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نمایشگاه بین المللی تهران نیمه تعطیل شد!
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک گفت که با 
وجــود پرداخت هزینه از ســوی بخش خصوصی در نمایشــگاه و افتتاح چند 
نمایشــگاه در صبح دیروز، پلیس راهور اعالم کرده مکان برگزاری نمایشــگاه، 
شهر آفتاب است و اجازه ورود ماشین به نمایشگاه بین المللی تهران را نمیدهد.

مجید افتخاری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: شنیده ها حاکی از این است 
که شــهرداری جلوی برگزاری نمایشــگاه را گرفته و پلیس راهور اعالم کرده 
مکان برگزاری نمایشگاه، شهر آفتاب است و امکان برگزاری نمایشگاه در مکان 
نمایشــگاه بین المللی تهران وجود ندارد.وی با اشــاره به برگزاری نمایشگاه ها 
تا هفته گذشــته در همین مکان، تصریح کرد: اگر قرار اســت اجازه برگزاری 
نمایشــگاه داده نشــود، چرا اجازه میدهند غرفه داران هزینه و تبلیغات کنند 
و بعد در روز اجرا، جلوی برگزاری نمایشــگاه را میگیرند.به گفته عضو هیئت 
مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از حدود ساعت ۱۱ صبح 
دیروز اجازه ورود ماشــین به نمایشــگاه بین المللی داده نشــد و پلیس راهور 
درهای نمایشــگاه را بســت. افراد فقط میتوانند پیاده از در باال وارد نمایشگاه 
شــوند،  بنابراین باید ماشــین خود را در خیابان ولنجک پارک کرده و پیاده 
وارد نمایشــگاه شوند.وی با بیان اینکه با این شرایط نمایشگاه به شدت خلوت 
اســت و استقبالی نشده، تصریح کرد: پلیس راهور باید این مشکل را با شرکت 
نمایشــگاه ها حــل کند. دیــروز ۲۵ درصد هزینه ای که بخــش خصوصی در 

نمایشگاه صرف کرده بود از بین رفت.

نیازمند ۲هزار اتوبوس و هزار واگن برای کاهش 
۳۰ درصدی آلودگی هوا هستیم

چمران گفت: حداقل ۲هزار دســتگاه اتوبوس و هــزار واگن قطار نیاز داریم تا 
بتوانیم حداقل ۳۰درصد آلودگی کاهش پیدا کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، مهدی چمران رئیس شــورای شــهر تهران در پایان جلسه علنی دیروز 
شورای شهر در جمع خبرنگاران در خصوص تذکر یکی از اعضای شورای شهر 
در مورد ابالغیه شهرداری با موضوع انتصابات گفت: هر انتصابی شرایطی دارد 
و در صورتی که شــرایط رعایت نشود باید تذکر داده شود.وی افزود: شهرداری 
شــرایطی را برای این موضوع ابالغ کردند کــه اعضا گفتند که مغایرت قانونی 
دارد، قرار شد ابالغیه شهرداری اشکاالتش احصا شود و اگر مغایرتی وجود دارد 
به شــهردار ابالغ شود.چمران در خصوص نمایشگاه تهران گفت: سال۱۳۸۴ با 
حضور رئیس جمهور وقت، توافق نامه ایی نوشته شد که موقتا نمایشگاه های پر 
ازدحام برگزار نشود و توافقی صورت گرفت که نمایشگاه جایگزین پیش بینی 
شــود.وی افزود:پس از چند سال نمایشگاه شهرآفتاب ساخته شد که به عنوان 
نمایشگاه جایگزین استفاده شود.وی ادامه داد: اکنون برای نگه داری نمایشگاه 
شهر آفتاب هزینه زیادی باید انجام شود و باید حالت کاربردی داشته باشد که 
به دنبال آن هستیم که نمایشگاه های بعدی در شهر آفتاب برگزار شود.رئیس 
شورای شهر تهران در خصوص مسئله آلودگی هوا گفت: اگر بخواهیم ریشه ای 
به این مشــکل بپردازیم باید موضوع حمل و نقل عمومی را بررسی کنیم.وی 
افــزود: در زمان کنونی حداقل ۲هزار دســتگاه اتوبوس و هزار واگن قطار نیاز 

داریم تا بتوانیم حداقل ۳۰درصد آلودگی کاهش پیدا کند.

تزریق بیش از ۳۸۸هزار دوز واکسن کرونا در کشور 
طی شبانه روز گذشته

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز ۳۸۸ هزار و ۶۱۴ ُدز واکسن 
کرونا در کشور تزریق شــده است.به گزارش ایسنا، تا روز ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۵۸ 
میلیــون و ۹۴ هزار و ۱۶۹ نفر ُدز اول، ۴۸ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۹۱ نفر ُدز 
دوم و یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۱۱ نفر نیز ُدز ســوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند.مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۷ میلیون و ۵۳۱ هزار 
و ۷۷۱ ُدز رسید.در یک شبانه روز ۳۸۸ هزار و ۶۱۴ ُدز واکسن کرونا در کشور 

تزریق شده است.

