6

چهارشنبه 4 /خرداد  / 1401شماره 5103

www.ebtekarnews.com

خبر

استاندار خراسان رضوی:

سلفی با «متروپل»

به گزارش ایسنا ،حوالی ساعت  ۱۲:۳۰بود که
خبر ریزش ساختمان متروپل در آبادان منتشر
شد ،خبری که خیلی زود به تیتر یک رسانهها بدل
شد تا این ساختمان  ۱۰طبقه در صدر توجه افکار
عمومی قرار بگیرد .این حادثه برای افراد بسیاری
یادآور ریزش ساختمان پالسکو در زمستان سال
 ۱۳۹۵بود و برخی هم از اینکه مردم از آن حادثه
درس نگرفته و اینبار هم در اطراف محل حادثه
تجمع کرد ه بودند ،گالیه داشتند .موضوع تا
جایی پیش رفت که پلیس هم وارد عمل شده و
از مردم خواست تا از ورود به محدوده خیابان
امیری و معابر منتهی به آن خودداری کرده و به
هیچ عنوان در محل حادثه حاضر نشوند ،تا مسیر
تردد خودروهای امدادی باز شود.
در شرایطی که دستگاههای مختلف بر ضرورت
تخلیه محل و ایجاد فضا برای فعالیت سریع
امدادگران تاکید داشتند ،ناگهان ویدئویی در
فضای مجازی منتشر شد که در آن «سیدجواد
هاشمی» ،بازیگر و کارگردان به همراه بازیگر
دیگری به نام «علیرام نورایی» در حال قدم زدن
در محل ریزش این ساختمان بودند .هاشمی
گزارشهای ویدئویی مختلفی را هم از محل
حادثه منتشر کرده و برخی از آنها را در حساب
اینستاگرامی خود هم منتشر کرد .او در یکی از
این ویدئوها که از خودش منتشر کرده اینطور
میگوید« :در محل فروریختن برج دوقلوی
متروپل در آبادان هستیم .مردم اگر جمع شوند
خیلی به نفع نیروهای آتشنشان و هالل احمر
نیست ».انتقاد هاشمی از حضور مردم در حالی
مطرح شده که در هیچ جای قانون مدیریت بحران
شرایطی برای حضور بازیگران در محل امدادرسانی
به حوادث بیان نشده و آنان هم باید مانند دیگر
گروههای مردم از محل حادثه فاصله بگیرند ،تا
حضورشان مانع از امدادرسانی نشوند.
این بازیگر که در ویدئوهای مختلف از حضور و
تجمع مردم در منطقه انتقاد کرده بود ،حتی در
ویدئویی در نقش پلیس و دستگاههای امدادی هم
حاضر شده و آمار مفقودشدگان را  ۸۰تا  ۸۵نفر
اعالم کرد .اقدامات این افراد بهانهای شد تا حضور
سلبریتیها هنگام بحران و حوادث را بررسی کنیم.
با پرهیز از تجمع ،فضا را برای امدادگران باز بگذارید
اسماعیل نجار ،رئیس سابق سازمان مدیریت
بحران کشور در گفتوگو با ایسنا ،دراینباره
گفت :ما قدردان احساس مسئولیت و نوعدوستی
مردم عزیز و تمام اقشار جامعه هستیم .اما یک
نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که در هنگام وقوع
حوادث باید فضا برای امدادگران باز باشد .مردم
نباید در محل تجمع کنند و اجازه دهند تا فرصت
برای نیروهای امدادی فراهم شود.
نجار با بیان اینکه متاسفانه مشابه آنچه که در
اطراف برج متروپل آبادان رخ داد را در ماجرای
ریزش ساختمان پالسکو نیز شاهد بودیم ،گفت:
حضور مردم در محل ریزش ساختمان پالسکو هم
امدادرسانی را مختل کرد و اینبار هم شاهد چنین
حضوری در آبادان بودیم .این موارد باید کم شود
و البته طبیعی است که وقتی میگوییم حضور
مردم باید کاهش پیدا کند ،یعنی تمام اقشار مردم
و همه به جز امدادگران و دستگاههای تامین نظم
و امنیت .در این شرایط دیگر فرقی بین بازیگر،
فوتبالیست ،خواننده ،کارمند و ...وجود ندارد و
هیچ یک نباید در محل حاضر باشند.
رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور ادامه
داد  :حضور اقشار مختلف مردم باید مدیریت و
ساماندهی شود .این موضوع درمورد کمکهای
امدادی نیز صادق است .یعنی از حضور در محل
گرفته تا دیگر اقدامات نباید خودسرانه انجام
شود ،بلکه باید با هماهنگی و ساماندهی باشد.
خوشبختانه ما در قانون جدید مدیریت بحران به
این موارد توجه ویژه داشتیم و امیدوارم با نگارش
آییننامهها و نهایی شدن موارد باقیمانده این
موارد ساماندهی شود.
نجار افزود  :من از اقشار مختلف مردم ،خواهش
میکنم که هنگام وقوع حوادث مختلف از تجمع
و حضور در محل و تماشا و فیلمبرداری و...
خودداری کنند .هنگام وقوع حوادث ثانیهها و
دقایق حائزاهمیت است و نباید این فرصت را با

