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 واکنش اژه ای نسبت به تعطیلی مدارس 
و قطع اینترنت در زمان کنکور

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در حاشیه نشستی در قوه قضائیه 
با اشاره به میزان تعطیلی مدارس طی سال تحصیلی جاری و مشکالتی که 
از این ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان شــده اســت، گفت: به اســتثنای 
موضوعــات مرتبــط با مضامیــن آموزشــی و تربیتی که در محــل خود قابل 
بررســی اســت، یکی از مشــکالتی که به واســطه تعطیلی متکثر مدارس در 
ســال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت وجــوه از اولیای دانش آموزان 
بــرای هزینه های مربوط به ســرویس ایاب و ذهــاب و تغذیه محصالن بود؛ 
بعضــاً اولیا دانش آمــوزان گالیه دارند که با توجه بــه تعطیلی زیاد مدارس 
در این ســال تحصیلی، پول دریافت شده از آنها برای سرویس رفت و آمد و 
همچنین تغذیه دانش آموزان، به آنها مســترد نمی شود و حتی در مواردی 
مــدارس بــرای وصــول چک هــای دریافتــی از والدیــن دانش آمــوزان اقدام 
می کننــد. به گــزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، رئیس دســتگاه قضــا افزود: 
بر همین مبنا مطلوب اســت دادســتان کل کشــور ضمن شــنیدن اظهارات 
مســئوالن مربوطــه در آمــوزش و پــرورش و همچنیــن اولیــا، تدابیــر الزم را 

پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای همچنین طی تذکر دیگری 
بــا اشــاره به موضوع قطــع اینترنت در برخــی از مناطق همزمــان با روزهای 
برگــزاری کنکور اظهار داشــت: اینکه بــرای حفظ حقوق شــرکت کنندگان در 
کنکور و جلوگیری از تقلب، تمهیداتی اندیشــیده شــود حتمــاً امری ضروری 
و الزم اســت امــا قطع اینترنت در ســاعات برگزاری کنکور بــرای مردم و امور 
روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد. رئیس عدلیه 
افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی، بررسی های ناظر 
بــر ایــن موضوع را از این حیث کــه چه راه های دیگر جایگزینــی وجود دارد و 
در ســایر کشــورهای دنیا چه تدابیری بــه منظور جلوگیــری از وقوع تقلب در 
آزمون هــا بدون قطــع اینترنت صورت می گیرد، انجام دهد. رئیس دســتگاه 
قضا در همین راستا با بیان اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای 
جلوگیری از تقلب در کنکور نیســت، گفت: باید برای کنکورهای آتی تدبیری 

در این زمینه صورت گیرد.

ترخیص محموله های داروی خاص از گمرک 
فرودگاه با دستور دادستان تهران 

دادســتان تهــران گفت: با پیگیری دادســتانی تهران ۱۶ میلیــون و ۳۹۵ هزار 
و ۶۰۰ واحــد داروی رقیق کننــده خــون )وارفاریــن( و ۱۲۵ هــزار واحــد داروی 
نگهدارنــده پیوند عضو )ســل ســپت( از گمــرکات فــرودگاه بین المللی امام 

خمینی)ره(، ترخیص و به چرخه مصرف وارد شد.
علــی صالحــی با اشــاره به اینکــه داروهای ترخیص شــده جــزو داروهای 
کمیاب و مورد نیاز بیماران خاص هستند، اظهار کرد: این داروها با موافقت 
ابتدایــی ســازمان غذا و دارو وارد شــده بــود و با توجه به گذشــت مدت زمان 
طوالنــی و عدم ترخیص از گمرک، دادســتانی تهران بــا پیگیری های الزم با 
سازمان غذا و دارو و اداره کل گمرک تهران، دستورات الزم جهت رفع موانع 

ترخیص را صادر کرد.
وی افزود: این دو محموله دارویی در حدود یک سال در گمرکات فرودگاه 
بین المللــی امام خمینی)ره( رســوب شــده بود کــه با توجه بــه نیاز عمومی 

کشور، دستور ترخیص از گمرک به مراجع ذی ربط صادر و اجرایی شد.

