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تهرانگردی در خرابههای پالسکو
 شــرق :عضو شورای شــهر تهران در بازدید از
جــای خالی پالســکو و امالک اطــراف آن گفت:
پالسکو در این ســالها بهعنوان ساختمانی که با
تخلــف و معماری نامتعارف فعال بوده ،به بافت
شهری و حقوق شهروندان همسایه خود تعرض
داشته است و همسایگان نسبت به این ساختمان
معترض بودند و تا امروز این مزاحمت ادامه دارد.
احمد مسجدجامعی که مدتی است برنامههای
مستمر تهرانگردی خود را متوقف کرده ،در نزدیکی
سالمرگ پالسکو و جانباختگان آن ،به این ساختمان
و وضعیــت فعلــی و آینــده و کســبه بالتکلیف و
معترض آن ســر زد .او پس از بازدید از مخروبههای
ســاختمان ،به مدرســه هدایت )ژاندارک ســابق( و
کلیســای ژاندارک که در همسایگی پالسکوی سابق
هســتند ،رفت .او همچنین به پارکینگ ضلع شمالی
ســاختمان پالســکو که به »پارکینگ اکبر« معروف
اســت ،رفت و صحبتهــای مالک ایــن پارکینگ را
که گفته میشــود بنیاد مســتضعفان ایــن ملک را
هم خریداری کرده اســت ،شــنید .موضوع ساخت
پالسکو جدید و تصمیمات مشترک شهرداری و بنیاد
مســتضعفان هنوز به اطالع کسبه پالسکو و مالکان
پارکینگ و مدرســه و کلیســای ژاندارک نرسیده و از
جزئیــات توافقات خبــری ندارند .مالــک »پارکینگ
اکبر« میگوید :چطور میخواهند این پارکینگ بیش
از دو هــزار متر را بســازند که ما خبــر نداریم؟ حتی
حاضر نشــدند خاک تونلهایی را که حفر کردهاند ،از
این پارکینگ خارج کنند و هر وقت به آنها میگوییم
حداقــل بیایید خــاک را خالی کنیــد ،میگویند پول
نداریم .مســئوالن کلیســا و مدرســه ژاندارک هم با
اشــاره به مزاحمتهایی که ســاختمان پالسکو در
زمــان فعالیت این ســالها داشــته ،گفتنــد که این
ساختمان با پنجرههایی که مشرف به ساختمانهای
اطراف بــود ،برای همــه مزاحمت داشــت و بارها
نســبت به مزاحمت پنجرهها و کسبه داخل آن برای
راهبان و دانشآموزان معترض بودند .آنها گفتند که
این ســاختمان در آخر هم با عاقبتی که به آوارشدن
انجامید ،همچنان مشــکالتی را برای آنها به همراه
دارد .مســجدجامعی هم در حاشــیه این بازدید به
خبرنگاران گفت :پالســکو در این ســالها بهعنوان
ســاختمانی که با تخلف و معماری نامتعارف فعال
بوده ،به بافت شــهری و حقوق شهروندان همسایه
خود تعرض داشته است و همسایگان نسبت به این
ساختمان معترض بودند.
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بیآبی بیخ گوش ۵۲درصد مردم تهران
شــرق :عیسی فرهادی ،فرماندار تهران ،با بیان اینکه در  ۴۷سال گذشته
کمترین میزان بارشها را داشــتهایم ،گفت اگــر بارندگیها در تهران به
همین روند باشــد ۵۲ ،درصد مردم تهران بدون آب شــرب خواهند بود.
هفته گذشته هم رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناســی اعالم کرد  ۹۶درصد مســاحت کشــور دچار خشکســالی
بلندمدت است .این شــرایط در حالی رخ داده که همین روزها در دیگر
نقاط جهان نیز پدیدههایی بیســابقه در حال رخدادن اســت که دقیقا
برعکس وضعیتی است که ما در ایران شاهد آن هستیم.
روز گذشته در جنوب فرانسه بارش برفی ثبت شده است که بر اساس
اعالم یکی از رســانههای فرانسوی این میزان برف در  ۳۰سال گذشته در
این منطقه بیسابقه بوده است .در جنوبشرقی این کشور بارش برف تا
ارتفاع هفت متر هم ثبت شد.