برگزاري کارگاه ها و تست های رایگان روانشناسی 
در شهربانوی بوستان والیت

مجموعه شهربانوی بوســتان بزرگ والیت هر هفته میزبان بانوان شهر تهران 
در جلســات و کارگاه های رایگان روانشناسی اســت. به گزارش روابط عمومی 
شــهرداری منطقه ۱۹،کمک به تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی بانوان و 
دختران از اهداف این برنامه اســت و جلسات و کارگاه های تدارک دیده شده 
بصورت دو روز در هفته با موضوعات متنوع در زمینه روانشناســی و مشــاوره 
از جمله مشــاوره تحصیلي، انتخاب رشته دبیرســتان، انتخاب رشته دانشگاه، 
برنامه ریزي درسي ، مشاوره پیش از ازدواج )موانع و راهکارها(، کنترل خشم، 
مشــاوره فردي، آموزش رفتارهاي جرأت مندانه ) نه گفتن، درخواست کردن/ 
بیان احساســات و نظرات(، ســبک فرزند پروري و آموزش خانواده برگزار می 
شــود.همچنین در کنار این برنامه که روزهای دوشــنبه و پنجشنبه هر هفته 
از ســاعت ۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی اجرا می 
شــود، شــهروندان می توانند از انواع تست های نقاشــي ویژه کودکان ۴ تا ۹ 
ساله،mmpi  )شخصیت شناســي فرم کوتاه و بلند(، آلپورت، هوش هیجاني

EQ، رغبت سنج شغلي هالند و تست  TAT بزرگساالن بهره مند شوند. 

کاهش گردش های اضافی در محله عبدل آباد 
در نتیجه تکمیل تقاطع شهید کاظمی- شکوفه

معــاون فنی و عمرانی شــهرداری تهــران، از تالش بــرای تکمیل ۲ گردش 
پرتقاضای ترافیکی در تقاطع بزرگراه شهید کاظمی با بلوار شکوفه خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران، مهندس عباس 
شعبانی با بیان آنکه تکمیل گردش های ترافیکی بزرگراه شهید کاظمی با بلوار 
شــکوفه یکی از پروژه های ۱۳ گانه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در 
جهــت کاهش گردش های اضافی و ارتقای عملکردهــای ترافیکی تقاطع های 
موجود پایتخت است، افزود: در حال حاضر عملیات احداث ۲ مسیر پرتقاضای 
ترافیکی در تقاطع شــهید کاظمی- شکوفه شامل لوپ شرق به شمال و رمپ 
جنوب به غرب ادامه دارد و در حالی که لوپ شــرق به شمال آماده خط کشی 
مسیر و نصب عالئم ترافیکی شده است، رمپ جنوب به غرب در مرحله اجرای 
الیه های خاکریزی قرار دارد.وی بهره برداری از مسیرهای یادشده را زمینه ساز 
توزیع متناسب ترافیک در بزگراه شهید کاظمی، کاهش گردش های اضافی در 
محله عبدل آباد و کاهش بار ترافیک در میدان ثاراهلل دانســت و یادآور شــد 
تکمیل ســایر کاستی های تقاطع غیرهمســطح بزرگراه شهید کاظمی با بلوار 
شــکوفه به ویژه دسترسی های مورد نیاز در ضلع شمال غرب تقاطع در مرحله 
تدقیق مطالعات و طراحی ها اســت و احداث گردش هــای ترافیکی موردنیاز 
در این تقاطع بالفاصله پس از اخذ مجوزهای الزم در دســتور کار قرار خواهد 
گرفت.گفتنی اســت معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران، احداث تقاطع 
غیرهمســطح بزرگراه شــهید باقری با خیابان فرجام در منطقه ۴، پل تقاطع 
غیرهمســطح خیابان شهید ســلیمی جهرمی با کانال سیل برگردان غرب در 
منطقــه ۵ و تکمیل گردش های ترافیکی ۱۱ تقاطــع موجود در مناطق یک، 

۲، ۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ را در قالب یک برنامه عملیاتی ۶ ماهه دنبال می کند.

