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 هشدار وزارت بهداشت 
در آستانه عید قربان

ه  ر ا د ا ییــس  ر
بیماری های قابل انتقال 
بیــن انســان و حیوان 
وزارت بهداشت با تاکید 
بر لزوم تهیه دام زنده از 

میادین عرضه مجاز دام، دربــاره عید قربان گفت: 
ممکن است امسال به دلیل همزمانی شیوع کووید۱۹ 
با عید قربان، تصمیم دیگری برای عرضه دام گرفته 
شود که متعاقبا اعالم خواهد شد. دکتر بهزاد امیری 
گفت: در صورت عدم رعایت توصیه های بهداشتی 
امکان انتقال ۲ بیماری بالقوه خطرناک و کشنده تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو و سیاه زخم گوارشی از 
دام های آلوده به انسان وجود دارد. از این رو خودداری 
از خرید دام زنده یا گوشت هایی که خارج از نظارت 
شبکه سازمان دامپزشکی ذبخ و عرضه می شوند، 

موضوع بسیار مهمی است.
    

 وفور ساختمان های ناایمن
در کشور

دبیر کارگــروه ملی 
مخاطرات طبیعی گفت: 
از حــدود ۲۳ میلیون 
واحد مسکونی در سطح 
کشــور نزدیک به ۱۰ 

میلیون، یعنی حدود ۴۵ تا ۴۷ درصد ساختمان ها 
بنایی هستند که اسکلت ندارند. علی بیت الهی گفت: 
نسبت به سال ۷۵ ساختمان های اسکلت دار حدود 
۱۵ برابر افزایش یافته است. با توجه به تعداد افزایش 
واحدهای مسکونی در این دوره و طبق آمار مرکز آمار 
سال ۱۳۹۵ که آخرین دوره آمارگیری است هنوز 
حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت وجود 
دارد که یعنی در برابر زلزله مقاومت کافی ندارند. این 

ساختمان ها فقط ساختمان های مسکونی است. 
    

هوای پایتخت همچنان آلوده است
میانگین کیفیت هوای تهران در ۲۴ ســاعت 
گذشته به علت افزایش غلظت آالینده »ازن« برای 
گروه های حساس ناسالم بود. بر اساس این گزارش 
آالینده »ازن« با میانگین ۱۱۷ بود و هوای پایتخت 
در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.

    
نظارت بر اماکن عمومی و اصناف 
با همکاری کارشناسان بهداشت

معاون نظــارت بر 
اماکــن عمومی پلیس 
امنیت تهــران بزرگ از 
اجرای طرح ویژه نظارت 
بر اماکن عمومی و صنوف 

با همراهی کارشناسان بهداشتی خبر داد. سرهنگ 
نادر مرادی گفت: با توجه به شیوع موج دوم کرونا و 
ابالغ یکسری محدودیت های دوباره از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا، در جلساتی مشترک با مسئوالن 
بهداشتی شهر تهران بنا شد تا طرح ویژه  نظارت بر 
اماکن عمومی و صنوف با مشارکت ادارات بهداشت 
مناطق ۲۲گانه شهر تهران اجرا شود که بر اساس 
اجرای این طرح کارشناســان بهداشت نیز بر روند 
اجرای پروتکل ها نظارت داشــته و اگر آنها متوجه 
موارد تخلفی شوند پلیس با آن برخورد خواهد کرد. 
او همچنین از شهروندان خواست چنانچه هرگونه 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی یا موارد مجرمانه 
نظیر احتکار و گران فروشی و ... را مشاهده کردند، 
حتما با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته 

و موضوع را اطالع دهند.
    

کندی پروسه فرزندخواندگی 
در دوران کرونا

شیوع ویروس کرونا 
فرآیند فرزندخواندگی 
را دچار مشــکل کرده 
اســت، به طــوری که 
طوالنی تر طی می شود. 