همچنین این روزها که ما در ایران مشــغول تجربه یک زمستان گرم و
معتدل هستیم ،همین هفته گذشته وقوع سرمای بیسابقه و فلجکننده
در شــرق ایاالت متحــده و کانادا بههمراه توفان باعث ایجاد زمســتانی
کشنده و هرجومرج در فرودگاههای اصلی و تأخیر حداقل سههزارو ۴۰۰
پرواز در این مناطق شــد .برای برخی از مناطق کانادا دمای هوای منفی
 ۵۰درجه سانتیگراد ثبت شــد .همچنین این سرمای طاقتفرسا سبب
کشتهشدن حداقل  ۱۹نفر در آمریکا شد.
ایــن رویدادهای اقلیمــی غیرعادی فقط در قارههــای اروپا و آمریکا
ثبت نشــدهاند .چند روز پیش هم در بخشهایی از صحرای بزرگ آفریقا

کــه یکی از گرمتریــن مناطق جهان اســت ،برف باریــد .ارتفاع برف در
منطقه »عین صفراء« به حدود  ۴۰ســانتیمتر رســید .به نوشته روزنامه
ایندیپندنت ،این سومین بار در حدود  ۴۰سال است که منطقه عین صفراء
موسوم به »دروازه صحرا« شاهد بارش برف بوده است.
درهمینحال چند روز پیش رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران ســازمان هواشناسی وضعیت کشــور را از لحاظ خشکسالی در
بازههای کوتاهمدت و بلندمدت تشــریح کرد و گفت :متأســفانه بررسی
نقشــهها ،بیانگر خشکســالیهای اندوخته و تجمیعیافتهای است که
در بســتر طبیعت باقی مانده است .شــاهرخ فاتح به ایسنا ،گفت :نکته
نگرانکننده ،تداوم وجود خشکســالی بلندمدت شــدید و حتی بســیار

شدید در بسیاری از حوضههای آبریز غرب و جنوب غرب کشور ،بهعنوان
منابع مهم تأمین آب کشــور و مرکز ،شمال شــرق و جنوب شرق کشور
است .بر اساس شاخص بلندمدت  ۸۴ماهه ،حدود  ۹۶درصد از مساحت
کل کشــور با خشکسالیهای مختلف بلندمدت اعم از خفیف ،متوسط،
شدید و بسیار شدید مواجه است.
او افزود :نقشه خشکسالی کشور نشان میدهد که در  ۱۲ماه گذشته
استان خوزســتان ،جنوب ایالم ،شمال بوشهر و قســمتهایی از زنجان
با خشکسالی بسیار شــدید ،جنوب کهگیلویه و بویراحمد ،بخشهایی
از اصفهان ،خراسان شــمالی ،گلستان ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان
شــرقی و آذربایجان غربی ،بخشهایی از خراسان رضوی ،یزد ،شمال و
شرق کرمان و خراسان جنوبی با خشکسالی شدید مواجه بودند.
اولیــن ماه زمســتان هــم در حال تمامشــدن اســت ،آیــا خبری از
بارش برف و باران هســت؟ مدیرکل پیشبینی و هشدارســریع سازمان
هواشناســی درباره وضعیت آبوهوایی کشور در سه روز آینده اینطور
میگوید :از اواســط روز یکشــنبه با نفوذ ســامانه بارشــی به کشور ،در
برخی مناطق شــمال غرب کشــور و بهتدریج در اســتانهای ســاحلی
دریــای خزر و دامنههــای البرز بارش باران و بــرف ،وزش باد و کاهش
دما پیشبینی میشــود .معلوم نیست آیا این میزان از بارشها دردی از
مشــکل خشکسالی و کمآبی در ایران دوا خواهد کرد یا خیر .اما هر چه
هست سال بارشــی جاری بهسرعت در حال طیشدن و رفتن به سمت
فصلهای گرم است.