برگزاری ویژه برنامه های هفته ملی معلولیت
 با شعار»نه به محدودیت« در منطقه 15

معاون اجتماعــی و فرهنگی منطقه ۱۵ از برگزاری ویژه برنامه های هفته ملی 
معلولیت با شــعار»نه به محدودیت« با  رعایت  تمامی شیونامه های بهداشتی 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۵، اکبر مختاری با اعالم 
این خبــر گفت: این برنامه ها با هدف ارتقای ســطح آگاهی شــهروندان در 
خصوص چالش ها و مســائل اجتماعی افراد دارای معلولیت، آگاهی بخشــی 
شــهروندان در خصوص مشــکالت افراد دارای معلولیت، معرفی فعالیت های 
کانون افراد دارای معلولیت و سازمان های غیردولتی)NGOs(  فعال در حوزه 
معلولیت به شهروندان، شناسایی، آموزش و جلب مشارکت شهروندان در قالب 
عضویت در کانون های داوطلبانه افراد دارای معلولیت و ارتقای ســطح مطالبه 
گری افراد دارای معلولیت و خانواده های ایشــان در حال اجراست.او به جشن 
امید و توانایی اشاره کرد و گفت: این جشن با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
با همکاری اداره ســالمت و شهرداری ناحیه یک  فردا در سالن ورزشگاه  ولی 
عصر)عج( با حضور توانیابان برگزار می شــود که تقدیر از ۸ توانیاب جنوبشرق 
در حوزه های ورزشــی، فرهنگی، علمی، اجرای بخش های جشن شامل مجری 
گری، قرائت قرآن و  اجرای موســیقی توسط توانیابان و اهدای هدیه به تمامی 

شرکت کنندگان از نکات قابل ذکر این مراسم است.

اخبار کوتاه
آیا هشدار سازمان آتش نشانی مورد توجه مقامات شهرداری قرار خواهد گرفت؟

تهران آبستن 129 فاجعه همچون پالسکو

رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد

فرسایش ساالنه ۲/5 میلیارد تن خاک در کشور

فراخوان افراد باالی ۴۰ سال برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تنها 5 درصد پیاده روهای تهران شرایط مناسب برای افراد کم توان را دارد

کرونا نتوانست مانع خدمت داوطلبان به کودکان محک شود

گروه اجتماعی – ژاله شــفیعی: نزدیک پنج ســال از 
فاجعه سوختن ساختمان »پالسکو« می گذرد؛ اتفاقی که 
نشان داد مدیریت ۱۰ ســاله محمدباقر قالیباف در تهران 
توجهی به ایمنی ساختمانهای شهری نداشته و یک آتش 
سوزی که باید به سادگی مهار شود نه تنها یک ساختمان 
بزرگ و مهم را می ســوزاند، بلکه باعث شهادت ۱۶ آتش 
نشان فداکاری می شود که برای مهار آتش یک ساختمان 
ناایمن رفته بودند. صرف نظر از اینکه چه نهاد یا نهادهایی 
در این فاجعه مســئول بودند و نتیجــه تحقیق و تفحص 
درباره علل این فاجعه چه بود ، فروریختن ســاختمان ۵۴ 
ســاله  پالسکو در آن زمان زنگ خطری بود که همگان را 
آگاه کرد که عدم ایمن ســازی ساختمانهای قدیمی – که 
متاســفانه تعداد آنها در کشور ما کم نیست – چطور می 
تواند یک اتفاق عادی را به یک فاجعه بدل کند . شاید در 
ابتدا احساس می شد فاجعه پالسکو ، هشداری برای همه 
مردم و مسئوالن بوده و نقطه عطفی در زمینه ایمن سازی 
ســاختمانهای قدیمی و تجاری باشد ؛ اما حاال بعد از پنح 
ســال اگر بپرســیم که آیا برای ایمن سازی ساختمانهای 
شــبیه پالســکو چه اقداماتی صورت گرفته است ، جواب 

روشنی وجود ندارد!
یکی از مناطقی که حتی قبل از فاجعه پالســکو درباره آن 
هشدارهای بسیاری داده می شد ، بازار بزرگ تهران است 
که هر کــس از کوچه پس کوچه های آن یکبار گذر کرده 
باشــد ، می داند که چه خطر بالقــوه بزرگی در آن وجود 
دارد و در صــورت حریــق یا زلزله چــه فاجعه بزرگی در 
آن بوقوع خواهد پیوســت. شش ماه بعد از فاجعه پالسکو 
مســئول هیات امنای مرکزی بازار تهــران تاکید کرد که 
» با توجه به قدمت ۲۰۰ ســاله بــازار اکنون بخش قابل 
توجهی از سیم کشیهای موجود مستهلک شده و در حوزه 

لوله کشــی آب نیز بخش زیــادی از ظرفیت به مرور زمان 
حالت پوســیده پیدا کرده است. از سوی دیگر با توجه به 
ســاختار بازار و معابر باریکی که در آن قرار دارد مشــکل 
دوچندان شده است. عالوه بر این با توجه به قدمت این بنا 
از سوی سازمان میراث فرهنگی اجازه ساخت و ساز جدید 
در آن صادر نشده و با توجه به مجموع این موارد شرایطی 
پیش میآید که اگر زمانی حادثه ای رخ دهد، ممکن اســت 
بســیار خطرآفرین بوده و صدمات مالی و جانی بسیاری را 
به دنبال داشته باشــد.برای ایمن سازی بازار بزرگ تهران 
نیاز به مشــارکت جمعی تمام دستگاه های مربوطه وجود 
دارد و با توجه به وســعت و اهمیت بازار میتوان امنیت آن 