وحید قبــادی دانا رئیس ســازمان بهزیســتی 
کشور گفت: به نظر می رسد شیوع کرونا، فرآیند 
فرزندخواندگی را نیز درگیر می کند و این پروسه 
را دچار مشکل کرده است، به طوری که طوالنی تر 
طی می شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان 
کرد: شیوع کرونا بخشی از فرآیند فرزندخواندگی 
را که مربوط به بازدیدها، رفت و آمد های فرزندان 
با خانواده های فرزندپذیر می شود، دچار مشکل 
شده است. وی با اشاره به اینکه بخشی که از فرآیند 
فرزندخواندگی که به مراجعه حضوری نیاز ندارد از 
طریق سامانه فرزندخواندگی در حال انجام است، 
گفت: بخش دیگر که مربوط به مراجعات حضوری 
فرزندان با خانواده است لغو نشده است و فقط به 

صورت محدودتر انجام می شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیــروز ســخنگوی ســازمان 
  آتش نشانی تهران از وقوع آتش سوزی 
در یک واحد مغازه در خیابان شــوش 
خبر داد. اما آنچه که در این خبر بیشتر 
تاسف و البته توجه را برانگیخت؛ مرگ 
یک   آتش نشــان جــوان در حین این 

عملیات  بود.
»ســاعت ۲۰:۳۵ دقیقــه پنــج 
شــنبه، یک مورد آتش سوزی در یک 
واحد مغازه در خیابان شوش خیابان 
صابونیان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی 
تهران اعالم شد. ســریعاً سه ایستگاه 
بــه همــراه خودروهای پشــتیبانی 
در مدت زمــان کمتــر از ۴ دقیقه به 
محل آتش سوزی می رســند. محل 
آتش سوزی یک واحد عرضه و فروش 
لوازم خانگی در یک گاراژ  بود. مغازه ای 
که از پشــت بام آن دود خارج می شد 
شناسایی و در اتوماتیک آن با ابزار باز 
شد و حجم بسیار زیادی از دود و حرارت 
از مغازه بیرون  زند.آتش نشانان با نیت 
پیشرفت کار وارد مغازه می شوند، اما در 
محل، یک چاه متعلق به باالبر با ارتفاع 
حدود ۴ متر وجود داشت که مرتضی 
حیدری،   آتش نشــان ۲۷ ساله در آن 
سقوط کرد و به دلیل شدت جراحات 

جان خود را از دست داد«.
او نخستین آتش نشان نیست که در 
راه انجام وظیفه جانش را از دست داد، 
پیشتر  نیز در حادثه انفجار بیمارستان 

ســینای اطهر تجریش و کمی قبل تر 
در حادثه پالســکو، تعد قابل توجهی 
آتش نشــان در حین عملیات اطفای 
حریق جانشان را از دســت دادند. در 
این میان البته در تهران و سایر شهرها و 
روستاهای کشور نیز حوادث نه چندان 
بزرگ دیگری هم رخ داده که عالوه بر 
خسارت های مالی و جانی که به مردم 
وارد آمد، جان تعدادی از آتش نشانان 
را هم در حین انجــام وظیفه گرفت. 
افرادی که نهادن شــهید بر پیشوند 
نامشان هم نمی تواند جای خالی آنها را 

در عرصه خانواده و شغلی جبران کند.
مرگ و میر باال نیروی تخصصی

سه سال پیش کمی پس از حادثه 
آتش سوزی و ریزش ساختمان پالسکو 
در تهران کــه در آن ۱6 آتش نشــا ن 
جان خود را از دســت دادنــد، احمد 
مسجد جامعی، عضو شورای اسالمی، 
شــهر تهران گفت که تعداد شهدای 
آتش نشان در ۲ ســال گذشته بیشتر 
از شهدای آتش نشــان در هشت سال 
دفاع مقدس بوده است. این گفته های 
او در حالی بود که برخی مسبب مرگ 
تعداد زیاد آتش نشانان در این حادثه را 
کمبود امکانات این مجموعه امدادی 
و همچنین عــدم نظارت بــر ایمنی 
ساختمان ها عنوان کردند. موضوعی 
که پیش و پس از حادثه پالســکو نیز 

