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گـــزارش

ابهام همچنان در افزایش حقوق قانونی سایر سطوح بازنشستگان باقی است مقابله با اثرات نامطلوب تغییرات 
اقلیمی در دستورکار هالل  احمر

رئيس جمعيت هالل احمر گفت: هالل احمر برای 
پيشــگيری از تبعات تغييرات اقليمی در كشور از 
افزايش همکاری با دســتگاه های مربوطه استقبال 
می كنــد و اقدامات اين جمعيت تنهــا به امداد و 

نجات پس از سانحه خالصه نمی شود.
پير حسين كوليوند رئيس اين جمعيت در اين باره 
گفت: افزايش بارش های سيل آسای خارج از فصل 
همزمان با خشکسالی از تبعات نامطلوب تغييرات 
اقليمی است و هالل احمر در هنگام وقوع حوادثی 
چون سيل به سانحه فراخوانده می شود در حالی كه 
مبارزه با تاثيرات تغييرات آب و هوايی و پيشگيری 
از حوادث ناشــی از آن مدتی است در اولويت های 

جمعيت هالل احمر قرار گرفته است.
وی افزود: پس از كنفرانس جهانی تغييرات اقليمی 
در گالسکو اســکاتلند در سال گذشته، امسال اين 
نشســت بزرگ بين المللی در شــرم الشــيخ مصر 
برگزار می شــود و وزير اجتماعی همبســتگی اين 
كشــور پيش از اين از جمعيت هــالل احمر ايران 
خواســته بود تجربيات ايــن جمعيت در دو بخش 
پاســخگويی و پيشگيری از خشکسالی و سيل های 
با منشا تغيير اقليم، تدوين و به عنوان راهکارهای 
عملی و منطقه ای در اختيار سران كشورهای جهان 
در نشست شرم الشيخ قرار گيرد. كوليوند بيان كرد: 
انتظار اســت كه در داخل كشــور نيز مشاركت و 
تعامل بيشتری برای پيشــگيری از سانحه سيل و 
بحران خشکســالی با جمعيت هالل احمر شــکل 
بگيــرد. وی اضافــه كرد: جمعيت هــالل احمر با 
اجرای طرح هايــی چون » نذرآب« در تابســتان 
هرسال می كوشد متاثرين از خشکسالی در مناطق 
كم برخوردار كشــور را ياری كند و امسال نيز اين 
طرح با تمركز بر تامين آب شــرب ســالم و پايدار 
برای روستاهای درگير تنش آبی برگزار خواهد شد.
رئيس جمعيت هــالل احمر تصريــح كرد: هالل 
احمر كشــور ظرفيت انتقال تجارب بين المللی در 
پيشگيری از سيل های مخرب خارج از فصول بارش 
را با اتکا به تجربيات خود و شركای بين المللی اش 
دارد و از تعامل و همکاری دستگاه های مسئول در 
كشور برای پيشــگيری و افزايش آمادگی در برابر 

اين سوانح استقبال می كند.
بنــا بر اين گــزارش، پس از عدم تحقــق انتظارات 
فعاالن محيط زيســت و سران كشــورهای بيشتر 
آسيب ديده از گرم شــدن زمين در نشست جهانی 
COP26 كه آبان امســال در گالســکو اسکاتلند 
برگزار شد؛ اكنون چشــم جهان به بندر شرم شيخ 
در مصر است. ميزبانان كنفرانس شرم الشيخ تالش 
می كنند حضور نهادهای مردمی را بيشتر و تجربيات 
جمعيت های ملی صليب سرخ و هالل احمر را مدنظر 
قــرار دهند. COP27 قرار اســت از 7 تا 18 نوامبر 
2022 مصادف با 16 تا 27 آبان 1401 برگزار شود.