اخطار آخر به مالکان ساختمان های بحرانی تهران
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اعالم اخطار 
آخر به مالکان ساختمان های ناایمن و بحرانی پایتخت از برخورد قضایی در 

صورت عدم توجه به اخطارها خبر داد.
قدرت اهلل محمدی با اشاره به اهمیت ایمنی ساختمان های مهم و اماکن 
پرتجمــع در تهران گفت: در حال حاضر ۱۱۹ ســاختمان پرخطر یا به عبارتی 
بحرانــی در تهــران داریــم. همان طــور که می دانیــد با توجه بــه پیگیری های 
جــدی و ویــژه در خصــوص ایمن ســازی ســاختمان های ناایمن تهــران طی 
شــش ماه گذشــته کــه بــا تالش هــا و همــکاری دیگــر بخش هــا در مدیریت 
شــهری تهران و دادســتان تهران انجام شــده، خوشــبختانه ۱۰ ســاختمان از 
فهرســت ۱۲۹ ســاختمان ناایمــن و بحرانی تهران ایمن ســازی اولیه شــده و 
از فهرســت ســاختمان های بحرانــی خارج شــدند. وی با بیــان اینکه بزودی 
تعــداد بیشــتری از ســاختمان های مذکور از شــرایط بحرانی خــارج خواهند 
شــد، گفت: اگر چنانچه در مهلت مقرر نسبت به ایمن سازی ساختمان های 
خــود اقدام نکننــد، برای تک تک ســاختمان ها حکم قضایی صــادر خواهد 
شــد. محمدی تأکید کــرد که  ایمنی مراکز پرتجمع و پرتــردد نظیر مدارس و 
مراکز آموزشــی، بیمارستان ها، مراکز خرید، سالن های نمایش و... جزو خط 
قرمزها و اولویت های آتش نشــانی اســت. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهر تهران همچنین درباره نحوه برخورد با ساختمان های 
ناایمن نیز گفت: برابر هماهنگی های انجام شده، اگر مالکان یا هیأت مدیره 
ساختمان های ناایمن و پرخطر نسبت به تذکرات بی توجهی کنند در مرحله 
اول انشــعابات آنان قطع شــده و در صورت عدم ایمن ســازی ســاختمان به 
طورکامل پلمب خواهد شــد، در این خصوص خوشــبختانه دستگاه قضایی 

هماهنگی خوبی با مجموعه آتش نشانی و مدیریت شهری دارد.

پیشنهاد وزیر بهداشت به وزیر آموزش و پرورش

 ورود کتاب و زنگ سالمت به سیستم آموزشی
وزیر بهداشت با اشاره به مافیای دارو در دنیا، دارو را بزرگ ترین تجارت دنیا 
بعد از نفت خواند و ضمن تأکید بر لزوم افزایش ســطح ســواد ســالمت در 
جامعه، از وزیر آموزش و پرورش خواســت که زنگ ســالمت و کتاب درســی 

سالمت با تأکید بر سبک زندگی، از دوره ابتدایی وارد مدارس شود.
دکتــر بهــرام عین اللهی گفت: یکی از نکات مهمی که دنبال آن هســتیم 
ســالمت اســت کــه راهکارهای مختلفــی دارد، اما آیــا راهکارهــای دنیا همه 
به طور مطلق توانســته ســالمت ایجاد کند و در درمان همه بیماری ها موفق 
بوده اســت؟ در طول تاریخ، روش های زیادی انجام گرفته اســت اما هنوز به 

قله نرسیدیم و هنوز بیماری هایی هستند که علت و درمان ناشناخته دارند.
وی ادامــه داد: علم پزشــکی امروزه مبتنی بر تشــخیص و درمان دارویی 
شــده اســت. این در حالی است که بزرگ ترین تجارت دنیا بعد از نفت، دارو 
و کارتل های دارویی است که این فرهنگ را در مردم ایجاد کردند که تنها راه 
درمانی، دارو است چون مافیای دارو در تمام دنیا وجود دارد و اینها سودهای 
کالنــی دارند به دســت می آورنــد و به این علت این روزها باید علم پزشــکی 
راه هــای نوین ســلول تراپی، تحقیقات ژنتیــک و... را پیدا کنــد. وی با تأکید بر 
اهمیت پیشــگیری از بیماری ها، اظهار کرد: هرچه می گذرد ســبک زندگی ها 
از نظــر تغذیه و مصرف فســت فود و روغــن زیاد و... بدتر می شــود. در حالی 
که باید ســرمایه خود را به سمت بهبود سبک زندگی ببریم. به وزیر آموزش 
و پرورش پیشــنهاد می کنم زنگ ســالمت و کتاب درســی سالمت با تأکید بر 
ســبک زندگی را از دوره ابتدایی تدوین کنند. چطور در کتب درســی، تاریخ و 
جغرافی می خوانیم، پس برای سالمت هم کتاب بخوانیم و آموزش دهیم و 
به ارتقای سواد سالمت فکر کنیم. هرچه سن کمتر باشد آموزش پذیری بهتر 

