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فاجعه متروپل بار دیگر پرونده قطور 
ســازه های ناامن پایتخت را گشــود. 
پرونده ای که پس از ریزش پالســکو و 
انفجار کلینیک سینا در سال های اخیر 

گشوده و سپس بسته شد.
با ایــن حال ابعــاد فاجعه بــار فرو 
ریختن برج 10 طبقه آبــادان، آن هم 
در حالــی که دو ســال از ســاخت آن 
نمی گذشــت، جدی تر از گذشته این 
پرسش را مطرح کرد که ساخت و ساز 
در کشور چه وضعیتی دارد و    مقررات 
ساختمان ســازی تا چه میزان قربانی 
منافع اقتصادی افراد، گروه ها، باندها، 

نهادها و ... است؟
این پرســش در تهــران موجی از 
اظهارات را هم در پی داشــت؛ از انتشار 
لیست سازه ها و برج های ناایمن گرفته 
تا البته تکذیبش. از برخورد با سازندگان 
این قبیل ساختمان ها تا اقدام مستقیم 

شهرداری در برخورد با متخلفان. 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، 
طبق روال معمولش؛ به وزرای کشــور 
و راه و شهرســازی دستور داد با فوریت 
ســازه های ناایمن را در ســطح کشور 
شناسایی و صاحبان آن ها را مکلف به 
مقاوم سازی این سازه ها کنند. رئیس 
قوه قضاییه هــم اعالم کــرد که »اگر 
شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون 
اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخالف مفاد 
پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ 
شهرداری با مأموران خود می تواند رأساً 
از احداث ســاختمان مزبور جلوگیری 

کند«.با این حال بسیاری از کارشناسان 
این عتــاب و خطاب ها را گــذرا و موج 
برخورد با سازهای ناایمن را در گرداب 
مشکالت اقتصادی و منافع سرمایه داران 
بی ســرانجام می دانند. همانگونه که 
پیشتر پس از ماجرای پالسکو در سال 
95 و کلینیک سینا در سال 99 شاهد 

آن بودیم.
  ۳۳ هزار ساختمان ناایمن

 در تهران
18 فروردین امسال، پیش از آنکه 
متروپل نامش به سرخط خبرها برسد، 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی اعالم 
کرد که تاکنون ۳۳ هزار ساختمان در 
سطح تهران شناسایی کرده ایم که به 
نسبت های متفاوت سطحی از ناایمنی 
دارنــد. مهدی داوری گفــت: »از بین 
۳۳ هزار ســاختمان ۳۶0 ساختمان 
نیازمند مداخله شدید هستند و 1۲۳ 
ساختمان نیز وضعیتی شبیه ساختمان 

پالسکو دارند«.
اما این ســازمان هرگز نامی از این 
ساختمان ها به میان نیاورد. این در حالی 
بود که پس از حادثه پالسکو شهرداری 
اقدام به شناسایی ساختمان های ناایمن 

تهران کرده بود. در نهایــت اما پس از 
حادثه متروپل شــنبه شب دادستان 
کل کشور اعالم کرد که با آزادی انتشار 
اطالعاتی که وجــود دارد منعی برای 
انتشار لیست ساختمان های پرخطر 

تهران وجود ندارد.
وبســایت »انصاف نیوز« با انتشار 
فهرست 1۲9 ســاختمان پرخطر در 
تهران، گزارش داد که نهادهای امنیتی 
از ســال 99 مانع از انتشار این فهرست 

شده اند.
بنابر این گزارش، حدود دو ســال 
پیش ســازمان آتش نشــانی تهران 
فهرستی از 1۲9 ســاختمان پرخطر 
در پایتخت را به پنجمین دوره شورای 
شــهر ارائه کرد اما پیــروز حناچی، 
شهردار وقت، به خواســت نهادهای 
امنیتی مانــع از انتشــار عمومی این 

لیست شد.
در لیســت انصــاف نیــوز از 1۲9 
ساختمان بحرانی تهران منتشر کرده، 
مراکز و بناهای متعددی دیده می شوند 
و نام مراکز تجاری چون مهستان، اقاقیا 
و افرا، و شماری از پاســاژها و سراها از 
جمله پاساژهای امین و علمی و سراهای 
وحید و اتفاق، برخی بیمارســتان ها از 
جمله فجر، بوعلی و یافت آباد، بعضی 
نهادهــای دولتی ماننــد ذوب آهن، 
جهاد کشاورزی، و انبار سازمان اموال 
تملیکی و شمار دیگری از بناها به چشم 

می خورد. 
ئیــس  ر شــمی،  ها محســن 
وقت شــورای شــهر تهران، ممانعت 
دســتگاه های امنیتی از انتشــار این 
فهرســت را تایید کرد و به انصاف نیوز 
گفت: »آن زمان مسئوالن امنیتی در 

تهران موافق انتشار چنین لیست هایی 
نبودند«.

