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بافت های فرســوده مدتی است که 
تبدیل به دغدغه عمومی شــده است و با 
وقوع هر حادثه ای بحث آن دوباره بر سر 
زبان ها می افتد. در ایران ساختمان های 
فرسوده بســیاری وجود دارد که بخش 
اعظم آن ها در تهران اســت. از مدارس 
قدیمی گرفته تا خانه هایی که عمدتاً در 
قسمت های جنوبی شهر قرار گرفته اند و 
بیمارستان هایی که روزانه صدها بیمار و 
مراجع کننده دارند و اخیراً هم نام بسیاری 
از آن ها در لیست ساختمان های ناایمن 

آمده است.

نمی توان بیمارستان های ناایمن 
را تعطیل کرد

درست چند روز پس از انتشار لیست 
بیمارســتان های ناایمن در تهران، روز 
گذشته رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران از اقدامات انجام شــده در جهت 
شناســایی ابنیه پرخطر تحت پوشش 
این دانشــگاه خبر داد و گفت: خیلی از 
مراکز خصوصی و دولتی بیمارستانی در 
تهران اخطار آتش نشــانی دارند که اگر 
بخواهیم همه آن ها را تعطیل کنیم، درمان 
در تهران مختل خواهد شــد و این یک 
معضل است؛ بنابراین باید بیمارستان های 
شهر را در حال ارائه خدمت، اصالح کرد. 
حسین قناعتی همچنین درباره وضعیت 
فرسودگی بیمارســتان های پایتخت، 
گفت که تهــران در نوار زلزلــه قرار دارد 
و بالقوه تهدید بزرگی به نــام زلزله برای 
پایتخت وجود دارد که اگــر رخ دهد آن 

وقت بی ثباتی های پنهان، آشکار خواهد 
شــد؛ پس باید اقدامات مقتضی در این 

زمینه صورت گیرد.
به گفتــه قناعتی شناســایی مراکز 
بیمارســتانی و درمانی پرخطر که حوزه 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران هستند از مدت ها پیش به صورت 
جدی آغاز شده بود و تمام ابنیه پرخطر 
مشــخص شــده اند. او همچنین اعالم 
کرد که در همین راستا ساختمان سابق 
ستاد مرکزی وزارت بهداشت در تقاطع 
خیابان حافظ و جمهوری که متعلق به سه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران است و ناایمن 
اعالم شده است؛ طی دو هفته آینده تخلیه 

خواهد شد تا به اماکن امن منتقل شوند.
همان طور که رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران نیز در صحبت های خود 
به آن اشاره کرده، عمده بیمارستان های 
تحت پوشش این دانشگاه قدمت ساخت 

باالیی دارند. به عنوان مثال در بیمارستان 
امام خمینــی )ره( ســازه ای مربوط به 
۹۰ ســال قبل هم وجود دارد. درســت 
اســت که این بیمارســتان با استاندارد 
آلمانی ها ساخته شده  اما قطعاً استاندارد 
۹۰سال پیش با اآلن متفاوت است و از نظر 

مشخصات فنی دچار ایراداتی است.
با توجه به گزارش های منتشــر شده 
بیمارســتان امام خمینی )ره( به لحاظ 
پله های فرار و سازه ای دچار مشکل است 
و این در حالی اســت که روزانه ده ها هزار 
نفر در این بیمارســتان تردد می کنند و 

نمی توان سرویس دهی را متوقف کرد.

کمبود بودجه؛ معضل یا بهانه؟
از ســوی دیگر قناعتی درباره امکان 
بازسازی یا نوسازی سازه های بیمارستانی 
در تهران، اظهار کرد: این موضوع باید از 
نظر فنی مورد ارزیابــی قرار گیرد. از نظر 
تجهیــزات ایمنی باید ســاختمان ها را 

مجهز کنیم.
او با بیان اینکه در بسیاری از نقاط دنیا 
به بازسازی و مقاوم سازی ساختمان های 
قدیمی فکر می شــود، گفت: به عنوان 
مثال بیمارستان سن بارت در لندن ۸۰۰ 
ســال قدمت دارد، اما همچنان با تقویت 
سازه سرپا است. این عادت غلط ما است 
که ســاختمان های قدیمی را تخریب و 

ساختمان جدید به جای آن می سازیم.
قناعتــی در خصــوص اعتبــار 
بخشی برای ایمن سازی و بازسازی 
بیمارســتان ها، تأکید کــرد: در این 
وضعیت بودجه ای دردسرهای خود 
را داریم و تأمین اعتبار برای هر کاری 
سخت و مشکل است. بودجه امسال 
هم به اندازه ای نیســت کــه بتوانیم 

