اطالعیه سازمان هواشناسی درباره بارش برف و باران
سازمان هواشناسی با صدور اطالعیهای به پیشبینی بارش باران و برف در کشور پرداخت .به گزارش ایسنا در اطالعیه سازمان هواشناسی آمده است « :فردا ( ۱۲دی ماه) بارش باران در شمال و شرق خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،جنوب و
شرق لرستان و بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر این استانها و بارش باران در برخی مناطق ایالم و مرکزی پیشبینی میشود .پنجشنبه ( ۱۳دی ماه) بارش باران در شمال و غرب فارس ،استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،
لرستان ،اصفهان ،کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،مرکزی  ،قم ،قزوین ،البرز ،تهران ،سمنان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،گیالن ،مازندران و گلستان و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی این استانها و بارش باران در ایالم و شمال بوشهر رخ میدهد.

تهران ،پنجمین کالنشهر پر ریسک دنیا در برابر زلزله

صادقی در ادامه اظهار کرد :در شهر تهران بر اساس مطالعات
در  ۵سال گذشته  ۵۳حادثه را شروع تکرار داشتیم که مهمترین
آن زلزله ،زمین لغزش ،فرونشست زمین ،سیل ،مخاطرات ناشی از
قنوات و  ...بوده است .همچنین غیر از گسلها ،رود درهها قنوات
و زمین لغزش نیز جزو مخاطرات چندگانه شهر تهران هستند.
از طرفی در تهران حوادث زیادی داریم که شاید در ۲۰۰سال
گذشته شاهد آن نبودیم و علتش نیز به خاطر تغییرات اقلیمی
بوده که نمونه آن طوفان سال  ۹۳تهران است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در
ادامه صحبتهایش به ستاد مدیریت شهر تهران اشاره کرد و گفت:
ستاد مدیریت بحران شهر تهران ،مرکز هدایت عملیات و مرکز
فرماندهی بحران شهر تهران مخاطرات تهران را لحظه به لحظه
بررسی میکند و  ۱۴کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مدیریت
بحران وجود دارد .همچنین  ۱۰۲پایگاه در سطح شهر تهران

داریم .در  ۲۲پایگاه اقالم امدادی دپو شده است و تعدادی از این
پایگاه ها متاسفانه به دلیل برداشت غلط و خالی بودن آن تبدیل به
فضاهایی با کاربریهای دیگر شده است و شاید بتوان گفت که این
موضوع هم به دلیل عدم درک صحیح از مخاطره است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت بحران تبدیل به مدیریت مقابله
شده است گفت :به حوزه آمادگی و پیشگیری توجه نکردیم و
دنبال این هستیم که بعد از حادثه چه اقدامی باید انجام دهیم.
مدیریت ریسک حوادث باید در ادبیات جایگزین بحث مدیریت
بحران شود یعنی به عبارت دیگر پیشگیری باید مقدم بر مقابله
شود.
صادقی در بخش دیگر صحبتهایش به جهت گیریهای
راهبردی مدیریت بحران اشاره کرد و گفت :پیشگیری که شامل
ارتقای ایمنی و امنیت فردی و اجتماعی و کالبدی بوده ،هشدار
سوانح شهری و حوادث طبیعی ،مدیریت ریسک حوادث و سوانح
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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران پایتخت مطرح کرد