اما کامران عبدولی، معاونت حفاظت 
و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران، 
روز یکشنبه هشتم خرداد بدون اشاره 
به جزئیات در یک برنامــه تلویزیونی 
گفت: »فعال اجازه انتشــار اسامی این 
ســاختمان ها به ما داده نشــده است. 
مراجــع قضایی ایــن اجــازه را به ما 

نداده اند«.
اما در همان روز قدرت اهلل محمدی، 
رئیس سازمان آتش نشانی تهران، نیز 
گفت: »این لیســت به زودی منتشر 
خواهد شــد و از هیچ کس هم ترس و 
ابایی نداریم چرا که با جان مردم بازی 

نمی کنیم«.
پــس از اظهــارات مقام هــای 
آتش نشــانی درباره »اجازه« انتشــار 
لیســت ســاختمان های پرخطــر، 
محمدجعفــر منتظری، دادســتان 
کل ایران در برنامــه ای تلویزیونی به 
پرسش ها در این زمینه پاسخ روشنی 
نداد و فقط گفــت: »صرف اعالم فایده 
ندارد و بایــد برنامه ریــزی کنند. اگر 
دســتگاهی به وظیفه خود عمل نکند 
دســتگاه قضایی خبر ندارد تا که ورود 

کند«.
این در حالی است که چندی پیش 
اعالم شــده بود که براســاس توافق 
شهرداری و دادستانی شــهر تهران، 
هر هفته ســه مالک ســاختمان های 
بســیار پرخطــر شــهر تهــران که 
دســتورالعمل های ایمنــی را رعایت 
نکرده اند، احضار می شوند و برای آن ها 

اخطار صادر می شود.
به گزارش »انتخاب«، مهدی بابایی، 

رئیس کمیته ایمنی و پیشــگیری از 
بحران شــورای شــهر تهران در این 
باره به صداوســیما گفــت: »مالکین 
ســاختمان های بســیار پرخطــر به 
دادستانی دعوت و موظف می شوند بر 
اساس زمان بندی سازمان آتش نشانی 

اصول ایمنی را رعایت کنند«.
در نهایــت اما پــس از همــه این 
کلنجارها برای شفاف ســازی، دیروز 
سازمان آتش نشانی در واکنشی قابل 
تأمل نشــان داد که در هنوز بر همان 
پاشنه می چرخد و قرار نیست اطالعاتی 
شفاف و مورد تایید منتشــر شود. به 
طوری که اعالم شــد: »لیست منتشر 
شده از اسامی ســاختمان های ناایمن 
تهران به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان 

آتش نشانی تهران نیست«!
 سودجویی و نظارت ناکافی 

بر ساخت و سازها
در حالی رشــد جمعیت در شهرها 
بســیاری از مردم را با کمبود مسکن 
رو به رو کرده که بســیاری معتقدند، 
افزایش قیمت مســکن بیش از سایر 
حوزه ها بر مردم فشــار آورده است. به 
همین دلیل در این سال ها بسیاری از 
اشخاص و بنگاه های اقتصادی و حتی 
غیراقتصادی ساخت و ســاز مسکن را 
بهترین فعالیت برای کسب سود بیشتر 
پیشه خود کردند. به طوری که بسیاری 
از نهاد های دولتی و حتی بانک ها هم در 
این حوزه وارد شدند. در چنین شرایطی 
است که تخلفات ســاختمانی بیش از 
پیش خودنمایی کرد. بــه طوری که 
امروز شاهدیم به علت نظارت ناکافی بر 
ساخت و سازها فاجعه ای چون متروپل 

روی نشان می دهد.
در حالی بازار انحــراف و تخطی از 
قوانین ملی و ضوابط و دســتورالعمل 
ساخت و ساز بسیار داغ است که اغماض 
در خصوص ناایمن بودن ساختمان های 
قدیمی هم به کرات مشاهده می شود. 
بنابر آمار بیشــتر تخلفات ساختمانی 
در شهرهای ایران، مربوط به تخلفات 
ارتفاعــی و احداثی، پروانه ســاخت و 

