده انــد ،هرچند که نمی
خــواهــم آن هــا را متهم کــنــم ام ــا دربـــاره
شهرداری ها هم نمی شود حکم کلی داد.
متولیان درباره کافی بودن یا نبودن قدرت

قانونی شهرداری ها در حوزه ساخت و ساز
هم می گوید :این موضوع هم محل مناقشه
است ،شهرداری ها در مواردی قدرت کافی
دارنــد اما در مــواردی ندارند و سازمان های
دیگری دخیل هستند.ویتصریحمیکند:اگر
قانونمدیریتیکپارچهایمنیتصویبشود،آن
وقت است که شهرداری ها قدرت کافی برای
مدیریت این حوزه را در اختیار خواهند داشت.

در گفت و گو با سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مطرح شد:

ضعف قوانین؛ پاشنه آشیل فجایع پالسکو و متروپل

از عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره
قدرت قوانین حوزه ساخت و ساز در کشور می پرسم و او می گوید:
متاسفانه قــوانــیــن فعلی قــوی و بـــازدارنـــده نیست و قانون
نظام مهندسی ساختمان ،الیحه مدیریت یکپارچه ایمنی و
ضوابط کمیسیونماده  ۱۰۰شهرداریها،بایدباسرعتبیشتری
بررسی ،بازنگری و تصویب شود .ایری درباره فاجعه متروپل هم
اظهار می کند :جزئیات حادثه در دست بررسی است اما طبق
اطالعات اولیه ،مشخص است که پروژه تا زمان پیشرفت  70درصدی مهندس ناظر نداشته و
طبیعی است که بعد از احداث بخش عمده ای از بنا ،دیگر کاری از دست نظام مهندسی ساخته
نبوده و طبق قانون هم شهرداری باید جلوی پروژه را می گرفته است .وی ادامه می دهد :با توجه
به تکرار این گونه حوادث در سال های اخیر ،معتقدم باید در اصالح قوانین این حوزه قدرت
اجرایی سازمان نظام مهندسی را افزایش دهیم.

جزئیات کشف نوزاد  ۲روزه از یک سطل زباله
درپی انتشار ویدئویی در فضای مجازی از پیدا شدن یک نوزاد
تازه متولد شده در سطل زباله ،رئیس مرکز اورژانس تهران ظهر
دیروز توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
بنا برخبر ایسنا ،صبح دیروز ویدئویی در فضای مجازی منتشر
شد که حاکی از کشف یک نوزاد تازه متولد شده از سطل زباله
بود .در این ویدئو نوزادی که بند نافش هنوز جدا نشده بود،
داخل دو کیسه پالستیکی سفید و مشکی در سطل زباله قرار
گرفته و یکی از شهروندان آن را از داخل سطل خارج میکند.
انتشار این ویدئو بازخورد زیادی در فضای مجازی داشت .در
پی این ماجرا ،یحیی صالح طبری ،رئیس مرکز اورژانس تهران
در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد  :روز یک شنبه خبری
درباره کشف یک نوزاد از سطل زباله در محله نازی آباد تهران
به مرکز فوریتهای اورژانس  ۱۱۵اطالع داده شد که درپی آن
نیروهای اورژانس در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی
را برای این نوزاد تازه متولد شده انجام دادند .در ادامه نیز این
نوزاد به داخل آمبوالنس منتقل شد و پس از تمیز کردن بدنش به
یکی از بیمارستانهای همان محدوده انتقال یافت.

سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
نیز در این باره گفت:پس از حضور ماموران مشخص شد یکی
از زباله گردها از داخل سطل زباله پالستیک مشکی رنگی
را پیدا کرده و پس از باز کردن متوجه وجود نوزادی شده که
زنده و درحال نفس کشیدن بود .این فرد به سرعت با پلیس و
دستگاههای امدادی تماس گرفت.
وی با اشــاره به این که نــوزاد زنــده بــوده و با حضور نیروهای
اورژانس سالمت وی تایید شد ،تصریح کرد :نوزاد به سرعت با
اورژانس به بخش نوزادان بیمارستان امیرالمومنین منتقل شد
و تحت درمان قرار گرفت .موقوفهای خاطرنشان کرد :تحقیقات
و بررسی های الزم برای کشف راز موضوع و شناسایی عامل یا
عامالن ادامه دارد و در دستور کار پلیس است.
▪حال نوزاد مساعد است

حــاال فعال شــهــرداران فعلی و سابق آبــادان
بازداشت شده اند و نام مالک و پیمانکار پروژه
متروپل هم در فهرست جان باختگان حادثه
ثبت شده است ،اقدامات و اتفاقاتی که شاید به
ظاهر بتواند کمی خانواده های داغدار حادثه
را آرام کند اما می دانیم که چنین نخواهد بود.
همان طور که خانواده های  16آتش نشان
شهید و شش جان باخته پالسکو هم بعد از پنج
سال ،هر گاه از مقابل ساختمان جدید پالسکو
عبور می کنند ،هنوز بغض می کنند در حالی
که اگر یکی از  50اخطار کاغذی صادر شده
برای پالسکو هم اجرایی شده بود ،شاید حال
این خانواده ها هم جور دیگری بود.
پالسکوی تهران ،رامیالی چالوس ،متروپل
آبادان؛ با شنیدن این سه نام ،داغ همه ما تازه
می شود اما معلوم نیست که چند روز ،چند
هفته یا چند ماه دیگر ،نام های دیگری از این
فهرستبلندباال،درکنارآنهاقرارنگیرد:هزار
ساختمان نا ایمن در تهران 135 ،ساختمان
پرخطر در مشهد 13 ،پاساژ قدیمی در تبریز و
پالسکوها و متروپل های دیگر در اهواز ،آبادان،
شیراز ،اصفهان و ...