جرائم قطع و خشکاندن درختان 
بازدارنده است؟

يکی از بــزرگ ترين گاليه های پايتخت نشــينان 
آلودگی هواست و وجود درختان به عنوان ريه های 
پايتخت در اين شرايط روزنه اميدی است تا بتوان 
نفس كشيد؛ اما باغ های سرسبز سالهای دور تهران 
و درختان ســطح شهر مدت زمان زيادی است كه 
هدف دســت اندازی شهروندان برای ساخت و ساز 
قــرار گرفته و تنها لکه های كوچکــی از آنها باقی 
مانده كه آن هم هر روز با خطر قطع و خشــکاندن 
درختان و تبديل به برج و بنا روبروســت. خبرهای 
تلخ خشکاندن درختان توســط برخی شهروندان 
و در نظــر گرفتن جريمه  بــرای جلوگيری از اين 
تخلفات از بحث های داغی اســت كــه اين روزها 
مطرح و اين ســوال مطرح می شــود كــه آيا اين 

جريمه ها بازدارنده هستند يا خير؟
اين روزها خبر تلخ خشــکانده شــدن درختان در 
سطح شــهر را می خوانيم كه فقط برای ديده شدن 
نمای ساختمانی از بين رفته اند. خشکاندن درختان 
خيابان وليعصر به عنوان ريه های شهر كه بخشی از 
هويت تهران نيز قلمداد می شــوند، نمونه ای از اين 
اقدامات بود كه با جريمــه و برخورد قضايی مالك 
ساختمان روبه رو شــد. همچنين در فاصله اندكی 
پس از اين خبر شــاهد انتشار فيلم های ديگری در 
فضای مجازی از قطع و خشکاندن درختان درخيابان 
كاج و... بوديم كه درختان ديگری خشك شده و از 
بين رفته اند. ولی شــايد اين آسيب با هر جريمه ای 
جبران نشــود و اين ســوالی مطرح شود كه آيا اين 
جريمه ها بازدارنده هســتند يا نــه؟ كه مديرعامل 
سازمان بوستانها و فضای ســبز شهر تهران به اين 
ســوال پاســخ داده و عنوان می كند كه در صورت 

اجرای قانون، اينگونه جريمه ها بازدارنده هستند.
علــی محمد مختــاری در گفت وگو با ايســنا، در 
تشريح روند رسيدگی به تخلفات قطع و خشکاندن 
درختان در تهران به خشــکاندن درختان خيابان 
وليعصر)ع( اشاره كرد و افزود: پس از اعالم تخلف، 
پرونده در كميسيون ماده 7 مطرح و اتخاذ تصميم 
شــد و در نهايت 117 ميليارد تومان جريمه برای 

خشکاندن اين درختان ارزشمند تعيين شد.
وی افزود: شــهرداری منطقه نمی توانســته هيچ 
مجــوزی در ايــن خصوص بــه مالــك ارائه كند. 
بنابراين ايــن جريمه بايد توســط مالك پرداخت 
شود. بی ترديد پرونده هايی كه تخلف در آنها انجام 
شــده از طريق قانون برخورد با آنها انجام می شود 
و جريمه های تعيين شــده اخذ می شود. مختاری 
ادامــه داد: جريمه هــای ايــن حوزه در حســاب 
مخصوصی واريز می شــود كه برای توســعه فضای 

سبز و تملك باغات مورد استفاده قرار می گيرد.

اخبـــــار

اطالعيه ســازمان تأميــن اجتماعی بــرای افزايش حقوق 
بازنشستگان ابهام دارد و روشن نيست.

مصوبه شــورای عالی كار و دســامزد برای افزايش حقوق 
بازنشســتگان بر اين اســاس بود كه حداقــل بگيران 57 
درصد و ســاير سطوح نيز 37 درصد افزايش داشته باشند 
كــه دولت با 57 درصد برای حداقــل بگيران و 10 درصد 

ساير سطوح موافقت كرد كه اين اقدام غير قانونی بود.
بنا بر اعالم ســازمان تأميــن اجتماعــی، افزايش حقوق 
بازنشستگان ساير ســطوح از شهريور اعمال خواهد شد و 
هنوز مشخص نيست كه آيا معوقات حقوق بازنشستگان از 

فروردين پرداخت خواهد شد يا نه؟
بــه گزارش تســنيم؛ ســرانجام پــس از اعتــراض مکرر 
بازنشســتگان ســازمان تأميــن اجتماعــی در ارتباط با 
افزايش حقوق بازنشســتگان ساير ســطوح و افزايش 38 
درصدی و برگزاری جلســات در مجلس شــورای اسالمی 
و همچنين درخواســت محمدباقر قاليباف رئيس مجلس 
شــورای اسالمی از دولت برای افزايش 38 درصدی حقوق 
بازنشستگان و البته ورود شخص رئيس جمهور به موضوع 
افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح و دستور به محمد 

مخبر معاون اول خود برای پيگيری اين مســئله، درنهايت 
در روز چهارشنبه 19 مرداد ماه جاری اطالعيه ای از سوی 

سازمان تأمين اجتماعی درباره اين موضوع اعالم شد.