مربوط به کاربری های تجاری است.
ســعیده بهداشــت، کارشــناس 
شهرســازی، در این بــاره می گوید: 
»تخلف در ساخت و سازها از ضوابط و 
استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی 
در ایران واقعیتی ریشــه دار و در عین 
حال گســترده بوده که همسو با رشد 
شهرنشــینی و اجــرای آن، تقاضای 
قوی تــر در صنعت آن هــم به صورت 
ســاختمان های بلند مرتبه و افزایش 
تراکم ساختمانی به طور تصاعدی در 

حال افزایش است«.
وی اظهار می کند: »رعایت قوانین 
و ضوابط ساختمان ســازی ممکن 

است برای سازنده ساختمان دشوار 
یا گران باشد از این رو با قانون شکنی 
در ساختمان سازی و توجه نداشتن 
بــه قانون گذاری هــای موجود در 
عرصه ساخت و ســاز و ســرپیچی از 
مقررات ســاختمان سازی تخلفاتی 
همچون احداث بنا بدون اخذ پروانه 
ســاختمانی از شــهرداری، احداث 
بناهای غیرمستحکم، ارتفاع و تراکم، 
تجاوز به حریم معابر، تبدیل یا تغییر 
کاربری، تأمین نکــردن پارکینگ 
مورد نیاز یــا کســری پارکینگ را 
انجــام می دهنــد«. وی می گوید: 
»برخی تخلفات بعد از اتمام ساخت 
قابل اصالح نیســت به این معنی که 
اصالح آن برای مالک صرفه اقتصادی 
ندارد، پس شهرداری هم به گرفتن 
جریمه بسنده می کند در صورتی که 
می تواند از ابتدا اجازه بروز این موارد 

را ندهد«.
فرار از قانون ساخت و ساز

در ایــن میــان کمیســیون ماده 
100 به عنــوان مرجع رســیدگی به 
تخلفات ساختمانی موفق نشده است 
نقــش بازدارنــده ای در برابر تخلفات 
ســاختمانی ایفــا کنــد. متخلفان 
ســاختمانی با آگاهی از اینکه بیشتر 
ایــن تصمیمات کمیســیون مربوط 
به صدور رأی جریمه اســت؛ با خیال 
آســوده به انجام تخلفات ساختمانی 
می پردازند. متخلفان مطمئن هستند 
با پرداخت جریمه در برابر تخلف انجام 
شده، منفعت و سود بیشتری به دست 
می آورند و به همین دلیل تخلف را به 
راحتی انجام می دهنــد. در عین حال 
شهرداری هم به ندرت دستور تخریب 
یا تعطیلی ساخت و سازهای غیرقانونی 
را می دهد چــون درآمدهای حاصل از 
تخلفات ساختمانی یکی از منابع درآمد 

شهرداری هاست.
در این میان برخی کارشناســان 
هشــدار می دهند تهران زیر ســایه 
تخلفات پرشمار ساخت و ساز و با وجود 
نگرانی در خصوص فرونشست ها و زلزله، 
هر لحظه می تواند آبســتن حادثه ای 
بزرگ باشد. حادثه ای که شاید پایتخت 

را به گورستانی بزرگ تبدیل کند.

فاجعه متروپل، بار دیگر پرونده  قطور ساختمان  های ناامن و تخلفات ساخت وساز را گشود

ضوابط،  زیر خروارها رانت و رشوه

گزارش

هشت روز پس از فاجعه فروریختن برج 10 
طبقه متروپل در آبادان، در حالی اجساد ۳۲ نفر 
از زیر آوار بیرون کشیده شدند که به نظر می رسد 
هنوز شماری زیر آوار مدفون هستند؛ شماری که 
فرماندار آبادان شش نفر عنوان می کند و مردم 
محلی بسیار بیشتر از این رقم می دانند. مردمی 
که این روزها و شب ها آرام نیستند و خشم ناشی 

از این فاجعه در جانشان شعله می کشد.
شــب یکشــنبه هم، مراســم عزاداری که 
مسئوالن کشوری و استانی باالخره پس از هفت 
روز برای قربانیان متروپل برگزار کردند با اعتراض 
و شعار حاضران مواجه شد. همچنین تصاویری 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شد که از ورود 
عشایر خوزستان به آبادان و درگیری نیروهای 

امنیتی با معترضان حکایت داشت.
در خصوص همین اتفاق خبرگزاری فارس 
نوشت: در مراسمی که در هفتمین شب حادثه 
متروپل در ساعت ۲1 شامگاه یکشنبه 8 خرداد 