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با
اشاره به اینکه مدیریت بحران تبدیل به مدیریت مقابله
شده است گفت :مدیریت ریسک حوادث باید در ادبیات
جایگزین بحث مدیریت بحران شود ،به عبارت دیگر
پیشگیری باید مقدم بر مقابله باشد.
به گزارش ایسنا ،احمد صادقی در نشست تخصصی ایمنی
در برابر زلزله وکاهش اثرات بالیای طبیعی که از سوی سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد ،اظهار کرد :تهران
پایتخت ایران ۷۳۰ ،کیلومتر مربع مساحت ،هشت میلیون نفر
جمعیت ثابت ،چهارمیلیون نفر جمعیت شناور ،سه هزار و۲۸۶
هکتار بافت فرسوده۲۲ ،منطقه ۱۲۳،ناحیه و ۳۵۴محله دارد و
شانزدهمین کالنشهر است.
وی ادامه داد :در تهران به کوچکترین تقسیم بندیها که
محلههای شهر است توجه کردهایم و برای  ۳۵۴محله سند
کاهش خطرپذیری داریم به عبارت دیگر ارزیابی کاهش خطر
پذیری محالت را در دستور کار قرار دادهایم .همچنین مدل
ارزیابی و شاخص های آسیب پذیری نیز مشخص شده و نقشه
ریسک محالت شهر تهران نیز آماده شده است تا مداخالت را
برای محالت پایه ریزی کنیم.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با
اشاره به قدمت شهر تهران گفت :روستای اولیه تهران و هسته
اولیه تهران در جای خوبی پایهگذاری شده بود و مردمی که
در آنجا مستقر شدن حواسشان جمع بوده تا روستاها را بر
روی گسل نسازند اما با توسعه شهر و در سال  ۱۳۷۰که
وضعیت شهر تهران تثبیت می شود به حریم گسلها تجاوز
کردیم و بدون ضابطه روی گسلها ،شهر را گسترش دادیم
و شهر تهران را به شهر پر ریسک تبدیل کردیم .به طوری که
شهر تهران پنجمین کالنشهر پر ریسک دنیا در برابر حوادثی
چون زلزله است.
وی تصریح کرد :اگر میخواهیم تابآوری شهر یا روستا را
در دستور کار قرار دهیم اولین کار این است که باید به درک
درستی از مخاطره برسیم ،البته ما فرض را بر این میگذاریم که
مدیران درک درستی از مخاطره دارند امادر حقیقت این شرایط
لحاظ نمیشود و وقتی میبینیم که در حریم رودخانهها یا به روی
گسلها ساخت و ساز میشود این نشان دهنده این است که درک
درستی از مخاطره وجود ندارد.
به گفته وی ،اینکه شهرهایمان پرریسک میشود و برای آن
برنامهریزی نداریم و افتخار میکنیم که شهر یا روستاهایمان در
حال گسترش هستند به دلیل عدم درک درست از این موضوع
است.

3

اجتماعی

شهری ،مدیریت ریسک اجتماع محور و مشارکت پذیری مبتنی
بر یکپارچگی نهادی از جهتگیریهای راهبردی این مدیریت
بحران است.
وی در پایان صحبتهایش با بیان اینکه در حوزه بازسازی
کاری انجام ندادهایم و فکر کردیم بازسازی فقط ساخت
ساختمان های تخریب شده است و در حقیقت مدل بازسازی
نداریم گفت :هنوز نقش مردم در بحث مدیریت بحران تعریف
نشده است و با وجود اینکه در مباحث علمی به این موضوع
پرداخته میشود اما هنوز نقشی برای سازمانهای مردم نهاد
در این حوزه و همچنین نقش دانشگاه ها در حوزه مدیریت
بحران نیز دیده نشده است .ما نیازمند الیحه یکپارچه
مدیریت شهری هستیم و تا این الیحه تحقق نیابد و به صورت
جزیرهای کار انجام دهیم ،علیرغم همه اقدامات انجام شده،
شاهد اثربخشی خوبی در بخش نخواهیم بود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات:

عملیات امداد سیل و کوالک در  6استان ادامه دارد

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از انجام عملیات
امدادرسانی به هموطنان متاثر در سیل و آبگرفتگی و برف و کوالک در 6
استان بوشهر ،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،فارس و
کرمان خبر داد.
شاهین فتحی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا ،درباره انجام
عملیات امدادرسانی به متاثران از برف و کوالک در  24ساعت گذشته ،اظهارداشت:
امدادگران و نجاتگران هالل احمر به هموطنان در استان های آذربایجان شرقی،
اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،فارس و کرمان خدمات امدادی الزم را ارائه کردند.
وی با بیان اینکه  9تیم عملیاتی متشکل از  27امدادگر در هشت محور کوهستانی
در حال امدادرسانی هستند ،ادامه داد 492 :نفر از هموطنان در این محورها
امدادرسانی شدند و  95دستگاه خودرو رهاسازی شد.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر به انجام عملیات
امدادرسانی به هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی در استان بوشهر اشاره کرد و
افزود :به  124نفر از هموطنان در دو شهرستان تنگستان و دشتی و هفت شهر و
روستا امدادرسانی شد.
فتحی با اشاره به اینکه هفت تیم عملیاتی متشکل از  28امدادگر به هموطنان
متاثر از سیل و آبگرفتگی در استان بوشهر امدادرسانی کردند ،خاطرنشان کرد :چهار
دستگاه چادر برای اسکان اضطراری  15نفر از متاثران از سیل برپا و  12واحد
مسکونی از آب تخلیه شد.
وی از هموطنان خواست در صورت نیاز به کمک و قرار گرفتن در شرایط اضطراری
عمومی انواع حوادث طبیعی ،غیر طبیعی و انسان ساخت حتی بدون داشتن سیم
کارت در تلفن همراه با شماره  112هالل احمر تماس بگیرند.