بارها بر آن تاکید شده بود.
 گرچــه آمــاری دقیقــی از فوت 
آتش نشــانان در حیــن عملیات ها از 
سوی آتش نشــانی اعالم نشده است، 
اما گفته می شود تنها در تهران بیش از 
6۵ آتش نشان در جریان انجام عملیات 

به شهادت رسیده اند. نگاهی به اخبار 
جســته و گریخته آتش سوزی هایی 
که در آن آتش نشانان در هنگام اطفای 
حریق جانشان را هم از دست می دهد 
شــاید عالوه بر تایید ایــن ادعا، زنگ 
خطری نیز باشــد. اینکه دلیل مرگ و 
میر این نیروهای امــدادی را که اغلب 
آنها برای تصدی این پست آموزش های 
زیادی دیده اند و برای استخدام هفت 
خوان رستم را سپری کرده اند، باید در 

چیز و جای دیگری جستجو کرد.
روند رو به رشــد آپارتمان سازی و 
برج های چندین طبقــه بدون توجه 
بــه معیارهــای ایمنــی، مجوزهای 
تغییر کاربری بــدون در نظر گرفتن 
زیرساخت های رفاهی، فرسوده بودن 
بافت شــهری و معابر تنگ و باریک و 
امکانات کم ایستگاه های آتش نشانی 
در حالی است که آتش نشان باید همه 
این را یک تنه آن هــم در زمان حادثه 
بگشایند و گاهی طبق وظیفه نانوشته 
و انسانی به روستاها و مناطق دوردست 
و حومه و جنگل ها و دشت ها و حیوانات 

نیز خدمات رسانی کنند.
 کمبود امکانات   آتش نشانی 

در ایران
طبق استاندارد جهانی به ازای هر 
۵۰ هزار نفر جمعیت شهری باید یک 
ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد. 
با این حال تعداد این ایســتگاه ها در 
شمار زیادی از کالن شهرهای کشور با 
نقصان روبروست. به طور مثال در حال 
حاضر شهر تبریز که نخستین ایستگاه 
  آتش نشانی در کشور در آن ایجاد شده 
۲۰ مرکز   آتش نشانی دارد که با توجه به 

جمعیت ساکن در این شهر این میزان 
باید به دو برابــر افزایش پیدا کند. این 
مشکل نه تنها در تبریز بلکه در تهران 
مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر نیز 

وجود دارد.
فقدان ماشین نردبان دار آتش نشانی 
در بسیاری از استان های کشور یکی از 
معضالت بر سر راه   آتش نشانان است. 
گرچه گفته می شود این مساله در رابطه 
با پایتخت تا حد زیــادی رفع و رجوع 
شده اســت و حتی برخی تجهیزات 
آتش نشانی نظیر خودرو  های جدید، 
باالبرهــا و نردبان هــا و خودروهای 
عملیاتی و تجهیزات هیدرولیکی وارد 
کشور شــده  اند که قابلیت رقابت آنان 
با برخی کشــورهای اروپایی را دارد، 
اما بیش از وجود این خودروها شــاهد 
رشد قابل توجه ساخت برج های بلند 
در ســطح تهران هستیم به طوری که 
کارشناسان معتقدند که در تهران نیز 
از لحاظ خودرویی و تجهیزات فنی با 
کمبود های زیادی روبرو هستیم. ضمن 
اینکه به گفته مسئوالن امر، در حاضر 

تحریم ها نیز باعث ســختی در تهیه 
تجهیزات امدادی شده است.