نیازهای خود در این بخش را تأمین 
کنیم و بایــد با تمهیــدات دیگری 
اعتبــارات الزم را تأمیــن کنیم که 

ان شاءاهلل توفیق خواهیم داشت.
او دربــاره اتفاقاتــی کــه در حوزه 
ایمن سازی بیمارســتان ها پس از طرح 
تحول ســالمت رخ داد، بیــان کرد: کار 
اساســی بزرگی صــورت نگرفــت و به 
اندازه کافی مؤثر نبود. به نظر می رســد 
می توانستیم بودجه ای که در طرح تحول 
سالمت برای این بخش هزینه شد را بهتر 

مدیریت کنیم.

تهران بیشترین مدارس 
فرسوده را دارد

در کنــار بیمارســتان های ناایمن، 
مدارس فرســوده و قدیمی هــم یکی از 
معضالت بزرگ پایتخت هستند. پیش تر 
علی شــهری، مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان تهران گفته بود 
که استان تهران دارای بیش از 2 میلیون 
دانش آموز است. همچنین 22 هزار و 5۰۰ 
کالس درس فرسوده در تهران وجود دارد 
که به بودجه ای بیــش از 6 هزار میلیارد 

تومان نیاز است.
طبق گفته های او تهران از یک ســو 
بیشترین آمار مدارس فرســوده را دارد 
و از ســویی به علت افزایــش جمعیت 
دانش آموزی نیازمند ســاخت مدارس 
جدید نیز هســت. او همچنین میانگین 
تراکم دانش آموزی در تهــران را باالتر از 
استاندارد ایران دانســت و تصریح کرد: 
میانگین تراکم دانش آموزی کالس های 
درس در اســتان تهران 32 نفر است؛ در 
حالی که استاندارد کشوری 24 نفر در هر 

کالس درس است.

 40 درصد مدارس تهران 
برای دانش آموزان مناسب نیستند

با این اوصــاف وضعیــت مدارس 
فرسوده تهران بســیار بغرنج است. در 
همین راســتا روز گذشــته مدیرکل 
آموزش و پرورش شــهر تهران گفت: 
بر اســاس آمارهای موجود، حدود 4۰ 
درصد از فضاهای آموزشی شهر تهران 
که مربوط به مدارس دولتی می شــود، 
فرسوده است. علیرضا کریمیان با اشاره 
به وجود حدود چهار هزار و 2۰۰ واحد 
آموزشــی غیردولتی و دولتی در شهر 
تهران افزود: حساب مدارس غیردولتی 
جداست چرا که یا مکان مربوط به خود 
یا استیجاری است و مدیران این مدارس 
گواهی استحکام بنا دریافت می کنند، 
اگر این بخش از مدارس را کنار بگذاریم 
تقریباً 4۰ درصد مدارس دولتی شــهر 

تهران دچار فرسودگی است.
او در پاســخ بــه اینکه آیــا مدارس 
فرسوده شهر تهران در وضعیت مناسبی 
برای تحصیل دانش آمــوزان قرار دارند، 
گفت: فضاهای آموزشی تهران به دلیل 
فرسودگی؛ نیازمند بازسازی، نوسازی و 

اقدامات مؤثر هستند.
براساس گفته های مدیرکل آموزش 
و پرورش شهر تهران، اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس شهر تهران به 
کمک آموزش و پرورش این شهر آمده و 
خیران مدرسه ساز نیز تالش می کنند تا 
در این زمینه برنامه ریزی جدی برای حل 
مشکالت مدارس فرسوده داشته باشند. 
به همین منظور رایزنی هایی انجام شده 
تا از ظرفیت سایر دســتگاه ها از جمله 
آموزش و پرورش و خیران مدرسه ساز 

استفاده شود.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش 
نیز با اشــاره به فرســوده بودن فضاهای 
آموزشی کشور، گفت: نوسازی و بازسازی 
این کالس های درس به ۱2۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد. آموزش و پرورش 
کشور برای تداوم روند علم آموزی مطلوب 
نیازمند ۱2۰ هــزار کالس درس جدید 
است که اگر هزینه ســاخت هر کالس 
درس ۱۰ میلیــارد ریال برآورد شــود 
حدود ۱2۰ هزار میلیــارد تومان اعتبار 