را به مثابه موضوعات امنیت ملی دانست.« 

اما واقعیت این اســت که داستان فقط مختص بازار تهران 
نیســت؛ اگرچه بروز فاجعه ای مثل آتش ســوزی یا زلزله 
می توانــد این مکان را به قربانگاه دههــا هزار نفر تبدیل 
کند. جالب اینجاســت که چندی پیــش رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه باید از شهروندان تهرانی در مقابل خطرات 
ناشی از گسل ها و ناایمن بودن برخی ساختمان ها صیانت 
شــود، گفت: وجود ساختمان های ناایمن همچون پالسکو 

در تهران یکی از نگرانیهای دولت است.
 ســید ابراهیم رئیســی چهارم آذرماه در دیدار شهردار و 
معاونین شهرداری تهران با تأکید بر اینکه باید از شهروندان 
تهرانی در مقابل خطرات ناشــی از گسل ها و ناایمن بودن 
برخی ساختمان ها صیانت شود، گفت: باید از طریق نظام 

مهندسی، نظارت بر ساخت و سازهای شهر تهران با دقت 
بیشــتری صورت گیرد. باید نظام مهندسی و شهرداری به 
وظایف قانونی خود در مورد ســاخت و سازها عمل نماید. 
وجود ســاختمان های ناایمن همچون پالســکو در تهران 
یکی از نگرانیهای دولت اســت و دولت آمادگی دارد برای 
رفع مشــکالت مردم تهران، با شهرداری تهران به صورت 
حداکثری همکاری کند.اما هشــدار واقعی را روز گذشته 
کامران عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی در 
یک گفتگوی تلویزیونی اعالم کرد که گفت: از ســال ۹۷ 
تاکنون ۳۳ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است که 
اگر در این ساختمان ها حریق رخ دهد، گسترش آن قطعی 
و احتمال درگیری کامل آن وجود دارد.وی در پاســخ به 
میزان ســاختمان های نــا ایمن در وضعیــت قرمز گفت: 
هم اکنون ۱۲۹ ســاختمان در شــرایط پرخطر قرار دارند 
و بحرانی محسوب میشــوند. این ساختمان ها در چندین 
مرحله دستورالعمل ها و اخطار های آتش نشانی را دریافت 
کرده اند، اما پیشــرفت کار از نظر اجــرای ضوابط ایمنی 
آتش نشانی ضعیف بوده است.به این ترتیب باید گفت حاال 
که بعد از پنج ســال ساختمان پالسکو دوباره ساخته شده 
است، حداقل ۱۲۹ پالســکوی در معرض فاجعه در شهر 
تهران وجود دارد. این موضوعی است که شهرداری تهران 
باید به آن همت گمارد، اما آیا اصوال شــهردار تازه تهران 
و تیمش برنامه ای برای بازســازی ساختمان های ناایمن و 
بازســازی بازار تهران و سایر ســاختمانهایی از این دست 
دارند؟ یا اینکه شهرداری که در این مدت یا گرفتار توجیه 
انتصابات فامیلی بوده و یا نام خیابانهای تازه تغییر داده را 
دوباره به شکل ســابق خود برمی گرداند و شهردارش هم 
»دستیار شعر و ادبیات« منصوب می کند اصوال برای این 

قبیل موضوعات اهمیت قائل است؟!

رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
در نشســت روز جهانــی خاک با اشــاره به 
اهمیت غیرقابل توصیف خاک گفت: ســاالنه 
۲.۵ میلیــارد تن خاک در کشــور در قالب 
جابجایــی و انتقال در حال از دســت رفتن 
اســت.به گزارش ایســنا علی ســالجقه در 
نشســت روز جهانی خاک با اشاره به ارزش 
باالی این عنصــر حیاتی خاطرنشــان کرد: 
سوالی که همیشــه مطرح میشود این است 
که حفاظــت خاک اولیتر اســت یا حفاظت 
آب؟ واقعیت این است که خاک یک گنجینه 
اســت که یک چهارم تنوع زیستی را در خود 
جای داده اســت. خاک دوبرابر دیگر عناصر 
کره زمین که شــامل زیســت کره و هواکره 
میشــود، در خود کربن ذخیره میکند. خاک 
بســتر ایجاد تمدن هاســت.رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت اضافه کرد: خاک نه 
تنها تمدن را ایجــاد میکند بلکه تمدن های 
مدفــون را نیز در خود حفظ مــی کند. آثار 
و گذشته انســان در خاک مدفون شده است 
همچنین خاک منشا دارو، مصالح ساختمانی 
و محصوالت کشــاورزی اســت و بــه عنوان 

