
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه آتش نشانی 
هر چند وقت  یکبار با حوادثی در ساختمان های 
نیمه کاره رها شــده یا در حال ساخت دست و 
پنجه نرم می کند گفت: ســاختمان های نیمه 
کاره ای که بعد از مدتی رها می شــوند، ایمنی 

عابران و امنیت شهروندان را تهدید می کنند.
به گزارش ایسنا، ســید جالل ملکی درباره 
ایمنــی ســاختمان های در حال ســاخت و 
نیمه کاره گفت: هرچند وقت شــاهد حوادثی 
در ساختمان های نیمه کاره ای هستیم که قرار 
است پس از اتمام ســاخت به مجتمع تجاری، 
کارگاه، منزل مســکونی و... تبدیل شوند. این 
نوع از حادثه ها از حادثه های پرتکراری هستند 
که بسیار شــاهد آن بودیم، همین موضوع به ما 
یادآوری می کند که باید به ایمنی این دســته از 

سازه های در دست ساخت توجه کنیم.
وی با بیان اینکه ساختمان های نیمه کاره ای 

که بعد از مدتی رها شده اند هم یکی از معضالتی 
هستند که به دالیل مختلفی باعث وقوع حادثه 
در شهر می شوند، گفت: این ساختمان ها ایمنی 
عابران و امنیت شــهروندان را تهدید می کنند، 
همچنین نمای شــهری را هم تحت تاثیر قرار 
می دهند بنابراین باید به ایمنی این مکان ها توجه 

بیشتری شود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با تاکید 
بر این موضوع که آتش نشانی هر چند وقت  یکبار 
با حوادثی در ســاختمان های نیمه کاره و رها 
شده یا در حال ساخت دست و پنجه نرم می کند 
گفت: این حوادث عالوه بر اینکه خسارت مالی 
بسیاری بر جای می گذارد، خسارت های جانی 
جبران ناپذیری هم دارند، بــرای مثال ممکن 
است داربســت های یک ساختمانی که پیش از 
بهره برداری به صورت نیمه کاره رها شده بعد از 
مدتی مقاومت خود را از دست داده و فروریزد و 
در پی آن عابری که از آن محل می گذرد را دچار 

مصدومیت شــود؛ البته که از سال ۹۵ قوانینی 
در این زمینه تصویب شده و ارتقای ایمنی این 
محل ها در دستور کار قرار گرفته است، سازمان 
آتش نشانی نیز در موضوعاتی مثل تاییدیه های 
ایمنی ســاختمانی آن ها را مــورد ارزیابی قرار 
می دهد و نظارت  می کند. وی گودهای رها شده 
را هم یکی از محل هایی دانست که ممکن است 
موجب وقوع حادثه شوند و گفت: در همین راستا 
طی ســال های اخیر از فعالیت بیش از یک هزار 
مورد ملک ناایمن در مراحــل مختلف از جمله 
گودبرداری، اســکلت بندی، ســتون  گذاری، 
سقف زنی و ســفت کاری با حکم مراجع قضائی 
جلوگیری شــده اســت . ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی در پایان با تاکید بــر اینکه بارها با 
آتش سوزی در ساختمان های نیمه کاره روبرو 
شــدیم گفت: یکی از دالیل وقوع این دسته از 
آتش سوزی ها انبار کردن نا ایمن مواد ساختمانی 
است. گاهی افرادی که در حال ساخت ساختمان 

هستند یک طبقه را به انبار اختصاص می دهند 
و مواد قابل اشــتعال را در یک محل نگهداری 
می کنند. همین امر موجب می شود که ریسک 

خطر آتش سوزی بیشتر شود. 
ملکی در پایان با تاکید بــر اینکه در برخی از 

ساختمان های نیمه کاره مواد قابل اشتعال نیز 
نگهداری می شود گفت: همین امر ریسک وقوع 
حادثه را نیز افزایش می دهد، ریزش آوار نیز یکی 
از دالیلی اســت که حادثه در این محل ها اتفاق 

می افتد و جان افراد را تهدید می کند.
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بزرگراه رسالت به نام سردار شهید 
قاسم سلیمانی تغییرنام یافت

با رای اعضای شورای 
شــهر تهــران بزرگراه 
رســالت به نام ســردار 
شهید قاســم سلیمانی 
تغییرنام یافت. به گزارش 

خبرگزاری ایلنا، اعضا شورای شهر تهران در جلسه 
شورای شهر تهران دو فوریت تغییر نام بزرگراهی به 
نام سردار شهید قاسم سلیمانی حد فاصل کردستان 

به شهید یاسینی را مورد بررسی قرار دادند.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در مورد 
این انتخاب گفت: علت انتخاب بزرگراه رسالت این 
بود که ســه بخش دارد و غربی ترین قسمت به نام 
حاج حسین همدانی است و هم رزم ایشان است که 
در عراق به شهادت رسید، آیت اهلل حکیم در مرکز 
این اتوبان است که ایشان هم در عراق ترور شد و با 
نامگذاری این قسمت به نام سردار سلیمانی که او 
نیز در عراق به شهادت رسید، کل معبر از ابتدا تا انتها 
پیامی را می تواند به همگان مخابره کند چه کسانی 
که ایشان را دوست دارند و چه کسانی که از وجود 
ایشان متضرر شدند. او پیشنهاد داد نامگذاری بدون 

تغییر نام تونل و میدان انجام شود.
    