موردنیاز است.
بی تفاوتی نسبت به جان دانش آموزان

این اخبار در حالی منتشــر شــده 
که سال گذشــته آتش نشــانی درباره 
۸2۷ مدرســه فرســوده پایتخــت به 
آموزش وپرورش هشدار داده و وضعیت 
آن ها را بحرانی توصیف کرده بود. بر اساس 
اعالم سال گذشته آموزش وپرورش بیش 
از 3۰ درصد مدارس کشــور فرســوده 
بودند.عبدالرضــا فوالدونــد، مدیرکل 
آموزش وپرورش شــهر تهران، به نقل از 

آتش نشــانی تعداد مدارس فرسوده در 
پایتخت که وضعیت خطرناکی داشتند 
را اعالم کرده بود. او قبل از این در دی ماه 
سال ۱3۹۹ نیز در گفت وگو با برنا از وجود 
همین تعداد مدرســه فرسوده در تهران 
خبر داده بود و تکــرار این خبر در تیرماه 
۱4۰۰ نشــان می داد که در فاصله پنج 
ماه حتی برای ایمن ســازی یک مدرسه 
هم اقدامی جدی صورت نگرفته اســت. 
حاال همان اتفاق دوباره رخ داده و با گذشت 
یک ســال نه تنها کاری برای بازسازی و 
بهسازی مدارس انجام نشده است، بلکه 
مدارس بیشتری به لیست مدارس ناایمن 

و فرسوده اضافه شده است. 

قصة ساختمان های ناایمن سر 
دراز دارد

برخالف تصور بســیاری که امکانات 
تهران را نسبت به سایر شهرهای کشور 
بیشتر می دانند،  پایتخت پر از فضاهای 
فرسوده است و این مسئله معضلی برای 
پایتخت نشینان اســت. تهدیدی که هر 
لحظه می تواند جان صدها یا هزاران را نفر 
را بگیرد. بر اساس گفته های کارشناسان 
یک زلزله 6 ریشــتری می تواند بیشتر 
تهران را با خاک یکی کند و کسی تا به حال 
نتوانسته میزان خسارت های احتمالی 

جانی و مالی را برآورد کند. 
یکی از مســائل مهمی که باید به آن 
توجه خاص شــود این نکته اســت که 
بسیاری از این ساختمان های ناایمن در 
شهر تهران کاربری اداری و تجاری داشته 
و هر لحظه می تواند همچون پالســکو و 

متروپل با جان صدها انسان  بازی کند.
در ایــن گــزارش تنهــا وضعیــت 
بیمارســتان ها و مدارس بررسی شد اما 
در تهران بر اساس گفته های مسئولین 
و مدیران شهری حدود 2 هزار ساختمان 
کم ایمن و ناایمن وجــود دارد که بیش 
از ۹۰۰  ســاختمان به لحاظ ایمنی در 
شرایط آسیب پذیری بیشتری قرار دارد 
و باید از این ساختمان ها بشدت مراقبت 
شود. همچنین گفته می شود 4۰ درصد 
بافت های نوسازی شده در بافت فرسوده 
کیفیت ساخت ندارند و آمارهای ارائه شده 
بسیار شوکه کننده هستند چرا که تمام 
این ساختمان های ناایمن می تواند جان 

انسان های زیادی را بگیرند. 

مدارس و بیمارستان های ناایمن اخطار آتش نشانی گرفته اند، اما امکان تعطیلی ندارند؛ 

حضور ناگزیر در فضاهای نامطمئن

گزارش

ســاعت 5:3۰ صبح روز گذشــته قطار 
مسافربری مشــهد - یزد در حال حرکت در 
مسیر خود بود که در محدوده ایستگاه مزینو از 
ریل خارج شد. این قطار 34۸ مسافر داشت و بر 
اساس خبرهای منتشر شده 5 واگن آن از ریل 
خارج شده است. این حادثه تا عصر دیروز 22 

کشته و ۸6 مصدوم به جا گذاشت.

راننده بیل مکانیکی مقصر شناخته شد
آن طور که منابع رســمی اعــالم کرده اند 
وجود یک بیل مکانیکی در مسیر ریلی علت 
بروز این حادثه بود و راننده بیل مکانیکی مقصر 
شناخته شد. به این ترتیب یک بار دیگر خطای 
انســانی جان چند ایرانی دیگــر را گرفت؟ 
پس از انتشــار این خبر بیشــترین پرسش 
کاربران شــبکه های اجتماعی این بود که آیا 
وجود بیل مکانیکی در مسیر قطار مسافربری 
امری طبیعی است؟ گویا یک ناهماهنگی در 
زمان بندی، حادثه دیگری را به تاریخ حوادث 
ایران اضافه کرد. برخی نیز این شائبه را مطرح 

کرده اند که موضوع بیــل مکانیکی و به طور 
کلی خطای انسانی  نیست. این گروه عموماً 
روی فرســودگی ناوگان یا مسیر ریلی تأکید 
دارند. گفته می شــود نزدیک به 4۰ درصد از 

ریل های این مسیر دچار فرسودگی بوده اند.