یکی از چهارســتون امنیت حیاتی کشــورها 
شناخته میشــود. امنیت غذایی نیز به عنوان 
امنیــت، زیرمجموعه  از شــاخص های  یکی 
امنیت حیاتی قرار دارد.وی با اشاره به قانون 
حفاظت از خاک و لزوم اجرای آن ادامه داد: 
قانون خاک در خردادماه ۱۳۹۸ با ۲۶ ماده و 
۱۴ تبصره ابالغ شد. این قانون هنوز ایراداتی 
دارد که در حال رفع شــدن است. با توجه به 
اینکه ساالنه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور 
در قالب جابجایی و انتقال در حال از دســت 
رفتن اســت، اجرای قانون خــاک از اهمیت 
باالیی برخوردار است.رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر شرایط وخیم خاک 
در اراضی ســاحلی و داخلی کشور اضافه کرد: 
عالوه بر فرسایش و نابودی خاک در حرکت، 
خاک ساکن و درجای ما نیز در حال نابودی 
اســت که یکی از علل اصلی آن شوری خاک 
است. در ســواحل تخلیه سفره ها سبب شده 
آب شــور با چگالی بیشتر خود به سمت آب 
شیرین حرکت کند و اراضی ساحلی ما بیش 
از پیش شور شود. در اراضی داخلی نیز پمپاژ 
باالی آب ســبب شده ســفره های زیرزمینی 

تخلیه شــود و شوری خاک در اراضی داخلی 
نیز اتفاق بیفتد. این در شــرایطی اســت که 
دیاپیرها، گنبدهای نمکی، صفحه های نمکی 
و مارنی در کشــور ما بســیار فعال هستند و 
شــرایط به صورت بالقوه برای شــوری شدن 

خاک وجود دارد.
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست با 
تبیین جایگاه ارزشــمند خاک، از برنامه های 
ســازمان بــرای ارزش گذاری خــاک گفت.
ســالجقه با اشــاره به برنامه های ســازمان 
حفاظت محیط زیســت بــرای حفظ خاک 
خاطرنشــان کرد: ســازمان حفاظت محیط 
زیســت برای پایش، پاالیش و آالیش خاک 
در حال تدوین دســتور العمل است و اجرای 
این دســتورالعمل مشــارکت مردم، ســمن 
ها و نهادهــای مختلــف را میطلبد. اهمیت 
خاک جایی مشــخص میشود که به زیر پای 
خود نگاه کنیم. خاک ، چیزی اســت که ما 
از آن هســتیم و بــه آن برمیگردیم حتی در 
اندیشــه های دینی اسالم و مســیحیت نیز 
خاستگاه انسان را خاک میدانند.وی با اشاره 
به هزینه های گزاف شوری شدن خاک گفت: 

ســاالنه ۲۸ میلیارد دالر، هزینه شوری شدن 
خاک در دنیا اســت. یک میلیــارد هکتار از 
اراضی دنیا به ســمت شــوری شدن حرکت 
میکنند. به طــور مثال ۳۲ میلیــون هکتار 
از اراضی در کشــور بنــگالدش طی یک بازه 
زمانی ۲۰ ســال تا سال ۲۰۱۹ شور شده اند.
ســالجقه با تاکید بر شرایط خطرناک شوری 
شــدن خاک در ایران اظهارکرد: در کشور ما 
نیز روند شــور شدن خاک به صورت درجا در 
حال اتفاق افتادن اســت یعنــی همانجا که 
خاک تشــکیل میشود، شور میشود و کارایی 
خود را از دســت میدهد. ما باید در استفاده 
خود از آب در اراضی کشــاورزی تجدید نظر 
کنیم همچنین مدیریت پسماند و استفاده از 
گیاه های شورپسند از مواردیست که باید در 
دستور کار قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط 
زیســت ســعی میکند تا حد تــوان وظایف 
خــود را در ایــن زمینه اجرا کنــد و از همه 
ظرفیت هــا بهره ببرد.وی بــا تاکید بر ارزش 
اقتصادی بــاالی خاک در دنیــا اضافه کرد: 
ارزش اقتصادی خاک در پروسه تغییر اقلیم، 
۵۰۰۰ دالر در هکتار در سال فرض می شود.

ایــن عدد در مراتع به ۷۰۰ دالر در هکتار در 
سال میرســد و درباره فیلترینگ و آالیندگی 
خاک این رقــم بــه ۳۰۰ دالر در هکتار در 
سال خواهد رســید. این ارقام قابل محاسبه 
است و سازمان حفاظت محیط زیست معتقد 
است که پیش از استقرار صنایع و کارخانه ها 
و تغییر کاربری، باید ارزش خاک محاســبه 
شود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
پایان ضمن اشــاره به لزوم قرارگیری عناصر 
حیات در ســبد خانوار گفت: این گنجینه از 
منظر تنوع زیستی، بستر حیات ، عناصری که 
در خود جای میدهد و خدمات اکوسیستمی 
که ارائه میدهد، ارزش غیرقابل محاســبه ای 
دارد. علی رغم اینکه احــداث صنایع از نظر 
اقتصادی، کارآفرینی و معیشتی ارزش افزوده 
ایجــاد میکند اما ایــن ارزش افزوده به هیچ 
وجه قابل مقایســه بــا ارزش گنجینه خاک 
زیر پای ما نیست. ســازمان حفاظت محیط 
زیست با رویکرد تبیین ارزش اقتصادی و غیر 
اقتصادی آب، خاک و هوا، ســعی میکند این 
عناصر را در سبد خانوار و GDP کشور جای 

دهد.