فتح خرمشهر باعث تغییر رویکرد
دشمن متخاصم از هجومی
به دفاعی شد

هنوز  ۲۴ساعت از حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان نگذشته بود که پای سلبریتیها نیز به این محدوده باز شد و در شرایطی که دستگاههای امدادی
دائما بر ضرورت ترک محل و باز شدن فضا برای فعالیت امدادگران تاکید داشتند ،اینباره دو تن از بازیگران راهی محل ریزش ساختمان شدند تا از این
حادثه برای فالوورهایشان گزارش خبری تهیه کنند!

اکبرپور:
سلبریتیها
هنگامبحران
هم نقش مثبت
دارند و هم
نقش منفی و
معتقدم که باید
حضور آنان
در صحنههای
حوادثمدیریت
شود
حضور بیمورد و تجمع خود از فردی که در انتظار
امدادرسانی است ،بگیریم.
تاثیر منفی حضور سلبریتیها بر عملیات امدادی
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس کشور نیز
درباره حضور شهروندان و سلبریتیها در محل آوار
برداری ساختمان متروپل به ایسنا گفت :حضور
هیچ کسی به جز نیروهای امدادگر ،آتشنشانان،
اورژانس ،هالل احمر و افرادی که مسئولیتی در
راستای آواربرداری دارند در محل توصیه نمیشود.
وی افزود  :حضور مردم روند امدادرسانی دچار
اخالل میکند و موجب میشود که عملیات کند
شود .حتی سلبریتیها نیز از این قاعده مستثنی
نیستند و حضور آنها نیز در محل عملیات را
پیچیده تر میکند.
مهدی داوری ،مدیرعامل سابق سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و
کارشناس ایمنی -در گفت و گو با ایسنا با اشاره
به حضور برخی از سلبریتیها در محل ریزش
ساختمان  ۱۰طبقه متروپل آبادان اظهار کرد:
در حوادث سخت و مهم یکی از موضوعاتی که
اهمیت دارد تمرکز نیروهای امدادی است تا
بتوانند اقدامات الزم را سریعتر و با دقت بیشتری
انجام دهند .عملیات آواربرداری ساختمان متروپل
آبادان عملیاتی بسیار حساس است چرا که حتما
برخی زیر آوار هستند و باید برای نجات آنها اقدام
شود.
وی با تاکید بر اینکه هیجان و فضای پر استرس
فضای حادثه و تمرکز امدادگران را مختل میکند
اظهار کرد :حضور سلبریتیها در محل حادثهها
حتی جان خودشان را نیز به خطر میاندازد.
همچنین تزریق هرگونه هیجان به محل حادثه
میتواند عملیات را سختتر کند که حضور
سلبریتیها در محل قطعا همان تزریق هیجان
است.
حضور سلبریتیها تجمع مردم را افزایش میدهد
داوری گفت :مردم باید به نیروهای امدادی
اعتماد کنند .مسئوالن در محل حضور دارند،