این در حالی اســت کــه وظیفه 
آتش نشــانی فقط به مبارزه با حریق 
خالصه نمی شــود و وظایفــی مانند 
مقابلــه بــا هرگونه آتش ســوزی، 
نجات محبوس شــدگان در زیر آوار 
ســاختمان، خــودروی تصادفــی، 
آسانسور، مقابله و پیشگیری از سقوط 
اجســام و درخت از ارتفاع و احتمال 
خطر برای شهروندان، نجات سقوط 
کنندگان در چاه، کانال آب، رودخانه، 
ســد، اســتخر و مقابله بــا حیوانات 

وحشی و موذی نیز به عهده دارد.
س. م   آتش نشانی است که در مورد 
موضوع کمبود امکانات   آتش نشانی 
می گویــد: »در برخــی از حــوادث 
کمبود لودر داریم، مجبور می شویم 
از شهرداری تقاضا کنیم، اما شهرداری 
با اتالف وقت این وسایل را به عملیات 
تزریق می کند. نمونــه آن هم حادثه 
پالسکو است.  نردبان و باالبر از دیگر 
وســایل الزم در آتش نشــانی است. 
بلندترین نردبان ها ۱۰۰ متری است 
که استاندارد نیست، نردبان استاندارد 
۵۵ متری اســت که ســاختمان ۱۸ 
طبقه را جواب می دهد. ما نردبان ۵۵ 
متری داریم، اما مشکل ساختار تهران 
اســت، هر جایی نمی توان نردبان ها 
را برپا کرد. باید ایمنی برای ماشــین 
نردبان ها ایجاد شود، باید این امکان 
که جک این ماشــین ها علم شــوند 

وجود داشته باشد«.
به گفته او یک آتش نشــان باید از 
هفت خوان رستم  رد شود تا  آتش نشان 
شود. هر آتش نشان باید دیپلم داشته 
باشد، از آمادگی بدنی باالیی برخوردار 
و اگر مرد است ســربازی رفته باشد. 
شش امتحان ورزشــی، تست هوش، 
تســت پزشــکی، تحقیقات محلی، 
چکیده درس های پیش دانشــگاهی 
اولین مراحل پیش رو آتش نشــانان 
اســت. با پذیرش در امتحان ورودی، 
 سه تا شــش ماه آموزش آتش نشانی 

برگزار می شود. 
پس از این آتش نشانان وارد ایستگاه 
شده و تحت نظر فرمانده ایستگاه قرار 
می گیرند. حال انصاف نیست به دلیل 
کمبود تجهیــزات و کمبود نظارت بر 
ساخت و ایمنی ساختمان ها جان این 

جوانان متخصص گرفته شود«.
کمبود نیرو

براســاس آمار تا یــک دهه پیش 
تهران دارای ۷۰ ایستگاه آتش نشانی 
بود، اما طی این ۱۰ سال 6۰ ایستگاه 
به آن اضافه شده اســت، در حالی که 

به گفته آتش نشانان نیروها به تناسب 
این ایستگاه ها استخدام نشده اند.

یکی از آتش نشــانان در تهران با 
تاکید بر کمبود نیــرو می گوید: »در 
هر ایســتگاه آتش نشــانی در تهران 
باید بین ۱۵ تا ۱۷ نفر در هر شــیفت 
فعالیت داشته باشند، اما در هر شیفتی 
حدود ۱۰ پرسنل کم داریم. در عین 
حال بعضی از ایســتگاه های ما چند 
کاره است که شــامل حریق، نجات و 
پشتیبانی می شود که نیاز به حدود ۲۰ 

پرسنل دارد«.
بی توجهی به ایمنی ساختمان ها

اما مــورد دیگری کــه آمار مرگ 
و میر بــاالی   آتش نشــانان در ایران 
را رقم می زند بی توجهــی به ایمنی 
ساختمان ها در هنگام ساخت است. 
از ســوی دیگر در نطــر نگرفتن زیر 
ســاخت ها منطقه در تراکم فروشی 
در محالت و خیابان ها نیز خود مزید 
بر علت بــوده و امداد رســانی برای 
  آتش نشانان راســخت از میکند. به 
طوری کــه در آتش ســوزی مهم دو 
مورد اخیر در تهــران  همین موضوع 
دلیل آتش سوزی و جانباختن پرسنل 