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برخی پرسنل به دلیل بدرفتاری تنزیل درجه شدند
معــاون اجتماعی و ســخنگوی ناجــا درخصوص
ناآرامیهای اخیر اعالم کرد بازداشتشــدگان به شیوه
دســتگیریهای هوشــمند پلیس بازداشــت شدهاند.
سردار سعید منتظرالمهدی درخصوص دستگیریهای
هوشــمند پلیس در ناآرامیهای اخیر ،به فارس گفت:
در این اتفاقات که صغیر و کبیر پلیس را پیروز در میدان
میداننــد ،آموزشهایی که پلیس قبال بــرای نیروهای
خود اعمال داشته ،مفید بوده است.
منتظرالمهــدی افــزود :وجــود یگانهــای ویژه و
ضداغتشــاش در هر جامعهای نشانه دموکراسیبودن
آن اســت؛ این نیروها ،نیروهایی تربیتشــده هســتند
کــه کمترین هزینه را برای جامعــه دارند؛ آنها آمادگی
لحظــهای دارنــد و روزانه آموزش میبیننــد تا بتوانند
هوشمندانه عمل کنند .مأموران ما هم در ناآرامیهای
اخیر خویشــتنداری کرده و با مدیریت بر هیجانات خود
به انجام وظیفه پرداختند.
معــاون اجتماعی نیروی انتظامــی تصریح کرد :در

قضیه اخیر متأسفانه خسارتهایی به جامعه وارد شد،
اما پلیــس با همکاری خوب مردم توانســت لیدرهای
اصلی اغتشاشات را دستگیر کند.
وی گفت :مأمــوران نیروی انتظامی در ناآرامیهای
اخیــر فقط با ســالحهای بازدارنده وارد عمل شــده و
ســعی کردند با خویشــتنداری و مدیریت بر ناآرامیها،
غائله را فروبنشــانند که الحمــدﷲ غائله تهران بعد از
دو روز فروکــش کرد؛ البته باید گفت مردم ما وقتی که
فهمیدند تعدادی اغتشاشــگر وارد جمع آنها شدهاند،
بالفاصله صــف خود را جدا کردند و پلیس توانســت
با همکاری مردم و اشــراف اطالعاتــی ،عوامل اصلی
اغتشاشات را دستگیر کند.
وی به محل برگزاری تجمعات در ناآرامیهای اخیر
پرداخت و گفت :جاهایی که اغتشاشگران در آن جمع
میشــدند به خودیخود شــلوغ بود و آنها از پتانسیل
افراد استفاده میکردند؛ طبیعی بود که مردم باید صف
خــود را جدا کنند و مردم ما آنقدر هوشــیار بودند که

وقتی متوجه نفوذ دشمن شــدند ،صف خود را از آنها
جــدا کردند .معاون اجتماعی ناجــا با تأکید بر آموزش
همگانی ،به حضور افسران پلیس در مجامع آموزشی؛
از مهدکودک ،دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه ،مساجد و...
پرداخــت .وی درخصوص نظارت بر عملکرد کارمندان
و مأموران پلیس گفت :همــواره دغدغه فرماندهان و
مدیران ناجا ،پاالیش درونسازمانی است؛ سامانه ۱۹۷
در این زمینه اصلیترین نقش را عهدهدار اســت؛ مردم
در این ســامانه ،هم عیب و ایراد و هم تقدیر و تشــکر
خود از پلیــس را ثبت میکنند و بازرســی ،حفاظت و
خــود فرماندهان نیز بر عملکــرد مأموران خود نظارت
کامل دارند .سخنگوی ناجا تصریح کرد :باید تالش شود
که نیرویی که در کف خیابان مشغول به خدمت است،
کمترین مسئله و مشــکل را با مردم داشته باشد؛ البته
باید هوای پرسنل را هم داشت و آنها را از نظر حقوق و
مزایا و امکانات دیگر تأمین کرد.
بــه گزارش فــارس ،وی ادامــه داد :البته در برخی

موارد ما به دنبال بدرفتاریهای برخی پرسنل ،برخورد
و تنزیــل درجه را داشــتهایم تا مردم ایــن اطمینان را
داشــته باشــند که پلیس همواره بر کار پرســنل خود
نظارت کامل دارد.