در چهارراه امیری آبادان برگزار شد، در ابتدای 
سخنرانی آیت اهلل حیدری، نماینده خوزستان 
در مجلس خبرگان، عده ای با کف زدن و شــعار 
دادن مانع ایراد سخنرانی شدند. این خبرگزاری 
همچنین نوشت که در این مراسم، »عده ای به 
کانکسی که دوربین صداوسیما بر باالی آن نصب 
بود حمله کردند و دوربیــن را پایین انداختند« 
و »پلیــس برای اینکــه ایجاد نظــم و امنیت و 
جلوگیــری از تنش از مردم خواســت چهارراه 

امیری را ترک کنند«.
عزاداری مردم عصبانی

 در تمام این شــب ها و روزهای پس از حادثه 
متروپل، مردم غمگین و خشمگین آبادان و برخی 
دیگر از شهرهای خوزستان در اطراف محدوده 
متروپل به عزاداری و ابراز خشم از عامالن بروز 
این حادثه پرداختند. هر چنــد این اعتراض با 
برخورد نیروی امنیتی و حتی بســتن اجباری 

مغازه ها مواجه شد.

 ابهام در تعداد کشتگان
خبرگزاری ایرنا بامداد دوشنبه گزارش داد 
که با کشف دو جسد دیگر متعلق به مرد جوانی 
به نام »دانیال خسروی« که مشاور تبلیغات بوده 
و »آمنه امینیان« از زیر آوارهای برج فروریخته 
متروپل آبادان، شــمار جان باختگان به ۳1 نفر 

رسید.
به نوشته ایرنا، امدادگران جسد یک فرد دیگر 
را نیز شناســایی کرده اند؛ اما پیکر او هنوز از زیر 

بتون خارج نشده  است.
پس از این خبر احســان عباسپور، فرماندار 
ویژه آبادان گفت که »آمــار مفقودی ها حادثه 
براســاس اعالم خانواده های مراجعه کننده ۳8 
نفر اســت و تاکنون پیکرهای ۳1 نفر پیدا شده  
و احتماال ۷ نفر دیگر همچنــان زیر آوار مدفون 
هستند«.  این در حالی است که عصردیروز نیز 
خبر یافتن سی و دومین درگذشته این حادثه از 

زیر آوار تا زمان تنظیم این خبر منتشر شد.

در این میان برخی از منابع آگاه می گویند: 
متروپل دو شــیفت 108 نفره کارگر داشــت. 
ســاختمان ده طبقه بود و دو طبقه زیر زمین 
داشت که از این دو طبقه یکی از طبقات به نام 
G- سالن غذاخوری نیروهایی بود که آنجا کار 
می کردند. 108 کارگر شیفت صبح در زمان فرو 
ریختن آوار در سالن غذاخوری بودند و همانجا 

حبس شدند.
پرونده مفتوح عبدالباقی در افکار عمومی 
هر چند در ساعات اولیه پس از ریزش متروپل 

اعالم شد که حسین عبدالباقی مالک ساختمان 
در این حادثه کشته شده است، اما بسیاری این 

روایت را باور نکرده اند .
منابع محلی می گویند که خانواده عبدالباقی، 
مالک و سازنده ساختمان متروپل از روز دوم بعد 
از فاجعه به بعد در شــهر دیده نشده  اند و شائبه 
زنده بودن حســین عبدالباقی نیز همچنان در 
میان افکار عمومی به قوت خــود باقی و همین 
موضوع هم بر خشــم مردم و شدت اعتراض ها 

افزوده است.

کشف ۳2 جسد و گمانه زنی درمورد شمار مفقودی ها

عشایر هم به جمع سوگواران آبادان پیوستند

ابعاد فاجعه بار فرو ریختن 
برج 10 طبقه آبادان، جدی تر 

از گذشته این پرسش را 
مطرح کرد که مقررات 

ساختمان سازی در کشور 
تا چه میزان قربانی منافع 
اقتصادی افراد، گروه ها، 
باندها، نهادها و ... است؟

شهرداری ها در برابر 
تخلفات ساخت و ساز به 

ندرت دستور تخریب 
یا تعطیلی پروژه ها را 

می دهند؛ چون درآمدهای 
حاصل از تخلفات 

ساختمانی یکی از منابع 
مالی شهرداری هاست
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سعیده علیپور

ابتالی 9 نفر در کشور به تب کریمه کنگو 
جگر و گوشت آبدار نخورید

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر آخرین 
آمار 9 نفر به بیماری ویروســی تــب کریمه کنگو 
مبتال شدند که متاسفانه یک نفر از آنها جان خود را 

از دست داده است.
سید محمد آقامیری افزود: این بیماری همه ساله 
در فصل بهار و تابستان همزمان با فعالیت کنه ها به 

اوج می رسد.
او توصیه کرد گوشــت تازه ذبح شده در مراکز 
خارج از کشتارگاه ۲۴ ساعت و جگر تا ۴8 ساعت در 
دمای صفر تا ۴ درجه یخچال نگهداری و از مصرف 

جگر و گوشت خام یا آبدار پرهیز شود.
    