افزایش مراکز آماده سازی کودکان 
بهزیستی برای زندگی مستقل

ر  مــو ا ن  و معــا
اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی از افزایش 
مراکــز آماده ســازی 
کودکان باالی ۱۸ سال 

برای زندگی مســتقل خبر داد و گفت: ماهیانه 
۳۷۰ هزار تومــان به عنوان امــداد یارانه به این 
کودکان پرداخت می شود. به گزارش مهر،حبیب 
اهلل مسعودی فرید در مورد آماده سازی کودکان 
تحت پوشــش بهزیســتی گفت: برخی از این 
کودکان شــرایط و آمادگی الزم برای شروع یک 
زندگی مستقل را ندارند و مدیریت مالی ندارند 
به همین دلیل سازمان بهزیستی سعی می کند 
با کمک مددکاران این کودکان را راهنمایی کند 
و از کمک خیرین نیز اســتفاده می کنیم. معاون 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 
مراکزی برای آماده سازی کودکان در استان های 
مختلف ایجاد شده و قرار است گسترش داده شود 
گفت: در این مراکز ۴ تا ۵ نفر از بچه ها با یکدیگر 
زندگی می کنند و زیر نظر مددکاران مشکالتشان 
را برطرف و برای زندگی آماده می شوند. فرید با 
اشاره به اینکه این مراکز به کمک خیرین ایجاد 
شــده و یک مربی نیز در مرکز حضور دارد افزود: 
بر اســاس آئین نامه بهزیســتی مدت زمانی که 
فرزندان بهزیستی می توانند در این مراکز زندگی 
کنند ۶ ماه تا یک ســال اســت اما ما این زمان را 
لحاظ نمی کنیم و تا زمانی که کودکان شــرایط 
زندگی مستقل را نداشته باشند می توانند در این 
مرکز حضور پیدا کنند و مانند فرزندان خودمان 

با آنها برخورد خواهیم کرد.
    

رسیدگی به پرونده  های 
سایت های دیوار و شیپور در 

شورای حل اختالف
رییس پلیــس فتا 
تهــران بــزرگ گفت: 
مراجع قضایی در تهران 
اعالم کرده انــد که در 
سال جاری پرونده های 

قضایی مرتبط با سایت های دیوار و شیپور باید در 
شوراهای حل اختالف رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ســرهنگ تورج 
کاظمــی، درباره تخلفــات صــورت گرفته در 
سایت های دیوار و شیپور گفت: مراجع قضایی در 
تهران اعالم کرده اند که در سال جاری پرونده های 
قضایی مرتبط با این ســایت ها در شوراهای حل 
اختالف رسیدگی شود، شــورای حل اختالف 
نیز پرونده هایش را به پلیس فتا به عنوان ضابط 

دادگستری ارسال نمی کند. 
رییــس پلیس فتــا تهــران بــزرگ درباره 
پیامک های جعلی در خصوص رمــز دوم یکبار 
مصرف یا رمــز پویا گفت: مــردم در مورد تغییر 
رمز دوم و اســتفاده از رمز یکبــار مصرف نباید 
صرفا به پیامک ها اکتفا کنند. سرهنگ کاظمی 
درباره فعالیت فالگیران و دعانویســان در فضای 
مجازی نیز گفت: هر موضوعی که مراجع قضایی 
به عنوان ضابط به ما ارجــاع دهند ما مجوز ورود 
به آنها را داریم و این پرونده ها را مورد بررســی 
قرار می دهیــم، اما چنانچه مرجــع قضایی از ما 
درخواستی نداشته باشــد، ما براساس قانون به 
صورت جداگانه و بدون مجوز قانونی اجازه ورود 

نخواهیم داشت.