5 واگن از ریل خارج شد
براساس گفته های مهدی ولیپور، رئیس 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر پنج 
واگن  از ریل خارج شده است و در همان دقایق 
ابتدایی عالوه بر امدادگران اعزام شده، سه فروند 
بالگرد از بیرجند، مشــهد و یزد به محل اعزام 
شدند.بر اساس آخرین جزئیات اعالم شده تا 
لحظه نگارش این خبر، اورژانس اســتان یزد 
آخرین آمار جانباختگان حادثه خروج از خط 

قطار مشهد - یزد را 22نفر اعالم کرد.
محمدرضا رضایــی، مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی نیز از مفقود شدن 
5 نفر در این حادثه خبر داده و تعداد مصدومان 

هم بیش از ۸6 نفر بیان شده است. 

اجساد قابل شناسایی نیستند
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور 
هم اعالم کرد: عوامل حاضر در حادثه در حال 
کاور کردن فوتی ها هســتند و به دلیل آنکه 
شــدت حادثه باال بوده و نمی توان اجســاد را 
تشخیص داد، سه خودروی پزشکی قانونی هم 
برای انتقال جسدها به پزشکی قانونی در حال 
اعزام به صحنه هستند تا هر چه سریع تر هویت 

اجساد مشخص شود.

ورود دستگاه قضا برای بررسی ابعاد حادثه
رئیس سازمان بازرســی کل کشور در پی 
حادثه خروج قطار مســافربری مشهد – یزد 
و فــوت و مصدومیت تعــدادی از هم وطنان، 
طی دســتوری به بازرس کل استان خراسان 
جنوبی، مأموریت داد تمــام ابعاد این موضوع 

بررسی شود.
ذبیح اهلل خدائیان ، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور طی دستوری به بازرس کل استان 
خراســان جنوبی مأموریت داد بــا حضور در 

صحنه، ابعاد مختلف حادثه را بررسی و نسبت 
به معرفی متخلفان احتمالی به مراجع قضایی و 

اداری اقدامات الزم را انجام دهد.

دستور رئیس جمهور برای بسیج همه 
امکانات امدادرسانی به مصدومان 

رئیس جمهور در تماس با استاندار خراسان 
جنوبی و یــزد و فرماندار طبس پیگیر آخرین 
وضعیت مصدومــان و بازمانــدگان حادثه 
ریلی طبس شد و بر بسیج همه امکانات برای 

امدادرسانی به مصدومان حادثه خروج قطار از 
ریل در طبس تاکید کرد.

ابراهیم رئیسی با تسلیت به خانواده جان 
باختگان این حادثه تلخ، بــرای آنان از درگاه 
خداوند صبر و اجر مسالت کرد. رئیس جمهور در 
جلسه هیات دولت و پس از اطالع از ابعاد مختلف 
این حادثه به وزرای کشور و راه ماموریت داد تا 
علل خروج قطار از ریل را بررسی و با عوامل بروز 
چنین حوادث تلخی برخورد شود تا دیگر شاهد 

چنین حوادثی نباشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش 
شهر تهران گفت: بر اساس 

 آمارهای موجود، حدود
 40 درصد از فضاهای آموزشی 

تهران که مربوط به مدارس 
دولتی می شود، فرسوده است

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تهران از اقدامات 

انجام شده در جهت 
شناسایی ابنیه پرخطر 

تحت پوشش این دانشگاه 
خبر داد و گفت: خیلی از 
مراکز خصوصی و دولتی 

بیمارستانی در تهران 
اخطار آتش نشانی دارند 

که اگر بخواهیم همه آن ها 
را تعطیل کنیم، درمان در 
تهران مختل خواهد شد و 

این یک معضل است
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ریحانه جوالیی

 سقوط ٨٠ اصله درخت 
و 9 مجروح در  توفان تهران 

رئیس مرکز عملیات 
اضطــراری ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت 
بحــران شــهر تهران 
گفت:  توفان سه شــنبه 
بزرگ ترین  توفانی بوده که در چندسال اخیر در 
تهران رخ داد و منجر به مصدومیت 6 نفر و سقوط 

بیش از ۸۰ اصله درخت شد.
به گزارش مهر، پدرام قودجانــی اظهار کرد: 
خوشــبختانه این حوادث کشــته ای نداشــت 
اما 6 مجــروح در شــهر تهــران و درمجموع ۹ 
مجروح در اســتان تهران داشتیم که 2 تن از این 
مجروحان به بیمارســتان منتقل شدند و مابقی 
به صورت سرپایی مداوا شدند. از 2 مجروحی که 
به بیمارستان منتقل شدند، حال یک نفر از آن ها 

وخیم گزارش شده است.
    