است تا فرهنگ غلط تغذیه برای فرد از کودکی ایجاد نشود.
وی با اشــاره بــه اینکه بعد از انقالب یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای ما، 
در حوزه ســالمت بوده اســت، بیان کرد: امروزه کشــور ما در منطقه مدیترانه 
شــرقی در تمام شاخص های سالمت با فاصله از کشــورهای دیگر قرار دارد. 

هیچ درمانی نیست که در دنیا انجام شود و در ایران آن را نداشته باشیم.

مدارس هیأت امنایی کاماًل رایگان است
معاون وزیر در واکنش به توسعه مدارس هیأت امنایی در کشور در گفت وگو با »ایران« تأکید کرد

اکــرم رضایی ثانی / پــس از اظهار نظرهای رئیس 
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی مبنی بر اینکه 
قــرار اســت مــدارس هیــأت امنایــی از 7 درصــد 
بــه ۲5 درصــد افزایش پیــدا کند، بــار دیگر بحث 
خصوصی ســازی و آموزش رایگان که جزو اصول 
اساسی قانون اساسی است بحث روز شد تا جایی 
که احمد محمودزاده در رســانه ملی حضور پیدا 
کــرد و توضیحاتی دربــاره اظهار نظرهایش داد با 
ایــن همه ابهام هــا همچنان باقــی ماند. موضوع 
اصل ۳۰ قانون اساسی و تأکید بر آموزش رایگان 
در حالــی که ایــن روزها برای تحصیــل هر دانش 
آمــوز در مدرســه دولتــی، دولــت مبلغــی حدود 
۱4 میلیــون تومــان هزینه می کند و ایــن در حالی 
است که شمار زیادی از دانش آموزان در مدارس 
غیردولتی تحصیل می کنند و در مقاطع متوسطه 
اول و دوم مدارس سمپاد نیز هزینه ای از والدین 
دریافــت می شــود. تقریبــاً علیرغــم هزینه هــای 
دولــت در بخــش آمــوزش و پــرورش ایــن روزها 
تحصیــل آن طور کــه در قانون ذکر شــده، رایگان 
نیســت. بخشــی به خاطر اینکه انتظارات والدین 
از تحصیــل بــا وجــود گــره خــوردن آن بــه آینــده 
شــغلی دانــش آمــوزان متفاوت شــده اســت. در 
مقابل سایر هزینه های زندگی نیز والدین مشتاق 
هســتند برای آینده فرزندانشان و بخش آموزش 
هزینه کنند اما این مسأله باعث می شود موضوع 
تمکــن مالــی و تفاوت هــا به وجــود بیایــد و عماًل 
موضــوع عدالت آموزشــی مطرح شــود. اما اینها 
همــه چیزی نبــود که  رئیس ســازمان مــدارس و 
مراکز غیردولتی و توســعه مشارکت های مردمی 
از هیــأت امنایی شــدن مدارس دولتــی گفته بود. 
مــدارس هیــأت امنایــی گرچــه ایــن روزهــا ذیل 
مدارس دولتی تعریف می شــود اما مبالغ اندکی 
نیــز از والدیــن می گیرند، اما بیشــتر به مدارســی 
گفته می شــود که مشــارکت والدیــن در گرداندن 
امور مدرســه در آن بیش از مدارس دولتی اســت 
که بخشــی از آن هم مالی اســت. بــا این همه هر 
جا بحــث مالی در میان باشــد، تخلفاتــی نیز رخ 
می دهــد. احمد محمودزاده اعالم کــرده بود: در 
راســتای مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و 
پرورش و شــعار دولت مردمی، کیفیت بخشــی، 
تقویــت و ارتقای مشــارکت عوامل ســهیم و مؤثر 
و گســترش متــوازن مــدارس هیــأت امنایــی در 
دســتور کار قــرار گرفته اســت. این طــرح با هدف 
تمرکززدایــی و حرکــت در مســیر مردمی ســازی 
نظــام حکمرانــی آمــوزش و پــرورش و افزایــش 