کمکهای الزم رسیده است و قطعا امدادگران
هرچه در توان داشته باشند را انجام خواهند
داد .حضور سلبریتی ها حتی باعث تجمع مردم
میشود که این خود خطرناک است .بسیاری از
افراد جوان ممکن است برای دیدن هنرمندان یا
افراد مشهور که به آنها عالقه دارند در محل
حادثه حضور پیدا کنند ،این میتواند لطمه زننده
باشد و خطر ایجاد کند.
داوری گفت :نیروهای اجرایی حاضر در
محل تمام توان خود را به کار میگیرند که
امدادرسانیهای الزم را انجام دهند.
وی با اشاره به برخی کمک های مردمی که
سلبریتیها حین حوادثی از جمله زمینلرزه و...
جمعآوری میکنند گفت :حادثه رخ داده نوع
متفاوتی است که سلبریتیها نمیتوانند کمکی
به آن بکنند .با وجود اینکه حادثه بسیار مهم
است اما سطح حادثه محدوده است و جغرافیای
وسیعی درگیر مسئله نشده است ،اما واقعا نیازی
به از این دست کمک ها نیست و اگر هم نیاز به
کمکی باشد فرماندهان حاضر در صحنه حادثه آن
را اعالم خواهند کرد.
مدیرعامل سابق سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهر تهران درباره اینکه برخی ساختمانهای
تهران نیز شرایطی مشابه متروپل دارد یا خیر گفت:
آمار دقیق وجود این ساختمان را باید متولیان اعالم
کنند اما شرایط ساخت هر سازهای از نظر قانونی باید
نظارت کامل داشته باشد .قرار بر این است که هیچ
ساختمان ناایمنی ساخته نشود .البته میدانم که در
تهران شرایط نظارت از سوی مهندسین و شهرداریها
وجود دارد و امیدوارم که چنین ساختمانی در هیچ
شهری وجود نداشته باشد .ما در تهران کمتر با
ساختمانهایی از این دست سر و کار داشتیم که
چنین شرایط ناپایداری را داشته باشند؛ به هر حال
تعداد برج های تهران کم نیست اما طی  ۱۰سال اخیر
با چنین حادثهای برخورد نداشتیم.
ی در بحران ساماندهی شود
حضور سلبریت 
مرتضی اکبرپور ،کارشناس مدیریت بحران و