ســردار منتظرالمهدی درخصــوص طرح ترافیک
جدید در پاســخ به این سؤال که متولی اصلی کنترل
ترافیک در شــهرها کیســت و پلیس چه نقشــی در
ارائه چنیــن طرحهایی دارد ،اظهار کرد :مســئولیت
با شــهرداری و شــورای ترافیک است که در رأس آن
شــهردار قرار دارد ،اما طبیعتا نظرات کارشناسی را از
پلیس میگیرنــد .رئیس پلیس راهــور تهران در این
خصــوص مذاکراتی داشــته و اعالم کرده اســت که
این کار نیاز به کار کارشناســی در حــوزه راهنمایی و
رانندگی دارد .وی تأکید کرد :پلیس باید تبعات چنین
طرحی را بررسی کند و دوستان در شهرداری نیز یقین
بدانند که نظرات کارشناســی پلیــس خیرخواهانه و
تخصصی است.
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:

طرح زوج و فرد
در سال  ۹۷تغییر نميکند
 شرق :رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجراي
طــرح زوج و فرد در ســال آینده مانند ســال جاري
خبر داد و گفت :ســهمیه اقشار مختلف براي ورود
به طرح ترافیک به جاي خود باقي اســت .ســردار
محمدرضــا مهمانــدار درباره طــرح زوج و فرد در
ســال آینده گفت :طرح زوج و فرد بدون هیچگونه
تغییري در سال  ۱۳۹۷مانند سال جاري اجرا خواهد
شــد .ســهمیههاي اقشــار مختلف بــراي ورود به
طــرح ترافیک نیز در جاي خــود باقي خواهد ماند.
مســئلهاي که اکنــون داریــم روي آن کار ميکنیم،
بحث نحوه پرداخت اســت که حتمــا به نفع مردم
خواهد بود .او درباره نحوه اجراي طرح زوج و فرد و
طرح ترافیک در سال  ۱۳۹۷گفت :در دو ،سه هفته
اخیر که بحث طرح ترافیک و زوج و فرد و تغییرات
آن مطرح شــد ،ذهن خیلي از همشــهریان مشوش
شد و نگران شدند که چه اتفاقي قرار است رخ دهد.
این اطمینان خاطر را به شهروندان ميدهم که همه
دستگاههاي مسئول اعم از پلیس ،شهرداري ،وزارت
کشــور ،مهمترین دغدغهشان آســایش مردم است
و نبایــد هیچ طرحي اجرا شــود که به مردم فشــار
مضاعفــي بیاورد یــا دغدغهاي را بــه دغدغههاي
آنهــا اضافه کنــد .دلیل این همه کار کارشناســي و
طوالنيشــدن موضوع هم رفع همیــن نگرانيها و
دغدغههاســت .رئیــس پلیس راهور تهــران بزرگ
دراینباره افزود :هنوز هیچ چیزي نهایي نشده است؛
امــا داریم روي آن کار کارشناســي انجام ميدهیم.
تاکنــون اجراي این طرح در حوزه زوج و فرد منتفي
شــده است و در ســال  ۱۳۹۷هم مانند سال جاري
این طرح بدون هیچگونه تغییري اجرا خواهد شــد.
ما چند شــرط گذاشــتیم و الزاماتي را براي اجراي
این طرح مطرح کردیم .البته همه دســتاندرکاران
نیز نگــران بودند که باید الزاماتي رعایت شــود .ما
تأکید داریــم که هرگونه تغییر نبایــد میزان ترافیک
تهــران را در محدوده طرح ترافیــک افزایش دهد.
مورد دوم این است که آلودگي تهران نباید افزایش
یابد و موضوع ســوم نیز این است که اگر قرار است
طرحي اجرا شود ،حتما باید سازوکارهاي اجرائي آن
فراهم شــود؛ مانند نصب دوربینها و امکاناتي که
بتوانیم نحوه اجــراي آن را مدیریت کنیم .معتقدیم
که هرگونه محدودیت باید راهکار جدیدي را نیز به
مردم ارائه دهد.