در اطالعيه ســازمان تأمين اجتماعی به نقل از ميرهاشم 
موسوی مدير عامل ســازمان تأمين اجتماعی در رابطه با 
زمان اعمال افزايش و صدور احکام جديد ســاير ســطوح 

بازنشســتگان آمده اســت: پيرو اعالم سرپرســت وزارت 
تعــاون كار و رفاه اجتماعی مبنی بــر موافقت با اصالح و 
افزايش مستمری ساير سطوح مســتمری بگيران سازمان 
تامين اجتماعی بر اســاس ماده 96 قانون تامين  اجتماعی، 
بــا عنايت به اينکــه فرايند پرداخت حقوق از بيســتم هر 
مــاه طبق محاســبات و در قالــب ســامانه  متمركز برای 
بازنشســتگان عزيز انجام می گيرد؛ لذا برای اعمال افزايش 
جديــد و نحوه پرداخت و تأمين مالی مربوطه با هماهنگی 
با كانون ها؛ نيازمند زمان هستيم و ان شاءاهلل صدور احکام 
جديد در شــهريورماه انجام می پذيرد. در حالی از ســوی 
ســازمان تأمين اجتماعی، زمان اعمــال افزايش و صدور 
احکام جديد ســاير سطوح بازنشســتگان اين سازمان را 
شــهريورماه اعالم كرده اند كه در اين اطالعيه  به معوقات 
بازنشســتگان با اعمال افزايش حقوق بازنشســتگان اشاره 
نشده اســت و مشخص نيســت كه معوقات بازنشستگان 
از فروردين چگونه محاســبه خواهد شد. همچنين در اين 
اطالعيه به رقم افزايش حقوق بازنشســتگان ساير سطوح 
اشــاره ای نشده است كه آيا قرار است افزايش 38 درصدی 

اعمال شود يا كمتر؟

با تصويب طــرح صيانت از باغ های كن مشــکالت متعددی برای شــهروندان 
اين منطقه ايجاد شــده و آنها اميدوارند با تصويب طرح جديد در شــورای عالی 

شهرسازی و معماری، اين مشکل بر طرف شود.
مدتی اســت كه طرح ســاماندهی باغات كن مطرح شده اســت، طرحی نسبتاً 
ســختگيرانه كه موجب فريز شدن امالك شد تعدادی از اهالی منطقه كن شده 
اســت. به گفته مســئوالن امر باغ های كن تنها ريه های تنفسی هستند كه برای 
تهران باقی مانده است و بر همين اساس برای جلوگيری از تخريب اين باغ ها بايد 
طرح های سختگيرانه ساخت و ساز به وجود آيد اما همين طرح های سختگيرانه 
موجب شــده تا اهالی منطقه نارضايتی های داشته باشــند و شکايت خود را به 

گوش شهرداری تهران برساند.
مهدی اقراريان عضو شورای شــهر تهران در گفتگو با مهر، با اشاره به رسيدگی 
به درخواست اهالی محله كن برای حل مشکل ساخت و سازشان، گفت: شورای 
شهرستان تهران جلسه ای را با حضور فرماندار تهران و اعضای شورای شهرستان 
تهران برگزار كرده كه در اين جلســه بحث باغات كن در دستور كار قرار گرفته 
است. وی با بيان اينکه مشکل اهالی منطقه كن در حال مرتفع شدن است گفت: 
قرار بر اين شد تا مسائل مربوط به كشاورزان و شورای اسالمی شهر تهران مورد 

بررسی قرار گيرد تا برطرف شود.