 کارزار حمایت از
 اعالم لیست روانشناسان زرد

گروهی از روانشناسان و مشــاوران با راه اندازی 
کارزاری خطاب به رئیس سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره از اعالم لیست روانشناسان زرد حمایت 

کردند.
پیشتر محمد حاتمی گفته بود در حال حاضر ۴ 
هزار و 500 نفر در فضای مجازی خدمات روانشناسی 
و مشاوره به صورت فعال ارائه می دهند که بیش از 
نیمی از این افراد مجوز ندارند یا روانشناس نیستند.

حاال عده ای از روانشناسان با راه اندازی کارزاری 
از این موضوع حمایت کرده اند. در متن این کارزار 
که بیش از ۷هزار و ۴00 نفر آن را امضا کرده اند، آمده 
است: »اعالم اسامی روانشناسان زرد موجی از امید 
در جامعه روانشناسی ایجاد کرد. بی شک شجاعت 
انجام این مهم در جهت قانونمند کردن خدمات که 
با خصومت های فراوان همراه خواهد شد، نمونه ای 
از اهمیت نظام روانشناسی در جهت رسالت مهم 
خویش بوده و بــه طور قطع همه روانشناســان و 
مشــاوران متعهد از این موضوع مهــم حمایت و 

قدردانی خویش را از شما اعالم می دارند«.
    

 تا ۳ ماه آینده 
موج جدید کرونا نداریم

دبیر کمیته علمی 
کشوری کرونا گفت: بر 
اساس پیش بینی های 
متخصصان تا ســه ماه 
آینده موج جدیدی از 
کرونا و افزایش چشمگیری در ابتال به این بیماری 

نداریم.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، حمیدرضا 
جماعتــی افزود: اثربخشــی انواع واکســن ها در 
مقابله با اُمیکرون نســبت به ســایر واریانت های 
قبلی، مقداری کاهش یافته؛ اگرچه بیشترین اثر 
واکسیناســیون در کاهش مرگ و میر و بستری 

بیماران در بیمارستان ها بوده است.
    

 تست ۵ بیمار مشکوک 
به آبله میمون منفی شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تاکنون 
9 مورد مشکوک به آبله میمونی در کشور شناسایی 
شده است که 5 مورد از آنها تست منفی داشته  اند 
و درمورد ۴ نفر دیگر، در انتظار پاســخ تست های 

آن ها هستیم.
به گزارش ایمنا، کمال حیدری افزود: فعاًل هیچ 
موردی از آبله میمونی در کشور مشاهده نشده است.

    
 دستگیری ۲پزشک متخلف 

در فضای مجازی 
فرمانده انتظامی تهران خبر داد: چهار کامیون 
حامل داروی غیرمجاز از سوی پلیس کشف و توقیف 
شد و دو پزشک هم در رابطه با فروش اقالم سالمت 

محور دستگیر و روانه زندان شدند.
به گزارش ایسنا، حسین رحیمی افزود: در این 
مرحله 18 متهم که اقدام به فروش اقالم ســالمت 
محور در فضای مجازی کرده  بودند، دستگیر شدند. 

    
ماجراجویی راسوها در تهران 

به تازگی تصاویری 
در فضای مجازی پخش 
شده که نشــان از تردد 
راسوها در شهر تهران 

دارد.
در همین باره یک کارشناس محیط زیست گفت: 
راسو های رها شده در تهران یا حیوان خانگی بودند 
یا به طور طبیعی به دنبال غذا و محیط مناسب به این 
شهر آمده اند. این حیوان همه چیزخوار است و از تخم 
پرندگان تا خود پرندگان، موش و سایر جوندگان 

تغدیه می کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران اسماعیل کهرم 
افزود: راسو ها برای انســان خطری ندارند مگر در 
شرایطی که حیوانات خانگی مانند مرغ و خروس 

باشد را شکار می کنند.

از گوشه و کنار