پاسخ هاشمی به پرسشی درباره حادثه دانشگاه آزاد

رئیس پلیس فرودگاههای کشور:

 55زن قاچاقچی مواد آذرماه در فرودگاه های کشور دستگیر شدند

رئیس پلیس فرودگاههای کشور از افزایش  78درصدی کشفیات مواد
مخدر در فرودگاه های کشور از ابتدای امسال خبر داد و گفت :فقط در آذرماه
 678قاچاقچی مواد دستگیر شدند که  55نفرشان زن بودند .یک نفرشان
هم قاچاقچی اهل بولیوی بود که کوکائین به ایران آورده بود.
سردار حسن مهری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود :با
استفاده از تجهیزات و سگ های مواد یاب  97کیلوگرم انواع مواد مخدر طی یک ماه
آذر امسال از قاچاقچیان پروازی که قصد خروج از کشور را داشتند کشف و ضبط شد.

وی گفت :این میزان کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 7.5برابر افزایش یافته است که حاصل تالش شبانه روزی کارکنان پلیس و همه دست
اندرکاران مبارزه با مواد مخدر است.
وی اظهار داشت :این کشفیات شامل تریاک ،هروئین ،حشیش ،کراک ،شیشه،
کوکائین ،گراس و دیگر مواد مخدر است که در این میان بیشترین کشفیات تریاک
بوده است.
رئیس پلیس فرودگاههای کشور تصریح کرد :در این ارتباط  678نفر قاچاقچی مواد
مخدر که  55نفر از آنان زن هستند دستگیر شدند که پس از تشکیل و تکمیل پرونده
به مقامات قضایی تحویل شده اند.
سردارمهری با بیان اینکه از این تعداد قاچاقچی دستگیر شده  24نفر جز قاچاقچیان
حرفه ای هستند ،خاطرنشان کرد :پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
فرودگاههای مشهد و اصفهان به ترتیب بیشترین کشفیات را به خود اختصاص می
دهند.
استفاده از بسته های پستی ترفند قاچاقچیان مواد مخدر
وی گفت :برخی از قاچاقچیان برای در امان ماندن و فرار از قانون برای انتقال و
جابجایی مواد مخدر از طریق بسته های پستی و جاسازی آن به جابجایی مواد اقدام
می می کنند ،مهری افزود :از این میزان کشفیات  33کیلوگرم در قالب بسته های
پستی و جاسازی در دستگاههای صنعتی بوده است که در این میان بزرگترین محموله
شامل یک بسته  29کیلوگرمی تریاک در قالب جاسازی در ظروف و دستگاههای
صنعتی طراحی و به طریق ماهرانه ای برای ارسال به مقصد هلند جاسازی شده بود
که با درایت ماموران در این رابطه یک قاچاقچی نیز دستگیرشده است.

قاچاقچی اهل بولیوی در ایران
به گفته وی ،هشت نفر از قاچاقچیان دستگیر شده از اتباع خارجی هستند که
مهمترین این افراد فردی بود که با به همراه داشتن دو کیلو و  800گرم کوکائین از
کشور بولیوی به دبی و از دبی به اصفهان آمده بود که در فرودگاه این استان دستگیر
شد.
سردار مهری با بیان اینکه از تعداد قاچاقچیان دستگیرشده آذر ماه  10نفر نیز با
روش بلع انباری (بلعیدن) قصد خروج  840گرم مواد مخدر از کشور را داشتند ،گفت:
از این تعداد هشت نفر مرد و دو نفر زن هستند که این گونه افراد عموما با درایت
ماموران پلیس توسط چهره زنی و استفاده از دستگاههای ایکس ری و بادی اسکنر
شناسایی و دستگیر می شوند.
دستگیری  6302قاچاقچی در فرودگاههای کشور
رئیس پلیس فرودگاههای کشور اظهار داشت :در مجموع از ابتدای امسال تاکنون از
 9فرودگاه بین المللی کشور  561کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط و شش هزار
و  302نفر قاچاقچی دستگیر شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته  78درصد افزایش دارد.
سردار مهری در توصیه به هموطنان گفت :قاچاقچیان برای نیل به اهداف شوم
خود اقدام به جاسازی مواد مخدر در اشیای مختلف می کنند که بدون استفاده
از دستگاهها و تجهیزات پیشرفته ،مشاهده جاسازی آنها برای افراد عادی امکانپذیر
نیست لذا از پذیرش اشیا و هر گونه وسایل دیگران به خصوص افراد ناشناس به عنوان
امانت خودداری کنند زیرا در نهایت آنها هستند که باید پاسخگوی مقامات قضایی به
عنوان صاحب کاال باشند.