3٠درصد خانوارها با کمبود 
دریافت انرژی روزانه مواجه اند

مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشــت 
مــوزش  آ و  درمــان 
پزشکی گفت: 3۰ در صد 
خانوارهای کشور با کمبود 
دریافت انرژی روزانــه مواجه هســتند و با اوضاع 

اقتصادی کنونی، این وضع رو به وخامت می رود.
بــه گــزارش رکنا، زهرا عبداللهــی بیان 
کرد: منابع پروتئینی مخصوصــاً پروتئین های 
حیوانی مثل گوشت ، مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
افزایش قیمت زیادی داشته اســت. این باعث 
می شــود دسترســی خانوار به این مواد غذایی، 
رفته رفته تا جایی کم شــود که از ســفره خانوار 
نیز حذف شــود. در حال حاضــر، دهک های با 

درآمد پایین، با مشکل مواجه هستند.
    

ساعت کار ادارات در کل کشور 
تغییر کرد

سخنگوی دولت خبر 
داد که تغییر ساعت کار 
ادارات در هیئت دولت 

تصویب شد.
به گزارش مهر، علی 
بهادری جهرمــی گفت: بنا بر پیشــنهاد وزارت 
نیرو تصویب شد که به موجب آن از 2۱ خرداد تا 
تاریخ 3 شهریور ســاعت کاری ادارات به ۷ صبح 
تا ۱3:3۰ دقیقه تغییر کند و این تغییر از ســوی 
مقامات اداری و استانی باید جبران شود تا خللی 

در خدمت رسانی و انجام امور نداشته باشیم.
    

 وقوع ۶۷ درصد »طالق ها« 
در خانواده های بدون فرزند 

دبیر مرکز مطالعات 
جمعیــت با اشــاره به 
اینکه براساس آمارهای 
رسمی کشــور بیش از 
4۷ درصــد طالق ها در 
5 سال نخست زندگی مشــترک زوجین اتفاق 
می افتد، گفت: 6۷ درصد طالق ها در خانواده های 

بدون فرزند رخ می دهد.
به گزارش ایسنا، صالح قاسمی با اشاره به نتایج 
یک مطالعه انجام شــده درخصوص رابطه میان 
طالق و فرزندآوری اظهار کرد: 6۷ درصد طالق ها 
در خانواده های بــدون فرزند اتفاق می افتد. 22 
درصد طالق هــا در خانواده هــای صاحب یک 
فرزند، ۹ درصد طالق ها در خانواده های دارای 2 
فرزند و 3 درصد طالق ها در خانواده های دارای 
سه فرزند و بیشتر اتفاق می افتد؛ درواقع تعداد 
فرزند و نرخ باروری در خانواده با ریســک طالق 

رابطه معکوسی دارد.
    

افتتاح دو همراه سرا در مجاورت 
بیمارستان های امام خمینی و فیروزگر

منطقــه  ر  ا د شــهر
6 از افتتاح همراه ســرا در 
مجاورت بیمارستان های 
امام خمینی )ره( و فیروزگر 

تا پایان تیرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، مسعود رنجبریان با تأکید بر 
تسریع ساخت و تجهیز همراه سراهای امیرلویی و 
خردمند گفت: همراه سرای امیرلویی در مجاورت 
بیمارستان امام خمینی )ره( با ظرفیت پذیرش 
۱۱۰ تا ۱۷۰ نفر و پیشــرفت باالی ۹۰ درصدی 
و همراه ســرای خردمند در نزدیکی بیمارستان 
فیروزگر با ظرفیت پذیرش ۱3۰ نفر نیز پیشرفت 

۸۰ درصدی داشته اند.

از گوشه و کنار

بعد از متروپل؛ تصادف قطار مشهد- یزد  با بیل مکانیکی 22 کشته و 86 مصدوم به جا گذاشت    

آه از غمی که تازه شودبا  غمی  دگر