یحیی صالح طبری رئیس سازمان اورژانس تهران عصر دیروز
درباره وضعیت سالمت این نوزاد به ایسنا گفته است :شرایط
این نوزاد مساعد است.

۹
گزیده

آیتا ...مکارم شیرازی:

رنگ گنبد مسجد جامع بعد از
 ۴۰۰سال ثابت مانده ولی متروپل
قبل از تکمیل فروریخته است
آیـتا ...مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت :این
که در  ۴۰۰سال قبل مسجد جامعی در اصفهان
بنا شده که رنگ گنبد آن نیز تاکنون ثابت است،
در حالی که یک بنای  10طبقه که هنوز مراحل
ساختمانی آن تکمیل نشده فرو میریزد و عدهای
کشته و مجروح میشوند بیانگر بیمسئولیتی و
بیاخالقی برخی افراد است .به گزارش دفتر آیت
ا ...مکارم شیرازی ،وی دیروز در دیدار محمدعلی
زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،همراهی
اخالقومسائلمذهبیباتعلیموآموزشراضروری
دانستوبرریشهیابیدقیقفاجعهریزشساختمان
متروپل آبادان تاکید و اضافه کرد :باید بررسی شود
کهچهعواملیسببشده،آیابرنامهنظارتمهندسی
ایرادداردیامهندساندرسراخوبفرانگرفتهاندیا
درسهاکاملنبوده یااینکهدرمقامعملکمکاری
صورت گرفته است .وی در ادامه با اشاره به برنامه
ریــزی و اهــداف عالیه ایــن وزارتخانه ،بیان کرد:
پیگیریوعملیاتیکردنآنها،سببایجادتحولدر
مجموعهعلمیودرنهایتدرکشورمیشود.

انتقاد شدید وزیر آموزش و پرورش
از صداوسیما

صدا و سیما دست از سر ما بردارد

وزیرآموزشوپرورش ضمنانتقادازعملکردصداو
سیمادرخصوصحوزهآموزشوپرورشگفت:برنامه
تلویزیونی مدرسهایراندرزمان کرونا اقداممناسبی
بود اما صدا و سیما قدرت ارتباطاتش در آموزش و
پــرورش جز علیه حکمرانی آمــوزش و پــرورش چیز
دیگری نیست .نوری با بیان این که به صدا و سیما
هم نقد دارم ،مطرح کرد :صدا و سیما دست از رتبه
بندیبردارد.منبهآقایجبلیهمنامهنوشتمکهاز
این موضوع رتبه بندی دست بردارید .نوری خاطر
نشان کرد :چرا برای کارکنان دستگاه خودتان
برنامهنمیسازید.کدامرسانهجزصداوسیماکنکور
راتااینحدبزرگجلوهدادهاست؟چرابهموضوعات
اساسیآموزشوپرورشپرداختهنمیشود؟تبلیغات
کالسهای کنکور در صدا و سیما منتشر میشود،
درمدرسههااجازهبرگزاریاینهاوجودندارد.وزیر
آموزش و پرورش خاطر نشان کرد 50 :نامه از گروه
معلمانداشتمکهبهصداوسیمابگوییددستازسر
مابردارد،منزبانوخادممعلمهستم.

زاکانی ۲۳ :دستگا ه مسئول در
کاهش آلودگی هوا کار را گردن
یکدیگر میاندازند!
شــهــردار تــهــران بــا اشـــاره بــه نقش و مسئولیت
 ۲۳دستگاه در موضوع کاهش آلودگی هوای
تهران که متأسفانه در اغلب مواقع کار را به گردن
یکدیگر میاندازند ،گفت :تالش ما این است که
اقدامات دستگاههای متولی در این حــوزه را با
تشکیل قرارگاه و از طریق تفاهم پیگیری کنیم.به
گزارش تسنیم ،نشست حجتاالسالم محسنی
اژهای،رئیسقوهقضاییه بااعضایشورایاسالمی
شهرتهران،شهردارپایتختومدیرانشهریبرگزار
شد.علیرضازاکانیدرنشستاعضایشورایشهر
و شهردار تهران با رئیس قوه قضاییه گفت :تالش
ما این است که اقدامات دستگاههای متولی در
موضوعکاهشآلودگیهواراباتشکیلیکقرارگاه
و از طریق تفاهم پیگیری کنیم اما در مواردی که
دستگاهی حاضر به انجام وظیفه خود نیست ،قطع ًا
نیازمند ورود دستگاه قضایی هستیم.