حناچی در حاشیه دوچرخهسواری سهشنبه این هفته خبر داد

مذاکره شهرداری با شرکتهای دانش بنیان برای تولید دوچرخههای باطری دار
شهردار تهران از رایزنی و مذاکره با شرکتهای دانش بنیان
برای حل آلودگی هوای تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،پیروز حناچی سه شنبه این هفته هم طبق قولی
که داده بود ،بدون استفاده از خودرو و با دوچرخه به محل کار خود
رفت و در میدان ولیعصر با حضور در جمع خبرنگاران گفت :اگر به
وضعیت سالمتی مردم تهران نگاهی بیاندازید میبینید که وضعیت
خوبی نیست.
وی با بیان اینکه دیابت نوع  ، 2فشار خون و  ....سالمتی مردم تهران
را تهدید میکند  ،گفت 70 :درصد آلودگی هوای تهران ،مربوط به
وسایل نقلیه شخصی است و میبینید که برای ارتقاء سالمتی مردم
راهی به غیر از کنار گذاشتن خودروی شخصی نداریم و باید استفاده

از حمل و نقل عمومی و پیاده روی و  ...در دستور کار مردم قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر گرانی دوچرخه گفت :االن تولید
کنندگان دوچرخه پای کار آمدند و ما نیز باید کمک کنیم که
دوچرخههای باطریدار با قیمت پایینتر ارائه شود و با شرکتهای
دانش بنیان نیز در این خصوص مذاکره کردیم اما راهش این است
که این دوچرخهها در ایران تولید شود و تکنولوژیاش به داخل کشور
بیاید .وی افزود :باطری دوچرخه در ایران تولیدش آغاز شده اما فراگیر
نیست و ما باید به سمت استفاده از دوچرخههای عادی ،برقی ،و موتور
برقی به جای استفاده از موتورهای کاربراتوری که میزان االیندگیشان
باالست برویم و آنها را جایگزین کنیم.
حناچی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شهرداری یارانه خرید

دوچرخه میدهد نیز گفت :به شکل یارانه نه ،اما باید تالش کنیم که
دوچرخ ه ارزان به دست مردم برسد که یا به شکل کرایهای خواهد بود
و یا در ایستگاههای شهرداری خواهد بود که توسط بخش خصوصی
راه اندازی میشود و سعی میکنیم قیمت تمام شده که به دست
مردم میرسد کاهش یابد .وی در پاسخ به درخواست شهروندی برای
تردد با اتوبوس اظهار کرد :ما سه هزار دستگاه اتوبوس کم داریم و ولی
چشم با اتوبوس هم تردد میکنم.
به گزارش ایسنا ،در دوچرخه سواری این هفته شهردار تهران ،
آرش میالنی رئیس کمیته محیط زیست شورا و درویش مدیر کل
سابق مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست نیز وی را همراهی
یکرد.
م 

وجود  ۲۳هزار کالس درس فرسوده در تهران
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان تهران از وجود  ۲۳هزار کالس
درس فرسوده در استان تهران خبر داد که نیازمند تخریب ،نوسازی و بازسازی
هستند.
علی شهری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در استان تهران حدود  ۲۳هزار
کالس درس فرسوده وجود دارد ،اظهار کرد :در شهر تهران  ۷۱۰۴کالس درس
و در شهرستانهای تهران  ۱۳۹۰کالس درس نیازمند تخریب و بازسازی هستند؛
همچنین  ۸۷۰۸کالس در شهر تهران و  ۵۴۶۲کالس درس در شهرستانهای تهران
نیز نیازمند مقاوم سازی هستند .وی افزود :تعدادی مدرسه با عمر باالی  ۶۰سال نیز
در شهر تهران وجود دارد که در دل همین آمار مدارس نیازمند تخریب و بازسازی
و یا مقاوم سازی قرار میگیرند .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
تهران با اشاره به اینکه در این حوزه با مشکالتی از جمله تامین زمین در تهران

روبرو هستیم گفت :عالوه بر این به عنوان مثال امروز اگر مدرسه  ۹کالس ه را
تخریب کنیم دیگر نمیتوانیم یک مدرسه  ۹کالسه جدید به جای آن بسازیم
و باید مدرسه را سه یا چهار کالسه بسازیم ،زیرا استانداردهای ساخت فضاهای
آموزشی به نسبت دهههای گذشته تغییر کردهاند .شهری افزود :تهران به لحاظ
فضاهای آموزشی به نسبت دیگر استانهای کشور شرایط مطلوبی ندارد و میبایست
مدارسی جدید احداث شود تا سرانه فضای آموزشی استان را به شرایط استاندارد
برسانیم .وی با بیان اینکه سرانه استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز ۸.۳۹
متر مربع است اظهار کرد :این در حالی است که اکنون سرانه فضای آموزشی در تهران
به ازای هر دانش آموز  ۴.۵۲متر مربع است که با سرانه مطلوب فاصله قابل توجه
دارد و باید  ۱۱۱۵مدرسه با  ۱۵هزار و  ۷۲۵کالس درس جدید بسازیم تا به سرانه
میانگین کشور برسیم.