صیانت از باغ های کن به وسیله طرحی بسیار سختگیرانه
عالوه بر حل مشکل اهالی كن در شورای اسالمی شهرستان و فرمانداری تهران، 

شهرداری تهران نيز جلســاتی را با مسئوالن شورای عالی معماری و شهرسازی 
برگزار كرده اســت و به گفته شــهردار منطقه 5 طرحی اصالحی در دستور كار 
است. احسان شريفی شهردار منطقه 5 تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره 
به وضعيت باغ های منطقه كن، گفت: طی ســال های اخير همواره گفته شــده 
منطقه كن تنها ريه تنفسی تهران است و بر همين اساس باغ های آن بايد دست 
نخــورده باقی بماند. وی ادامه داد: بر اســاس همين نگاه بود كه طرح صيانت از 

باغ های كن سال 98 در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصويب رسيد.
شريفی با بيان اينکه اين طرح بسيار سختگيرانه است، گفت: بر اساس اين طرح 
ملکی دارای سند و با متراژ بيش از 2000 متر در صورتی كه در حريم رودخانه 

نباشد تنها می تواند حدود 300 متر مربع در دو طبقه ساختمان بسازد.

زندگی اهالی منطقه کن قفل شده است
شهردار منطقه 5 تهران تصريح كرد: اين طرح نياز به اصالحات دارد زيرا زندگی 
مردم در كن قفل شده است در حالی كه در تهران برای صدور هر پروانه تنها 2 
نفر نظــر می دهند در منطقه كن برای صدور هر پروانه 13 نفر بايد نظر دهند و 

همين موضوع مشکالت بســياری را به وجود آورده و تاكنون تنها 6 يا 7 پروانه 
در اين چهارچوب صادر شــده است. وی با اشــاره به ديگر مشکالت موجود در 
منطقه كن بيان كرد: نکته ديگر اين اســت كه به دليل موروثی بودن، زمين های 
منطقه كن دارای سند نيستند و بر همين اساس قوه قضائيه بايد وارد عمل شود 

و ماهيت احراز هويت افراد را برطرف كند.
شــريفی افزود: عالوه بر مشــکالت قبلی، كمبود امتيازات بــرای اين باغات نيز 
مشــکالتی را در منطقه ايجاد كرده است برای مثال هر ملك تنها اجازه ساخت 
ســه طبقه ساختمان آن هم به متراژ 300 متر را دارد و همين موضوع منجر به 

اين شده كه انگيزه ای برای ساخت وجود نداشته باشد.
شهردار منطقه 5 تهران درباره راه حل های پيش بينی شده برای حل مشکل كن 
اظهار كرد: جلساتی را با نمايندگان شهر كن، معاونت شهرسازی شهرداری تهران 

و مهندس طرح برگزار كرده ايم و به يك طرح واحد رسيده ايم.
وی با بيان اينکه در بســتر اين طرح بســياری از مشکالت مردم حل خواهد شد 
گفت: اما متأســفانه اين طرح اصالحی نيز هنوز پذيرفته نشد و در حال رفتن به 
كميسيون 5 است تا پس از بررسی در اين كميسيون به شورای عالی شهرسازی 
و معمــاری برود و اگر اين طرح در شــورای عالی شهرســازی و معماری نيز به 

تصويب برسد می تواند كمك بسزايی به مردم كند.
شــريفی تصريح كرد: در شهرداری تهران به دنبال حل مشکل اهالی كن هستيم 
و كمتر از يك ماه ديگر اين موضوع وارد كميســيون ماده 5 می شود و اميدواريم 

شورای عالی شهرسازی و معماری نيز اين موضوع را تأييد كند.

مردم چشم انتظار مصوبه شورای عالی شهرسازی

قفل ساخت و سازها در »کن«

آگهی مفقودی
خودرو ســواری دنا پالس اتومات رنگ خاکستری متالیک 
به شــماره پالک ایــران 78 - 476 د 72 به شــماره موتور: 
153H0065970 به شماره بدنه: NE565570 به نام مالک 
خانم آمنه نوربخش در تاریخ 1401/4/25 سرقت گردیده 
اســت لطفا در صورت روئیت با شــماره 09127591750 

تماس حاصل فرمایید.