نقــش و عوامــل ســهیم و مؤثــر همــه ذینفعــان 
آمــوزان،  دانــش  اولیــای  معلمــان،  جملــه  از 

معتمدین محلی و... صورت می پذیرد.
وی در واکنــش به اینکه اولین قدم برای هیأت 
امنایی شــدن یک مدرسه این اســت که از والدین 
می خواهنــد به مدرســه کمک مالی کننــد، گفت: 
خیــر، ایــن گونــه نیســت و ایــن ناشــی از نگاه ها و 
رویکردهای غلط ســال های گذشــته است. در این 
دولت چنین رویکردی نداریم. در ســند دولت به 
مردمی ســازی حکمرانــی در آمــوزش و پــرورش 
اشــاره شــده و ۲۲ محــور دارد که دو محــور مربوط 
بــه این حــوزه اســت. ما بــه دنبال آن هســتیم که 
مدرســه محوری شــکل بگیرد. نگاه ما نگاه فکری 
و تربیتی و مشارکت چندوجهی است و اصاًل نگاه 

ما مشارکت مالی نیست.
ë افزایش مشارکت های غیرمالی مردمی

با این همه نگرانی های زیادی از ســوی والدین 
تحصیــل  دولتــی  مــدارس  در  فرزندانشــان  کــه 
می کنند ایجاد شــد که با گســترش مدارس هیأت 
امنایی هزینه برای والدین  بیشــتر خواهد شد. در 
حــال حاضر مــدارس دولتی نیــز از والدین هزینه 
می گیرنــد و قطعاً این موضــوع در مدارس هیأت 
امنایــی در ازای امکانات که کاماًل بدیهی هســتند، 
بیشــتر اســت. این را هم در نظر داشــته باشیم که 
آنچه که خانواده ها و والدین در کف میدان نسبت 
به مدارس هیأت امنایی احساس می کنند با آنچه 
کــه در قانــون آمده بســیار متفاوت اســت. به طور 
کلی خصوصی ســازی بــه طرق مختلــف موجب 
افزایــش هزینه برای دانش آموزان و خانواده های 
رئیــس  محمــودزاده  احمــد  اســت.  شــده  آنــان 
ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی و توســعه 
مشــارکت های مردمی در گفت وگو بــا »ایران« به 
تشــریح ایــن موضــوع پرداخــت و اظهار داشــت: 
صحبت های من این گونه نبوده است. در این باره 
باید بگویم که مدارس هیأت امنایی کاماًل رایگان 
است. ما دولت جدید هستیم و این طرح هم یک 
طرح کاماًل رایگان است. طبق سند دولت مردمی 
ما بــا این طرح به دنبال ارتقــای عدالت تربیتی و 
افزایــش دسترســی افراد به آمــوزش رایــگان و با 
کیفیت هســتیم. همچنیــن پیگیر مشــارکت های 
اجتماعی، تربیتی، اســتفاده از ظرفیت معلمان، 
مردمــی،  عمومــی،  دولتــی،  نهادهــای  اولیــا، 
نهادهــای غیردولتــی بــرای بهســازی آمــوزش و 

پرورش هستیم.
وی در ادامه اظهار داشــت: در راستای همین 

دارد؛  تحولــی  چرخش هــای  دولــت  موضــوع 
اول تصمیم گیــری متمرکــز دولتــی بــه افزایــش 
و  اجتماعــی  تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی 
مردمی اســت. دوم مشــارکت صرفاً مالی نیست 
یعنــی باید خانــواده، مــردم، نهادهــای عمومی 
و غیرعمومــی با مشــارکت چند وجهــی در ابعاد 
تربیتــی و اجتماعــی نقش داشــته باشــند. ســوم 
یکســان نگری، مدیریت آموزشــی و ایجاد تنوع و 
نوآوری در الگوهــای مدیریتی و برنامه ریزی های 
آموزشی و پرورشی است. رئیس سازمان مدارس 
و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
تأکیــد کــرد: در راســتای ایــن تحــوالت، برنامه ای 
داریــم کــه بــه صــورت تــالش مشــترک، جامعه 
نقــش حمایتــی در آمــوزش و پــرورش داشــته و 
به کمک توســعه برنامه درســی و مواد آموزشــی 
دانش آموزان خواهد آمد. شناسایی و مورد توجه 
قــرار دادن مشــکالت موجــود در کیفیت بخشــی 
آمــوزش و پــرورش از جمله اهداف مــا برای این 
طرح اســت. با این هدف مدارس هیأت امنایی را 
برای ســال های آتی طبق آنچه مورد انتظار ســند 

