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یک توئيت

رسانه های جهان

نیویورک تایمز:
کارشناسان اعالم
کــردنــد کــه اکثر
افــــراد بــا سیستم
ایـــمـــنـــی ســالــم
احتما ًال از ابتالی
شدید به آبله میمون در امــان هستند.
اما دو گروه پرخطر وجود دارد؛ نوزادان
کمتر از ششماه و بزرگساالن مسن،
گروههایی هستند که بیشتر در معرض
ابتالبهویروسآبلهمیمونهستند.دکتر
لوئیجی فروچی ،مدیر علمی مؤسسه
ملی پیری ایــاالت متحده گفته است:
نکتهاصلیایناستکهآنهاییکهحتی
چندیندههقبلواکسینهشدهاند،سطح
بسیار باالیی از آنتیبادیها و توانایی
خنثیکردنویروسرادارند.
ایــنــدیــپــنــدنــت:
مــجــمــع جــهــانــی
اقـــــتـــــصـــــاد در
تازهترین گــزارش
خود ۱۱۷کشور را
در رتــبــهبــنــدی
مقاصد گردشگری جهان ،برمبنای
مولفههایی همچون توسعه ،پایداری و
انعطافپذیری گردشگری و شاخص
توسعهسفرارزیابیکردهاستکهدراین
میانودرمنطقهمنا(()Menaخاورمیانه
و شمال آفریقا) ،امارات متحده عربی در
جایگاهنخستمقصدگردشگریمنطقه
قرارگرفت.عربستانسعودینیزدومین
مقصدبرترگردشگریمنطقهمناازسوی
مجمع جهانی اقتصاد اعــام شد .این
کشور در رتبهبندی جدید گردشگری،
جهشی قابل توجه داشته و از رتبه ۴۳
در سال  ۲۰۱۹به جایگاه  ۳۳در میان
کشورهایجهاندستیافتهاست.

وقت مجازات
ِ
مردمدرانتظاراقدامجدیقوابرایمجازاتمقصرانحادثهمتروپلوپیشگیریازحوادثمشابهپالسکو
برج سلمانوکلینیکسینااطهرهستند.رئیسمرکزتحقیقاتوزارتراهوشهرسازیبهخراسانمیگوید
قانونفعلینظاممهندسیساختمانهمبازدارندهنیستوبایددربازنگریآن،مجازاتهاراتشدیدکرد
مصطفی عبدالهی -مجازات عبرتآموز در
حادثه تأسفبار آبادان برای جلوگیری از تکرار
این حوادث؛ این یک مطالبه عمومی است که در
دستوررهبرمعظمانقالبنیزبرآنتاکیدشدوباید
همه ظرفیتها را برای محقق شدن آن پای کار
آوردتابعدازپالسکوومتروپل،شاهدفاجعههای
مشابهدیگرینباشیم.
▪جنایت،فساد،رانتو...

محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور ،از «فساد
گسترده بین پیمانکار ،سازنده و دستگاههای
متولی صــدور مجوز» در پرونده متروپل آبــادان
خبر داده و احمد وحیدی وزیر کشور هم متروپل
را یک «جنایت و بازی با جان مردم برای کسب
درآمد بیشتر» توصیف کرده است .نایب رئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصریح کرده
اســت که «ســازنــده متروپل از رانــت نزدیکی به
مسئوالن استانی و مسئوالن منطقه آزاد اروند»
استفاده کرده است .تخلفاتی که نمونههایش در
کشور وجود دارد و این یعنی ،احتمال تکرار این
گونهحوادثنیزهمچنانوجودخواهدداشتمگر
آنکهقرارباشداینرویهتغییرکند.همزماناژهای
نیز دیروز تاکید کرد :همه کسانی که در خصوص
حادثه متروپل مسئولیتی داشته یا مسئولیتی
میتوانستند داشته باشند و انجام ندادند تحت
تعقیبقرارمیگیرند.
▪از فاجعه در زمین فوتبال تا درام سینمایی
متروپل