زمان  : ۲۳ دداد ماه 
کان  : الالر وددت  م

عضـو كميتـه علمی كشـوری مقابله با كرونا، با اشـاره به شـرايط شـيوع ايـن بيماری 
در كشـور، گفـت: طبـق اتفاقـی كـه در سـاير كشـورها افتاد، شـاهد بوديم كـه دو تا 
سـه مـاه طـول می كشـيد تـا ايـن مـوج كاهش يابـد و شـايد ما هنـوز در حـال طی 

كـردن روند افزايشـی بيماری باشـيم.
دكتـر سـيد احمـد طباطبايـی در گفت وگـو بـا ايسـنا، بـا اشـاره بـه افزايـش آمـار 
شـهرهای قرمـز كرونا در كشـور، گفـت: تعداد مـوارد ابتال و مرگ و ميـر هم افزايش 
يافتـه اسـت و ايـن درحالـی اسـت كـه در اين ايام شـاهد عـدم رعايـت پروتکل های 
بهداشـتی از سـوی جامعـه بوده ايـم. مسـافرت ها و تجمعـات افزايـش يافتـه اسـت 
آنهـم در شـرايطی كـه گاهـی يـك فرد مبتـال علی رغم ابتال بـه بيمـاری، در مجالس 
شـركت می كـرد و چنـدان هـم نگـران انتشـار و سـرايت بيمـاری خـود بـه ديگـران 
نبـود؛ زيـرا شـايد از گوشـه و كنار شـنيده بودند كه سـويه جديد كرونـا خيلی مرگ 

و ميـر زيـادی نـدارد، بنابرايـن بی احتياطی هـا افزايـش يافت.
وی بـا تاكيـد بـر اينکـه هنـوز پيش بينـی بـرای زمـان رسـيدن بـه قلـه مـوج هفتم 
بيمـاری زود اسـت، تصريـح كـرد: طبـق اتفاقـی كـه در سـاير كشـورها افتاد شـاهد 
بوديـم كـه دو تـا سـه مـاه طول می كشـيد تا اين مـوج كاهـش يابد و شـايد ما هنوز 

در حـال طـی كردن رونـد افزايشـی بيماری باشـيم.
او در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه آيـا ممکـن اسـت كميتـه علمـی كرونـا محدوديـت 
جديـدی بـه سـتاد ملـی كرونـا برای گـذر از مـوج هفتـم بيمـاری پيشـنهاد دهد يا 
خيـر؟، گفـت: متاسـفانه در مـوارد قبـل هم كـه كميته علمی پيشـنهاداتی به سـتاد 
ملـی ارائـه می كـرد بـا رويـه خـاص سـتاد مواجـه می شـد و بايـد ايـن فاصلـه ميان 

توصيه هـای مـا و اجرائيـات سـتاد ملـی را اصـالح كرد.
طباطبايـی دربـاره عـوارض ناشـی از كوويـد19، تصريـح كـرد: تقريبـا هيـچ عضوی 
نبـوده اسـت كـه تحـت تاثيـر ابتـال بـه كرونا آسـيب نديـده باشـد و در طـول مدت 

پاندمـی مشـاهده شـده كـه تقريبـا تمـام ارگان هـا درگير شـده اند.
وی بـا اشـاره بـه اينکـه ابتال به سـويه های جديد كرونـا طيف گسـترده ای از عالئم را 
بـه دنبـال دارد، گفـت: گاهـی بـه عنـوان تك عالمـت هم ممکن اسـت عالئـم ظاهر 
شـوند.  شـايع ترين عالئم مشـابه سـرماخوردگی اسـت و خوشـبختانه برخالف سـاير 
سـويه های كرونـا، ايـن سـويه از بيماری ندرتا سـبب درگيـری ارگان هايـی مانند ريه 
می شـود. حتـی ممکـن اسـت طـول مـدت عالئم چنـد سـاعت و يـا نهايتا يـك روز 

باشـد زيـرا ايمنـی بـدن افراد پـس از ابتـال يا تزريق واكسـن متفاوت اسـت.
او تاكيـد كـرد: درصـد بيمارانی كـه مجموعه عالئم را دارند نسـبت به گذشـته كمتر 
اسـت؛ گرچـه در كرونـای جديـد هـم عوارضی ماننـد كاهـش بويايی و چشـايی هم 
وجـود دارد و برخـی از بيمـاران ايـن عالئـم را گـزارش می دهند. البته يکـی از نقاط 
ضعـف اين اسـت كـه بيمارانی كـه با شـکايت از اين عالئـم مراجعه می كننـد از نظر 
نـوع سـويه مـورد بررسـی قـرار نمی گيرند و بيشـتر اقدامـات بالينی انجام می شـود.
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