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشــت، شــرایط تزریق دز سوم واکســن کرونا به افراد 
باالی ۴۰ سال را توضیح داد.به گزارش ایسنا، دکتر محسن 
زهرایی، گفت: با توجه به اینکه هدف برنامه واکسیناسیون 
کرونا ایجــاد حداکثر ســطح ایمنی در بدن افراد اســت، 
مطالعات نشان داده است که افراد بویژه کسانی که واکسن با 
پلتفرم غیرفعال نظیر سینوفارم، برکت و بهارات تزریق کرده 
بودند، ممکن است بعد از مدت زمانی سطح ایمنی بدن شان 
افت کند و الزم باشــد دز سومی هم تزریق کنند.وی افزود: 
ابتدا گروه سنی باالی ۶۰ سال اعالم شد و با توجه به اینکه 

پیشرفت برنامه هدف ما است االن همه افراد باالی ۴۰ سالی 
که در نوبت اول و دوم یکی از واکســن های نام برده شده را 
تزریق کرده باشــند و ۳ ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد 
را دعوت میکنیم مراجعه کنند و نوبت سوم را تزریق کنند.
او اظهار کرد: افراد باالی ۶۰ سالی که واکسن اسپوتنیک و 
یا آسترازنکا تزریق کرده باشند و شش ماه از نوبت دوم شان 
گذشته باشد، مشمول برنامه دریافت واکسن یادآور میشوند.

۷۶ فوتی و ۳۱۰۹ ابتالی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در یک شبانه روز ۳۱۰۹ مبتال 
به کرونا در کشــور شناسایی شــدند. همچنین ۹ استان 

مرگ ومیر ناشــی از کرونا نداشتند.به گزارش ایسنا، از روز 
۱۳ آذر تا روز ۱۴ آذر ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳ هزار و ۱۰۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شد که ۵۹۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۱۳۴ 
هزار و ۴۶۵ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۷۶ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ نفر رسید.در یک 
شبانه روز در ۹ استان کشور شامل کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، قزوین، بوشهر، ایالم، قم، کرمانشاه، 

البــرز و مازندران، هیچ مــوردی از مــرگ و میر بیماران 
کرونایی، گزارش نشده است.خوشــبختانه تا روز ۱۴ آذر، 
۵ میلیــون ۹۲۳ هزار و ۳۱۶ نفــر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستانها ترخیص شــده اند.سه هزار و ۲۴۹ نفر 
از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۱۴ آذر، 
۳۹ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۲ شهر کشور در 
وضعیت قرمز، ۹ شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهر در 

وضعیت زرد و ۲۸۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

عضو شــورای شــهر تهران گفت: کمتر از ۵ درصد شهر 
تهران)۳۰۰ کیلومتر( شرایط مناسب برای افراد کم توان 
را دارد.به گزارش ایلنا در جلســه شورای شهر تهران چند 
تــن از نمایندگان حوزه معلوالن در صحن شــورا حضور 
یافتند و مشــکالت خود را مطرح کردند. دهقان نماینده 
جامعه کودکان کم توان ذهنی با اشاره به اینکه شهر باید 
برای معلوالن دسترس پذیر باشــد، گفت: قطعا با برنامه 
ریزی مدون می توان شهر را به لحاظ فیزیکی و معماری 

دسترس پذیر کرد.
او همچنین به دغدغه بسیاری از خانواده های دارای کودک 
کم توان ذهنی اشــاره کرد و گفت: دغدغه این افراد عدم 
حضور فرزندانشان در سطح جامعه به دلیل عدم دسترس 
پذیری اســت لذا باید این موضوع به صورت جدی مورد 
توجه قرار گیرد و در بودجه کالن شــهری نسبت به این 
خواسته براساس دغدغه خانواده ها عنایت ویژه ای انجام 
شود.دهقان درخصوص نوسازی پارک ها و بوستانها برای 
حضور کودکان کم توان ذهنی گفت: باید شرایطی فراهم 
شــود تا این افراد بتوانند در بوستانها حضور داشته باشند 
اما متاسفانه به دلیل مجاورت بوستانها با خیابانها و اتوبانها 
و ناایمن بودن بوســتانها خانواده ها نسبت به این موضوع 
دغدغه و گالیه دارند.او از شهرداری تهران درخواست کرد 
در هر محله یک سرای محله را در اختیار فرزندان معلول 