  آتش نشانی عنوان شد.
به همین دلیل از چند سال پیش 
خود سازمان   آتش نشانی اقداماتی را 
برای بادید از ساختمان های تجاری 
و مسکونی آغاز کرده است تا ایمنی 
آنها را بررســی و تذکــرات الزم را 
برای رفع آنها ابالغ کنــد. گرچه به 
گفته کارشناسان این تذکرات اغلب 
چندان از سوی مالکان مجتمع های 
تجاری وقعی نهاده نمی شــود و به 
همین دلیل می تــوان تنها در تهران 
هزاران ســاختمان فاقد ایمنی الزم 

را معرفی کرد.
از ســوی دیگر بــه اعتقــاد این 
کارشناسان شهرداری باید از ابتدای 
ساخت مجتمع های تجاری و منازل 
مســکونی نظــارت الزم را بر رعایت 
ایمنی آنهــا در نظر بگیــرد نه اینکه 
سال ها پس از ساخت به آن توجه کند.

تکرار حادثه ای غم انگیز و هولناک، در سایه کمبود امکانات و نبود ایمنی؛ این بار خیابان شوش

آتشنشانانیکیکجانمیدهند

خبر

در حالی که آمار مرگ و میر ناشــی از کرونا 
این روزها با سیر صعودی قابل توجهی مواجه 
است، پیش بینی ها از افزایش این اعداد در پاییز 

و زمستان آتی خبر می دهد.
در همین بــاره ایرج حریرچــی، کل وزیر 
بهداشــت نیز گفت: تعداد فوتی های ناشی از 
کرونا این روزهای کشــور، ۵۰ درصد بیشتر از 
ایام پیک اول در اسفند و فروردین است. میزان 
مرگ و میر در پاییز و زمستان، بیشتر از تابستان 

خواهد بود.
او با اشــاره به اینکه مقابله بــا کووید۱۹ از 
بیمارستان نیست و باید روی راه حل تغییر رفتار 
اجتماعی مردم کار کنیم گفت: حداقل تا یک 
سال آینده در سطح عمومی واکسن کرونا را در 

کشورمان نخواهیم داشت.
او گفــت: در کشــور ۱۴۰ هــزار تخــت 
بیمارســتانی داریم که ۹۸ هزار تخت دولتی 
اســت. ۳۰ هزار تخــت جدید در طــول دوره 
دولت تدبیــر و امید داشــتیم و ۴۸ هزار تخت 
بازسازی شد. اگر این کارها صورت نمی گرفت، 
در این ایام که شــیوع کرونا را داشتیم اتفاقات 

 عجیــب و غریبــی در کشــور رخ مــی داد. 
حریرچی گفت: بایــد از تمامی ظرفیت ها اعم 
از روحانیون، ریش ســفیدان، نهــاد خانواده، 
ســلبریتی ها و ... بــرای تغییر نگــرش مردم 
و کاهــش تمــاس اجتماعی اســتفاده کرد. 
اجتماعــات در این ایام باید به حداقل برســد 
و به جای اینکه اطعام انجام گیرد بهتر اســت 
نسبت به نذر ماسک اقدام شود. کم هزینه ترین، 
راحت ترین و بهترین راهکار مقابله با کرونا این 
است که ۹۵ درصد مردم هنگام خروج از خانه 

ماسک بزنند.
215 جان باخته کرونا در یک روز

دیــروز همچنین ســیما ســادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشت به آخرین آمار ابتال 
به این ویروس در کشور اشاره کرد و گفت: از ۲ 
تا ۳ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۴۸۹ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که  یک هزار 

و ۵۰۴ نفر از آنها بستری شدند.
و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۸6 

هزار و ۵۲۳ نفر رسید.