از گوشه و کنار

صبــح روز جمعــه ۱۳ دی 
ماه ۱۳۹۸ ایــران با خبــری تلخ و 
تکان دهنده بیدار شد. بهت و ناباوری 
که از همان نخستین ساعات جامعه 
را فراگرفتــه بود خیلــی زود و پس 
از تایید مقامات رســمی به عزایی 
عمومی و غمی جانکاه تبدیل شــد. 
شــهادت ســردار بزرگ ایرانی به 
سرعت در صدر خبرها قرار گرفت و 
جهان نگرانی خود از اتفاقات متعاقب 
آن را بروز داد. صفحات اجتماعی به 
سرعت با مطالبی در خصوص او پر 
شدند. تمام تمرکز به سوی شهادت 
سردار قاسم سلیمانی، خشم از این 
رخداد و تاثیــرات آن در معادالت 
بین المللی و منطقه ای معطوف شد.  
اما آنچه بیــش از همه توجه ها را 
به خود جلب می کرد، شدت عالقه 
مردمی از هر طیف و سلیقه و دسته 
سیاسی به ســردار بود. ابراز عالقه 
و احترام همه قشــرها و دسته ها به 
ســردار تا جایی شــدت گرفت که 
تعجب دوســتان و دشــمنان را در 

پی داشت. 
هر کدام از صفحــات اجتماعی 
را کــه بــاز می کردیــد از توییتر تا 
تلگرام، فیســبوک و اینســتاگرام 
بیش از ۹۰ درصد پست ها و مطالب 
مربوط بــه این رخداد بــزرگ بود. 
موج ابراز احساسات آنقدر عظیم و 
سنگین بود که مدیران اینستاگرام 
را وادار به واکنش کــرد. خیلی زود 

اینستاگرام هر پستی را که در مورد 
سردار قاسم ســلیمانی و شهادتش 
بود را پاک می کرد چــرا که خود را 
پیرو قوانین ایــاالت متحده آمریکا 
در خصوص تحریم ها می دانست. اما 
این روش نتوانست جلو موج عظیم 
مردمی را بگیرد. مردم هرکدام راهی 
می یافتند تا نظر خود را در خصوص 

این ماجرا به گوش همه برسانند.
 شهادتی که همه را 
به هم نزدیک کرد

همه می دانســتند شهادت یکی 
از سرداران بزرگ ســپاه، کسی که 
آمریکاییان او را در حــد وزیر دفاع 
کشور می دانستند، کسی که جلوی 
دیو آدمخوار داعــش را گرفته بود 
بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت 
اما شاید آنچه محاســبه نکرده و در 
نظر نگرفته بودند مــوج همگرایی 
عجیبی بود که به برکت شهادت یک 
بزرگ مرد در جامعه ایرانی راه افتاد. 
جامعه ای که در سال های اخیر تحت 
شدیدترین تحریم ها قرار داشت با 
مشکالت بســیار جدی معیشتی، 
سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم 
می کرد و به ویژه پس از حوادث آبان 
ماه به نظر می رســید چند دستگی 
عمیقــی در حال شــکل گیری در 
جامعه ایرانی اســت. اما شــهادت 
سردار بزرگ همانند زندگی و مبارزه 
خالصانه اش برکتی عظیم به همراه 
داشت. شهادت سردار  سلیمانی به 

دست دشــمن دیرینه کشور اتحاد 
ایرانی را بــه رخ جهانیان کشــید 
و نشــان داد بــا تمــام اختالفات و 
مشــکالت داخلی مردم این کهن 
مرز و بوم در برابر دشــمن خارجی 
همه در یک جبهه قرار دارند و اجازه 
تعدی به هیچ بیگانه ای را نمی دهند 
و چنین شد که هشتگ انتقام سخت 

خیلی زود ترند جهانی شد.
تصویــر کاریزماتیک ســردار 
سلیمانی با آن نگاه ویژه و متفاوتش 
که سال ها لرزه بر دل دشمن انداخته 
بود تمام صفحات را پر کردند. سردار 
ســلیمانی ســردار دل ها، قهرمان 
کشــور شــهادتت مبارک، انتقام 
ســخت، آقا فقط فرمان بــده، مرد 
عشق، سردار شجاع، نسل ما افتخار 
می کند کــه در زمانه حاج قاســم 
سلیمانی زیسته اســت، »گرگ ها 
خوب بدانند در ایــل غریب/ گر پدر 
مرد تفنگ پدری هست هنوز/گرچه 
یاران همگی بار سفر بربستند/ توی 
گهواره چوبی پسری هست هنوز«، 
بســم اهلل قاصم الجباریــن، مدافع 

وطن و.....
هرکس به هر زبان و هر عقیده ای 
ســعی داشــت این فاجعه بزرگ را 
تســلیت گفته و همراهی خود را در 
این عــزای عمومی اعــالم کند. اما 
خیلی زود پس از گذشته موج شوک 
اولیــه رنگ و بوی صفحــات تغییر 
کرد. کم کم مردم بــا تکیه بر گفته 

رهبر خود خواستار انتقامی سخت 
بودند و هرکس از گوشــه ای اعالم 
می کرد آمــاده جانبازی برای وطن 

و قهرمانان وطن است.
بخش دیگری از صفحات مجازی 
هم اختصاص یافت به تحلیل شرایط 
پــس از ســردار ســلیمانی. حتی 
آمریکاییان هم که به شکل مستقیم 
مســئولیت این ترور وحشــیانه را 

برعهده گرفته بودند می دانستند که 
از تیر انتقام ملت ایران و همپیمانان 
مســلمان منطقه در امان نخواهند 
بود. تا جایی که دولت آمریکا دستور 
تخلیه اتباع خود از عراق و منطقه را 
صادر کرد و ترامپ که خود دســتور 
ترور را صــادر کرده بــود با صدایی 
لرزان از مقامات ایرانی خواست در 
حد اتفاقی که رخداده انتقام بگیرند. 