معاون پیشین سازمان مدیریت بحران کشور در
گفتوگو با ایسنا ،درباره حضور سلبریتیها در
صحنه حوادث گفت :سلبریتیها هنگام بحران هم
نقش مثبت دارند و هم نقش منفی و معتقدم که
باید حضور آنان در صحنههای حوادث مدیریت
شود .من مخالف برخورد چکشی و تند با حضور این
افراد هنگام بحرانها و حوادث هستم ،اما معتقدم
که باید با مدیریت و ساماندهی حضور این افراد
شرایطی را فراهم کرد که سلبریتیها در مواردی
که واقعا به حضورشان نیاز است پای کار آمده و
از اعتبار و سرمایهاجتماعیشان برای بهبود اوضاع
استفاده کنند.
وی افزود :متاسفانه در حال حاضر این اقدام
انجام نشده و گرچه تالشهایی برای ساماندهی این
افراد انجام شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
امیدوارم در ادامه بتوانیم با ساماندهی این موارد از
ظرفیت سلبریتیها به درستی و هدفمند در هنگام
بحرانها استفاده کنیم.
به امدادگر و تجهیزات نیاز داریم نه بازیگر!
در عین حال محسن حسینخانی ،کارشناس
ایمنی معتقد است که هیچ نیازی به حضور
سلبریتیها در محل حوادث نیست .او در اینباره
به ایسنا گفت  :وقتی زلزلهای رخ میدهد یا مثال
ساختمانی ریزش میکند و  ...اولین اولویت
امدادرسانی است و پس از آن هم باید اقداماتی
نظیر ایمنسازی و آواربرداری و ...انجام شود.
برای این اقدامات اول به امدادگر حرفهای نیاز
داریم و سپس به تجهیزاتی مانند لودر ،دستگاه
برش و ...نیاز است .اتفاقا وقتی به مردم گفته
میشود که نباید در محل حادثهای تجمع کنند،
به طریق اولی این چهرههای شناخته شده یا
همان سلبریتیها هستند که نباید در محل حاضر
شوند .چون حضور آنان ازدحام جمعیت مردم را
هم بیشتر میکند و حتی ممکن است برخی برای
دیدن آنان در محل حاضر شوند .پس الزم است
که حتما از حضور در چنین فضاهایی خودداری
کنند.
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استاندار خراسان رضوی گفت :فتح خرمشهر
باعث شد تا رویکرد دشمن متخاصم از هجومی
به دفاعی تغییر پیدا کند.
به گزارش مهر ،یعقوبعلی نظری صبح سهشنبه
در مراسم صبحگاه مشترک یگانهای نیروهای
مسلح به مناسبت سوم خرداد در مشهد مقدس
اظهار کرد :با اینکه در عملیاتهای مختلف به
پیروزیهایی دست پیدا کرده بودیم ولی فتح
خرمشهر باعث شد تا رویکرد دشمن متخاصم
از هجومی به دفاعی تغییر پیدا کند .استاندار
خراسان رضوی افزود :بعد از پذیرش قطعنامه
 ,۵۹۸دشمن دوباره به طمع افتاد و به سمت
این شهر دست درازی کرد که مردم و نیروهای
مجاهد با تالشی ستودنی نگذاشتند دست
دشمن بعثی به خرمشهر برسد .وی بیان کرد:
همان طور که رهبر معظم انقالب اسالمی
فرمودند خرمشهرها در پیش است و باید با
تالش و کوشش در عرصههای مختلف فرهنگی
و اقتصادی نیز خرمشهرهای اقتصادی و فرهنگی
را فتح کنیم .نظری در ادامه افزود :همه ما باید
افتخار داشته باشیم تا در عرصههای مختلف
رزمنده باشیم و در راه شهیدان گام برداریم تا
بخشی از مسائل فرهنگی و اقتصادی کشور که
دچار آسیب شده است را به پیروزی منتج کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت :اگر بهمن
 ۱۳۵۷را نقطه آغازین انقالب اسالمی ایران در
نظر بگیریم فتح خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱
نقطه عطف انقالب بود که با تالش و کوشش
باید از این دستاوردهای انقالب دفاع کرد.
وی با اشاره به این که خرمشهر در سه مقطع
دفاع مقدس نقش ویژهای داشت ،اظهار کرد :در
ابتدای جنگ ،مقاومت  ۳۴روزه برای جلوگیری از
اشغال این شهر باعث تغییر در سرنوشت نهایی
جنگ شد زیرا صدام به فکر تسخیر کل ایران در
کمتر از چند روز بود.
با جهاد تبیین در تمام ردهها برای جلوگیری از
جنگ ترکیبی دشمن اقدام کنیم
در این مراسم فرمانده قرارگاه منطقهای شمال
شرق نیروی زمینی ارتش نیز اظهار کرد :امروز
نیز آماده هستیم تا با جهاد تبیین در تمام ردهها
و ارگانهای خود ،برای جلوگیری از جنگ ترکیبی
دشمن اقدام کنیم .امیر سرتیپ رضا آذریان بیان
کرد :فتح خرمشهر ،روز مقاومت ،ایثار و پیروزی
است که به نام ملت بزرگ ایران اسالمی در
تاریخ این کشور و در دوران دفاع مقدس ثبت
شد .فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی
زمینی ارتش افزود :مقاومت در دفاع مقدس
نشان داد که همچنان مقتدر هستیم و وظیفه
داریم تا آنچنان که از شهدا آموختهایم از والیت
دست برنداریم و در این راه ثابت قدم باشیم.

گردوخاک اورژانس را به میادین
تهران کشاند
رئیس مرکز اورژانس تهران از استقرار اورژانس
در میادین اصلی تهران خبر داد.
یحیی صالح طبری در گفتوگو با ایسنا ،درباره
تمهیدات اورژانس تهران با توجه به افزایش
میزان آلودگی هوای شهر تهران گفت :در پی
افزایش میزان آلودگی هوای شهر تهران روز سه
شنبه ،سوم خرداد ماه ،ناوگان مرکز اورژانس
تهران در میادین اصلی شهر مستقر شدند.
وی ادامه داد :عوامل اورژانس در میادین
اصلی شهر از جمله آزادی ،انقالب ،تجریش،
شهدا ،امام خمینی(ره) ،راه آهن ،خراسان ،شهدا
و میدان نماز اسالمشهر مستقر خواهند شد.
رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه
شهروندان میتوانند در صورت احساس تنگی
نفس ،دوبینی ،سردرد ،سرگیجه ،تهوع و ...به
عوامل اورژانس مراجعه کنند یا با شماره تلفن
 115تماس بگیرند ،اظهار کرد :درصورت مراجعه
شهروندان به مشکل آنها رسیدگی و اقدامات
الزم انجام میشود ،همچنین در صورت نیاز به
خدمات بیشتر ،عوامل اورژانس شهروندان را به
مراکز درمانی انتقال میدهند.
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اخبار