قرار دهد. سهیل معینی نماینده معلوالن در ستاد مناسب 
سازی فضای شــهری نیز با تاکید براینکه باید پروژه های 
شهری همراه با پیوست و شــاخص فرصتهای برابر برای 
گروه های مختلف باشــد، افزود: هیچ پروژه ای نباید بدون 
پیوست دسترس پذیری افتتاح شود. متاسفانه شاهد بوده 
ایم که آسانسورهای ایستگاه های مترو با یک بازده زمانی 
شــش ماه پس از بهره برداری ایســتگاه راه اندازی شده 
است که این موضوع باید خاتمه پیدا کنند.او از شهرداری 
تهران درخواســت کرد از ورود پیمانکارانی که گواهینامه 
دسترس پذیری ندارند در مناقصات جلوگیری کند.معینی 
خطاب به رئیس شــورای شهر تهران نیز درخواست کرد: 
تدبیری فراهم شود تا فعاالن حوزه معلوالن تعامل خوبی 
را با کمیســیونهای شورا د ر ارتباط با تدوین برنامه جامع 
شــهر تهران داشته باشــند.در ادامه اعضای شورای شهر 

چند تذکر قرائت کردند. 
زهرا شــمس احســان در تذکر خود  با اشاره به وضعیت 
معلوالن در شــهر تهران گفت: شورای شهر دوم در سال 
۸۴ مصوبه ای داشــت که بر اســاس آن شهرداری ملزم 
به تشکیل ستاد مناسب ســازی فضا برای تردد معلوالن 
و جانبازان شــد که وضعیت امروز تهران بعد از گذشــت 
۱۷ سال نشــان می دهد که فضاهای شــهری برای این 
افراد چندان ایمن نیســت.وی با بیان این که در ۱۷ سال 

گذشته این ستاد تنها ۲۵ جلسه برگزار کرده است، گفت: 
به نظر می رســد برنامه های ســتاد مناسب سازی توسط 
واحدهای اجرایی به فراموشــی سپرده شده است.شمس 
احســان با بیان این که دو هزار و ۳۰۴ بوســتان درشهر 
تهران وجود دارد که کمتر از ۳ درصد آنها مناسب سازی 
شــده است گفت: از مجموع ۱۲ هزار کیلومتر پیاده رو در 
تهران حدود ۳۰۰ کیلومتر یعنی کمتر از ۵ درصد شرایط 
مناســب برای افراد کم توان را دارد و از ۱۴۱ ایســتگاه 
مترو تنها ۱۹ ایســتگاه مناسب ســازی شده است و باید 
بگویم کالن شــهر تهران کمترین انطبــاق با حداقل نیاز 
افراد آســیب پذیر را دارد.وی با بیان این که در سال ۹۹ 
، ۴۱۵ میلیــارد تومان و در ســال ۱۴۰۰ ، ۳۵۶ میلیارد 
تومان بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: با این حال 
شاهد عقب افتادگی در اجرای برنامه ها هستیم بخصوص 
در ســال ۹۹ که عمده پروژه های مناســب سازی معطل 
مانده.شــمس احسان با بیان این که صرف افزایش اعتبار 
به معنای اهمیت به مناســب سازی نیســت گفت: باید 
مدیران دغدغه مند شده ، پیمانکاران آموزش داده شوند 
و ســاز و کار نظارتی و کنترلی شدیدی ایجاد شود.وی با 
بیــان این که حمل و نقل معلوالن وضعیت خوبی ندارد و 
علی رغم بودجه ۳۱ میلیارد تومانی جهت خرید خودروی 
ون کماکان ایــن وضعیت بی نتیجه مانده و تنها نیمی از 

۶۰ ون موجود خدمت رســانی مــی کنند به گونه ای که 
معلوالن باید از دو روز قبل ثبت نام کنند که این در شأن 
این افراد و شهرداری نیست، گفت: شهرداری باید نسبت 
به انجام کارهایی همچون تجهیز مراکز فرهنگی و هنری 
ســاختمان های عمومی اش اقداماتی انجام دهد تا ســال 
آینده شــاهد اقدامات موثری در این زمینه باشیم.جعفر 
بندی شــربیانی نیز تذکر خود را به دغدغه های معلولین 
اختصاص داد و گفــت: یکی از نیازهای معلوالن که بارها 
به آن تاکید کرده اند، ایجاد آسانســور در ایســتگاه های 
مترو است. این در حالیســت که تعدادی از ایستگاه های 
مترو در شــهر تهران  فاقد آسانسور بوده و همین مساله  
معلوالن را در اســتفاده از شبکه مترو دچار مشکل کرده 
است.او استفاده از عالیم صوتی در معابر شهری را دومین 
نیاز معلوالن در تهران دانســت و افزود: استفاده از چراغ 
راهنمایی گویا تجربه موفقی اســت که در دنیا انجام شده 
و حتی به صورت آزمایشــی در برخی از تقاطع های شهر 
تهــران نیز مورد اســتفاده قرار گرفته و نیاز اســت تا در 
تمامی تقاطع ها مورد اســتفاده قرار گیرد.شربیانی تاکید 
کرد: برنامه مناسب ســازی شهری از سوی وزارت کشور 
ابالغ شــده و شــهرداری تهران در این زمینه وظایفی را 
برعهده دارد و سرپیچی از آن جرم محسوب می شود، باید 

این قانون بیشتر مورد توجه شهرداری قرار گیرد.