 16اردیبهشتماه  1380سکوهای ورزشگاه

متقی ساری فروریخت و دو نفر از تماشاچیان
بازی پرسپولیس و شموشک جان باختند ،اما
بعد از آن نه مسئولی استعفا کرد و نه کسی پای
میز محاکمه کشانده شد .اتفاقی که در حوادث
تلخ بعدی این دو دهه هم تکرار شد 10 :تیر 87
و ریزش ساختمان هفت طبقه در سعادتآباد
تهران 20 ،تیر  95و آتشسوزی برج سلمان در
مشهد 30 ،دی  95و فاجعه پالسکو 10 ،تیر
 99و آتشسوزی کلینیک سینااطهر 30 ،آذر
 1400و ریزش ساختمان پنجطبقه در تبریز،
و حاال فاجعه آبادان در خرداد  1401که باعث
شد مردم ما از این پس با شنیدن «متروپل» ،به
جای مسعود کیمیایی و فیلم سینمایی او که
همین نام را داشت ،به یاد «مریم و رامین» ،زوج
کافهدار در ساختمان متروپل آبــادان و بیش از
بیستجانباختهدیگراینحادثهبیفتند.حوادث
ساختمانی یک بازه  20ساله را مرور کردیم که
بگوییم برای مردم ،این دولت و آن دولت تفاوتی
نداردوآنچهتابهامروزشاهدشبودهاند،اغماض
بامسببانومقصراناینگونهحوادثتلخاست؛و
اگرهمبرخوردومجازاتیدرکاربودهاست،الاقل
مردمازآنبیاطالعماندهاند.
▪متروپلهایتهران،مشهدو...

فاجعه بارتر ایـنکــه ،میدانیم پالسکوها و
متروپلهای بسیاری در مقابلمان ایستادهاند؛
اما انگار تا زمانی که فرونریزند و جان عزیزانمان
را نگیرند ،قرار نیست کسی کاری به کارشان
داشته باشد .رئیس شورای عالی استا نها،
تعداد ساختمانهای مشابه متروپل در تهران را

 129مورد اعالم کرده و مدیرعامل آتشنشانی
مشهد هم درباره وجود  135متروپل در این
شهر هــشــدار داده اســت .دیگر شهرها هم
متروپلهایی دارنــد که هر آن ممکن است
فاجعه انسانی دیگری را رقم بزنند.
▪ 5هزاراخطارفقطدریکاستان

بماند که ایــن فقط مربوط به ساختمانهای
بلندمرتبه است وگرنه ،فقط در یک استان مانند

خوزستان ،در سال گذشته پنجهزار اخطار برای
همه ســازههــای غیراستاندارد صــادر شــده اما
عمده آنها فقط یک اخطار کاغذی بوده و همین
بـیارزش بودن هشدارهاست که خیال برخی
مالکانوسازندگانساختمانرابرایادامهفساد
وجنایت،آسودهکردهاست.
▪پولبده،تخلفکن!

اگــرچــه چــرایــی ایــن مــاجــرا ،دالیـــل و عوامل
متعددی دارد اما یک نظر مشترک کارشناسان،
چشمپوشیشهرداریهارویتخلفاتساختمانی
واخذجریمهبهجایتخریببناهایغیراستاندارد
است .این موضوع در پژوهشهای دانشگاهی
هم ثابت شــده و به عنوان مثال طبق پژوهش
موردیدربارهشهردارییزدکهنتایجآندرنشریه
«مطالعاتساختاروكاركردشهری»منتشرشده،
این نتیجه حاصل شده است که :شهرداریها
نسبت به وقوع تخلفات ساختمانی آگاهی دارند
و ماهیت درآمدی این تخلفات باعث شده اسـت
شهرداری تا مراحل پایانی نسبت به برخورد با
تخلفات انعطاف داشته باشد .در این مطالعه
موردی 73 ،درصد از کل آرای کمیسیون ماده
 100شهرداری یزد از سال  1391تا ،1395
شاملجریمهشدهوفقط11درصدآنهابهقلعبنا
منجرشدهاست.حاالکهروزهایپرالتهابپساز
ریزشمتروپلاست،مسئوالنسهقوهازپیگیری
جدی موضوع و برخورد با مقصران حادثه ،برای
جلوگیری از تکرار آن میگویند اما تا وقتی مردم
مجازاتمقصرانوبرخوردبامالکانوسازندگان
متروپلهای مشابه را نبینند ،این جدیت را باور
نخواهندکرد.