سندروم استکهلم   
همچنان که قابل پیش بینی بود، 
تمام آنچه در صفحــات مجازی در 
حال رخ نمــودن بود در راســتای 
احساسات عمومی مردم ایران نبود. 
چه در داخل و چه در خارج کشــور 
منتقدان حاکمیت و دشمنان مردم 
بودند که از این اتفاق ابراز خرسندی 
می کردند چرا که می اندیشــیدند، 
حذف فیزیکی یکی از سنگین ترین 
وزنه هــای امنیتی کشــور یعنی از 
دســت رفتن توازن امنیتی و شاید 
نزدیک شــدن زمانی که به آرزوی 

دیرینه شان یعنی نابودی و شکست 
ایران برسند. آنها که حوادث آبان ماه 
دلگرمشان کرده بود و از خاطر برده 
بودند ایرانیان هرگز اجازه نمی دهند 
اختالفات خانگی بــه فرصتی برای 
دشمن خارجی تبدیل شود، از موج 
ســنگین عزایی که در رثای سردار 
بزرگ به راه افتاده بود، شوکه شدند. 
آنها باید به شــکلی این شکســت 
سهمگین را توجیه می کردند. باید 
به گونه ای خود را راضی می کردند 
که آنچه می بینند واقعیت نیســت 
و حتما توضیحی فراتــر از آنچه به 
نظر می رســد، دارد. پــس تئوری 
سندروم استکهلم را هشتک کردند. 
یعنی کســانی که اینچنین در غم 
از دست رفتن ســردار سلیمانی به 
عزا نشســته اند و بســیاری از آنها 
تا دیــروز منتقد دولت و بســیاری 
از اتفاقــات درون جامعــه بودند، 
همانند گروگان هایی هستند که به 
گروگان گیر خود عالقمند شده اند 
تا جایی کــه از او دفــاع و حمایت 

می کنند. 
هرچند متفکــران جامعه خیلی 
زود به آنها یادآوری کردند شــاید 
باید از زاویــه ای دیگر به این رخداد 
نگریســت. آنها هم معتقــد بودند 
می توان سایه ســندروم استکهلم 
را در ایــن واقعه بزرگ دیــد، اما از 
زاویه ای دیگــر. عزاداران شــهید 
بزرگ باور داشــتند آنان که تصور 
می کنند آمریکا ناجیشــان اســت 
فراموش کارانی هستند که کودتای 
2۸ مرداد و ســقوط دولت مردمی 
مصدق، فروش ســالح به عراق در 
جنگ با ایران، ساقط کردن ایرباس، 
تحریم های شدید اقتصادی و تمام 
جنایت های این ابرقدرت علیه مردم 
ایران را فراموش کرده اند و به خاطر 
ندارند که نزدیک به یک قرن است 
که آمریکا این کشور را به روش های 
مختلف به گروگان گرفته اســت و 
حاال منتظرند تا گروگانگیر در نقش 

ناجی حاضر شود.

اینستاگرام صفحات را بست و هشتگ سندرم استکهلم به راه افتاد

  پاسخ هایی به موج همگرایی ایرانیان در واکنش به شهادت سردار

خبر

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران هشدار داد:

تهدید جان شهروندان از سوی ساختمان های نیمه کاره و رها شده

موج ابراز احساسات 
کاربران ایرانی نسبت 

به ترور سردار قاسم 
سلیمانی و شهادتش بود 

آنقدر عظیم و سنگین بود 
که مدیران اینستاگرام 
را وادار به واکنش کرد. 

خیلی زود اینستاگرام هر 
پستی در این مورد را پاک 

می کرد، چرا که خود را پیرو 
قوانین آمریکا در خصوص 

تحریم ها می دانست

شهادت سردار  سلیمانی 
نشان داد با تمام اختالفات 

و مشکالت داخلی مردم 
این مرز و بوم در برابر دشمن 

خارجی همه در یک جبهه 
قرار دارند و اجازه تعدی به 
هیچ بیگانه ای را نمی دهند 

و چنین شد که هشتگ 
انتقام سخت خیلی زود 

ترند جهانی شد
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