مدیر واحد داوطلبان محک گفت: بیمــاری کرونا ذره ای از 
همراهی داوطلبان برای خدمت به کودکان محک کم نکرده 

است.
بــه گزارش روابط عمومی محک، محک مانند هر ســازمان 
مردم نهاد دیگر، وزن و اعتبار اجتماعی خود را از میزان ارتباط 
با بدنه جامعه دریافت میکند. این ارتباط در مؤسسه محک به 
دو شکل تعریف میشود: اول دریافت کمک های نیکوکارانه و 
دوم بهره مندی از فعالیت های داوطلبانه داوطلبان مؤسسه. بر 
پایه اعتماد مردم، امروز نام محک نامی شــناخته شده است 
و مأموریت آن برای کسانی که با نام محک آشنایند، معلوم 
اســت ولی تعداد زیادی از این عزیــزان از اهمیت و میزان 
نفوذ و گســترش فعالیت های داوطلبانه در مؤسسه محک 
اطالع دقیقی ندارند.بنای محک بــر پایه فعالیت داوطلبان 

شکل گرفته اســت. در بدو تأسیس محک، سعیده قدس و 
تمام کســانی که جزو حلقه ابتدایی پایه گذاران بوده اند، به 
شــکل داوطلبانه فعالیت میکردند. همین امروز، هیأت امنا 
و مدیره مؤسســه محک به عنوان اصلیترین تصمیم سازان 
سازمان همگی داوطلبند و هیچ وجهی بابت فعالیت هایشان 
دریافت نمیکنند. زنده نام پروفســور پروانــه وثوق در مدت 
فعالیتشان در بیمارستان محک، ۱۴۶۰ کودک را داوطلبانه 
مداوا کردند.شــهره زرگر مدیر واحد داوطلبان محک گفت: 
اقدامات داوطلبانه اعضای خانواده بزرگ محک برای رساندن 
کودکان مبتال به سرطان به سالمتی، تا ابد از خاطره تاریخی 
فعالیت های داوطلبانه انسان دوستانه پاک نخواهد شد.وی با 
بیان آنکه تجربه نشــان داده است، در تمام این سال ها هیچ 
مشکلی نتوانسته ذره ای از حمایت و انگیزه نیروهای داوطلب 

را برای خدمت به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان، 
کم کند ادامه داد: یکی از مســئولیت های اجتماعی محک 
حفظ ســالمت افراد و اقشار مختلف جامعه است. بنابراین با 
شیوع ویروس کرونا، به منظور حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
و ســالمت تمامی ذی ربطان تعداد زیــادی از فعالیت های 
داوطلبانه متوقف شــد. اما در همین ایام داوطلبان زیادی با 
ما در ارتباط و منتظر بودند تا شــرایط برای حضور ایشــان 
فراهم شود. در همین شرایط بیش از ۴۰۰ داوطلب با انجام 
پروژه های تحقیقاتی، مارکتینــگ، تولید محصول، فعالیت 
در بخش قلک، صندوق و مددکاری همراه محک شــدند تا 
مشــکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا تأثیری بر ادامه روند 
درمان کودکان نداشته باشد.زرگر افزود: خوشحالیم که این 
روزها با انجام واکسیناسیون تمهیداتی اندیشیده شده است تا 

داوطلبان بخش های اداری، که دو دوز واکسن خود را دریافت 
کرده اند، بتوانند با رعایت پروتکل های بهداشــتی به فعالیت 
خود در محک ادامه دهند.وی با بیان آنکه در سراسر جهان 
فعالیت های داوطلبانه نقش ســازنده ای در پیشبرد اهداف و 
چشم اندازهای مؤسسات خیریه و مردم نهاد دارند ادامه داد: 
توجه به کیفیت زندگی کودکان مبتال به ســرطان یکی از 
اهداف محک اســت. با توجه به آنکه با شیوع ویروس کرونا 
اقامتگاه های محک تعطیل شد و کودکان در مهمان پذیرها 
مستقر میشــوند، به زودی داوطلبان مددکاری اجتماعی در 
مهمان پذیرهایی که محل اقامت کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده هایشان هستند، حضور خواهند یافت تا شرایط مکان 
اقامت ایشان را به دقت و به شکل مستمر ارزیابی کنند و از 

مناسب بودن شرایط اسکان این عزیزان مطمئن شوند. 