۹
پیام رهبر انقالب درپیحادثه
فرو ریختنساختماندرآبادان
پیگرد عبرت آموز مقصران و تالش
برای جلوگیری از تکرار حادثه

در پی حادثه تأسفبار جانباختن و مجروح
شدن تعدادی از هموطنان در اثر فرو ریختن یک
ساختمان در آبــادان ،رهبر انقالب اسالمی در
پیامی با تسلیت به بازماندگان مصیبتدیده این
حادثه ،به مسئوالن دستور دادند ضمن سرعت
عملبرایکاستنازتلفات،مقصرانحادثهمورد
پیگرد و مجازات عبرتآموز قرار بگیرند و از تکرار
این حوادث در کشور جلوگیری شود .پیام ایشان
بهاینشرحاست:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
در حــادث ـه تــأس ـفبــار آبــــادان ،عـــاوه بــر نیاز
ِ
سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیتها
به
بــرای کاستن از تلفات کــه اکــنــون در درجـه
اول اهمیت اســت ،وظیفه پیگرد مقصران
حادثه و مجازات عبر تآموز آنــان با همکاری
قـــوه قــضــایــیــه و نــیــز تـــاش گــســتــرده بــرای
جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور،
بــرعــهــد ه هــم ـ ه مــا مــســئــوالن کــشــور اســت.
الزم م ـیدانــم بــا تشکر از فعالیت چــنــدروز ه
مسئوالن دولت ،پیگیری و جدیت کامل در این
بارهرامطالبهنمایموبهبازماندگانمصیبتدیده
این حادثه تسلیت عرض کنم.
سیدعلی خامنهای
ّ

رئيس مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازی در گفت و گو با خراسان:

نه آمار دقیق داریم ،نه مجازات بازدارنده!

«محمدمهدی حیدری» رئیس مركز تحقیقات راه ،مسكن و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی به خراسان میگوید :متاسفانه با وجود اینکه برخی
شهرداریها و آتشنشانیها اطالعاتی درباره ساختمانهای ناایمن موجود
اعالم میکنند ،اما هنوز در کشور آمار دقیق و بانک جامعی در این زمینه وجود
ندارد و برای حل این مشکل ،باید یک بانک اطالعاتی جامع ایجاد شود که
پیگیر این موضوع هستیم.
وی میافزاید :اقدام دیگری که درحال پیگیری است ،اضافه شدن مبحث
ارزیــابــی ساختمانهای موجود به مقررات ملی ساختمان اســت تا این
ساختمانها را شناسایی و برای مقاومسازی آنها اقدام کنیم.
ضمانت اجرایی این مقررات برعهده کیست؟
حیدری دربــاره ضمانت اجرایی این مقررات هم میگوید :وزارت راه و
شهرسازی و مرکز تحقیقات وزارتخانه ،مسئول تدوین ضوابط و مقررات این
حوزه هستند که این کار در حال انجام است؛ اما بازوی اجرایی و ضمانت
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اجرایی آن برعهده شهرداریها و سازمانهای نظام
مهندسی ساختمان استانهاست.
مجازات های فعلی بازدارنده نیست
از او درباره مجازاتهای بازدارنده در قانون هم میپرسم و او پاسخ میدهد:
آنچه در قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان وجود دارد ،خیلی بازدارنده
نیست؛ اما هماکنون کمیسیون عمران مجلس درحال بازنگری این قانون
استوامیدواریممجازاتهاییکهدرقانونجدیدتعیینمیشود،بازدارندگی
بیشتری داشته باشد .وی ادامه میدهد :در بسیاری از کشورها ،بازدارندگی
این قوانین تا حدی است که سازندگان ساختمانها هرگز به تخلف فکر
نمیکنند؛چراکههمپروانهفعالیتشانباطلمیشود،همنامشاندرفهرست
سیاه قرار میگیرد .حیدری البته بر این موضوع هم تاکید میکند که بعد از
داشتن قانون خوب و اجرای خوب ،اگر نتوانیم فرهنگسازی الزم را داشته
باشیم ،باز هم ممکن است با مشکالت مشابهی روبهرو شویم.