« متروپل» لوکیشن فیلم سینمایی و سلفی نیست

از انهدام باند توزیع حشیش تا دستبند
بردستانمالخرانمحلهپاسداران
طی چند شب گذشته در نقاط مختلف تهران
خ داد که مأموران انتظامی در آن نقش
حوادثی ر 
آفرینی کردند ،در این بسته خبری اخبار پلیسی
روز را بخوانید.
به گزارش مهر ،کالنشهر تهران بستر حوادث و
جرایم مختلفی است هر روز تماسهای زیادی با
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰تهران گرفته میشود
که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به
دستگیری مجرم یا مجرمانی میشود.
در این بسته خبری به گوشهای از مأموریتها،
حوادث و جرایم میپردازیم.
انهدام باند توزیع حشیش در شرق پایتخت
سرهنگ حسین باباپور گفت :در تحقیقات
پلیسی مشخص شد که متهمان اخیرا ً مقادیری
مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور تهیه کرده و در
صدد توزیع عمده آن در سطح شهر تهران هستند
که نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مراجع
قضایی قرار گرفت و دستور بازرسی از مخفیگاه
متهمان در محدوده شرق تهران حوالی بزرگراه
محالتی و دستگیری آنان اخذ شد.
باباپور افزود :با هماهنگیهای قضائی گروه
عملیاتی پایگاه نهم پلیس مبارزه با مواد مخدر
فاتب به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند در یک
عملیات پلیسی قاچاقچیان مواد افیونی را دستگیر
و در بازرسی از آن مکان ۲۳ ،کیلو گرم حشیش
و آالت و ادوات بسته بندی مواد افیونی را کشف
کنند.
باباپور خاطر نشان کرد :متهم پس از دستگیری
به مقر پلیس منتقل و پس از تشکیل پرونده و
انجام بازجویی و تفهیم اتهام برای سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
دستگیری سارقان مغازه محله نارمک کمتر از
 ۲۴ساعت
سرهنگ جلیل موقوفهای اظهار کرد :در پی اعالم
یک فقره سرقت مغازه فروش موبایل در محله
نارمک رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا
سارقان را تیمی از ماموران کالنتری  ۱۲۷نارمک بر
عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه ماموران با تحقیقات و پی
جوییهای انتظامی هویت و مخفیگاه متهمان را
شناسایی کردند ،افزود :با اخذ مجوز قضائی به
مخفیگاه متهمان مراجعه و دو عملیات منسجم و
غافلگیرانه دو سارق مغازه دستگیر و از مخفیگاه
متهمان لوازم سرقت شده اعم از انواع مختلف
تلفن همراه ،لوازم جانبی موبایل ،فلش مموری،
پاوربانک و… کشف شد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد:
متهمان  ۳۰و  ۳۳ساله در تحقیقات اولیه با توجه
به شواهد و ادله موجود به جرم خود و سرقت
مغازه فروش موبایل در محله نارمک و  ۲فقره
سرقت مشابه اعتراف کردند و مالباختگان نیز
شناسایی شدند.
موقوفهای با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش
اموال کشف شده را  ۴میلیارد ریال اعالم
کردند ،خاطر نشان کرد :تحقیقات بیشتر برای
کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی سایر
مالباختگان ادامه دارد.
دستبند پلیس بر دستان مالخر محله پاسداران
سرهنگ محمد قاسم طرهانی اظهار کرد :به
دنبال دریافت اخباری مبنی بر خرید و فروش
اموال سرقتی توسط فردی در محله پاسداران
رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را
تیم عملیات کالنتری  ۱۰۲پاسداران بر عهده گرفتند
و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه مأموران با تحقیقات و پی
جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهم را
شناسایی کردند ،افزود :پس از بررسی صحت
و سقم موضوع با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه
متهم مراجعه و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه
متهم در محل دستگیر و در بررسی به عمل آمده از
مخفیگاه متهم تعداد  ۵۰قلم انواع لوازم سرقتی اعم
از دریل شارژی و برقی ،انواع جعبه ابزار ،دوربین
عکاسی ،لب تاپ ،انواع جک خودرو ،انواع گوشی
سرقتی و… کشف شد .جانشین پلیس پیشگیری
تهران تصریح کرد :متهم  ۴۵ساله که در تحقیقات
اولیه به جرم خود و خرید و فروش اموال سرقتی
از سارقان در شمال تهران اعتراف که تا کنون ۱۰
مالباخته شناسایی شدهاند.
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