محسن هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به حادثه دانشگاه
آزاد واکنش نشان نداید ،چرا که میگویند این ساختمان در زمان پدر شما
ساخته شده ،به شوخی گفت" :قرار شد پدر به پسر کاری نداشته باشد".
به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به چرایی
برگشت اکثر طرحها به کمیسیونهای تخصصی گفت :اعضای شورا به صورت جدی
مسائل را دنبال میکنند و وقتی مسائل مختلف در صحن شورا مطرح میشود نظرات
مابقی اعضا نیز احصا شده و برای اینکه مصوبه بهتری تصویب کنیم .برای در نظر
گرفتن پیشنهادات ،طرحها به کمیسیونها برگشت داده میشود.
وی در واکنش به تجمع پیمانکاران در مقابل ساختمان شورای شهر ،گفت :دقت
داشته باشید که این افراد منظورشان شورا نیست .چرا که شهردار تهران نیز در این
ساختمان مستقر است و مخاطب آنها شهردار است.
وی با بیان اینکه در جلسه هم اندیشی موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران از
روش  20 – 80یا  10-90مورد بررسی قرار گرفت ،گفت :بر این اساس پیمانکارانی
که طلب کمتری دارند اما تعدادشان بیشتر است در اولویت پرداخت قرار میگیرند و
شهرداری با پیمانکارانی که طلب بیشتری دارند مذاکره میکنند و حناچی قول داده
است که این مسائل را بررسی کند.
وی در مورد الیحه بودجه  98دولت و کم شدن سهم شهرداریها از محل مالیات
بر ارزش افزوده ،گفـت :شورای عالی استانها جلسات زیادی در این زمینه برگزار
کرده است و حتما این مسئله را دنبال میکنیم تا حقی از شهرداریها ضایع نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به حادثه دانشگاه آزاد واکنش نشان
نداید ،چرا که میگویند این ساختمان در زمان پدر شما ساخته شده ،به شوخی
گفت :قرار شد پدر به پسر کاری نداشته باشید.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز:

محدودیتهای مشموالن غایب از سال آینده بیشتر
میشود
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز گفت :افرادی که واجد
شرایط قانون جریمه مشموالن غایب هستند ،میتوانند با پرداخت نقدی
و یا اقساطی مبلغ جریمه ،وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمدرضا چگینی گفت :طبق قانون ،جریمه مشموالن
غایب تا پایان سال جاری اجرایی است که برای اطالع رسانی بیشتر ،پیامکی ازسوی
سازمان نظام وظیفه عمومی برای مشموالن ارسال میشود.
وی اضافه کرد :با بررسیهای صورت گرفته در بین مشموالن غایب ،گروهی نیز
مبتال به بیماریهای روحی ،روانی و جسمی هستند که برای معافیت پزشکی اقدام
نکرده و به علت عدم تعیین تکلیف ،وضعیت آنها مشخص نیست که سریعاً باید
وضعیت آنها روشن شود.
سرهنگ چگینی گفت :این دسته از افراد برای امور مربوط به بیمه ،خروج از
کشور و سایر موارد خدماتی دچار مشکل میشوند که باید از طریق دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی « پلیس  »10+برای معافیت پزشکی اقدام کنند تا اسامی آنها
از لیست مشموالن غایب حذف شود .وی خاطرنشان کرد :همچنین افرادی که در
سالهای گذشته خدمت کردهاند ولی به دالیل عدم تبدیل کارت قدیمی به کارت
هوشمند و یا عدم دریافت کارت پایان خدمت در لیست افراد غایب قرار دارند باید
از طریق دفاتر پلیس  10+اقدام کنند .معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی
استان البرز افزود :در سال آینده محدودیت و محرومیتهای اجتماعی بیشتری برای
مشموالن غایب در نظر گرفته میشود و این دسته از مشموالن باید از فرصتهای
ایجاد شده برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود استفاده کنند.