همچنین او به مرگ ۲۱۵ نفر در ۲۴ ساعت 
اخیر به دلیل کرونا اشاره کرده و مجموع جان 
باختگان این بیماری را در کشور ۱۵ هزار و ۲۸۹ 

نفر اعالم کرد.
او ادامــه داد: خوشــبختانه تاکنون ۲۴۹ 
هزار و ۲۱۲ نفــر از بیماران، بهبــود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند و  ۳6۵۳ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین 
تا کنون دو میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۸۴ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
الری با بیان اینکه همانند روزهای گذشته 
اســتان های مازندران، فارس، آذربایجان های 
شــرقی و غربــی، خراســان رضــوی، البرز، 
خوزستان، لرستان، گلســتان، کرمان، زنجان 
و ایــالم در وضعیت قرمــز قــرار دارند گفت: 
همچنین استان های تهران، اصفهان، بوشهر، 
هرمزگان، زوین، مرکزی، خراســان شمالی، 
همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و 
بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد هم 

در وضعیت هشدار قرار دارند. 

  مشکالت گوارشی و کبد 
از عالئم ثانویه کرونا

یک فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن با 
تاکید بر اینکه، تب، سرفه، گلودرد و تنگی نفس 
از عالئم اصلی ابتالی فرد به بیماری کرونا است، 
تاکید کرد: بروز مشکالت گوارشی و کبد از عالئم 

ثانویه این بیماری محسوب می شود.
امیر حســین بقراطیان گفت: ویروس کرونا 
ممکن اســت آنزیم های کبد فرد مبتال را مانند 
ویروس هپاتیت B یا هپاتیت C افزایش دهد، 
ضمن اینکه اخیرا مراجعه بیماران مشکوک به 

ابتال به کرونا با عالئم گوارشی بیشتر بوده است.
وی، بروز نفخ، ترش کــردن، حالت تهوع و 
استفراغ و درد قسمت فوقانی شکم و زیر جناق 

ســینه یا درد معده و همچنین اسهال و کاهش 
اشتها را از جمله عوارض گوارشی ناشی از ویروس 

کرونا نام برد.
این فوق تخصص گوارش و کبد تاکید کرد: 
افرادی که دچار عالئم گوارشی ناشی از ویروس 
کرونا می شوند، حدودا تا ۷۰ درصد از این بیماری 

عبور می کنند.
او افــزود: افرادی که دچار عالئم گوارشــی 
ناشی از ویروس کرونا هستند، در واقع دچار نوع 
خفیف کرونا شده اند و اگر پزشک معالج به عالئم 
بالینی بیمار مشکوک شد، باید بالفاصله بیمار 
برای تست سرولوژی راهنمایی انجام شود و اگر 
بیمار می خواهد آسوده خاطر شود، یک آزمایش 
PCR یا همان تست تشخیص عفونی نیز بدهد.

معاون کل وزیر بهداشت در مورد وضعیت کرونا در کشور خبر داد:

آمار فوتی ها ؛ 5۰ درصد بیشتر از پیک اول

برخی مسبب مرگ تعداد 
زیاد   آتش نشان در حوادث 

را کمبود امکانات این 
مجموعه امدادی و همچنین 

عدم نظارت بر ایمنی 
ساختمان ها  می دانند. 

موضوعی که پیشتر و پس 
از حادثه پالسکو نیز بارها بر 

آن تاکید شده است

طبق استاندارد جهانی به 
ازای هر 5۰ هزار نفر جمعیت 

شهری باید یک ایستگاه 
آتش نشانی وجود داشته 
باشد. با این حال در شمار 

زیادی از کالنشهرهای 
کشور با نقصان زیادی در 

ایستگاه های   آتش نشانی 
رو به رو هستیم

 شماره   571 /         شنبه 4 مرداد   1399  /   4  ذی الحجه 1441  /  25  ژوئیه   2020