دولت است برنامه ریزی می کنیم.
وی در واکنــش بــه ایــن پرســش که آیــا همین 
اقــدام را نمی تــوان در مدارس دولتــی اجرا کرد و 
همین ظرفیــت معلمان و والدیــن را به مدارس 
دولتــی بــرد، گفــت: قانون بــه ما اجــازه نمی دهد 
کــه به مســائل مــدارس دولتــی ورود کنیــم اما ما 
خیریــن، گروه هــای جهــادی و والدیــن را پــای کار 

می آوریــم تــا برای مــدارس فکری کنند. تشــکیل 
هیأت امنا بخاطر این اســت که گروه های واقفین، 
گروه هــای جهــادی و... بــه کمــک مدارســی کــه 

ضعیف تر هستند بروند.
ë نیاز حاشیه شهرها به مدارس هیأت امنایی

محمــودزاده با انتقاد به اینکه مدارس دولتی 
ضعــف دارند، ادامــه داد: ما در مــدراس دولتی 
ضعف داریــم بنابراین هیأت هایی کــه نام برده 
شــد، بــه کمــک مــدارس دولتــی می آینــد. ایــن 
کمک هــا هم کاماًل اریگان اســت. به عنوان مثال 
ما در حاشــیه شــهر ها این نیاز را بیشــتر احساس 
می کنیــم و بــه آن اولویــت داده ایــم. ســال های 
گذشــته یــک ذهنیــت منفــی از مــدارس هیــأت 
امنایی وجود داشت ولی این مربوط به سال های 
قبل اســت و حاال طرح مذکور در راستای عدالت 

آموزشی است.
وی در واکنــش بــه ایــن پرســش که بــا اجرای 
طــرح مذکــور و کاهش هزینه های دولت، ســرانه 
دانــش آمــوزان مناطق محــروم چقــدر افزایش 
پیــدا خواهــد کرد، گفــت: دولت در ایــن موضوع 
دنبــال کاهــش هزینه هــای خودش نیســت. این 
ســخنی از ســر اضطــرار و ناتوانــی نیســت بلکــه 
دولــت می خواهــد عوامل صحیــح و مؤثــر را در 

ارکان تربیت مشارکت دهد.
معــاون وزیر آمــوزش و پــرورش درخصوص 
اینکه ســرانه هر دانــش آموز طبق گفته شــما ۱۴ 
میلیون تومان اســت و این مبلغ دقیقاً شامل چه 

مواردی می شود، گفت: تمامی تجهیزات موجود 
در مــدارس از جملــه میــز و صندلــی، حقــوق، 
نیروی انســانی و... جمعاً در سرانه دانش آموزی 
البتــه عددهــا بیشــتر از ۱۴  لحــاظ شــده اســت. 
میلیون تومان اســت و ما فاکتورهایی مانند فضا 
و هزینه هــای جانبی را حســاب نمی کنیم. دولت 
می خواهــد کیفیت مدارس دولتی را با این طرح 
بــاال ببرد، آن هم با حمایت های خود و اســتفاده 

از ظرفیت والدین نه با بحث پول.
رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتی 
کــرد:  تأکیــد  مردمــی  مشــارکت های  توســعه  و 
بنابرایــن مشــارکت هایی کــه مــن به آنها اشــاره 
کردم مالی نبوده بلکه مشــارکت ها چند وجهی، 
اجتماعــی، تربیتــی، مدیریت مدرســه، مدیریت 
برنامــه درســی و اســتفاده از مدرســه بــه عنــوان 

کانون تربیتی محله است.
ایــن  بــه  پاســخ  در  پایــان  در  محمــودزاده 
ســؤال کــه بــا افزایش مــدارس هیــأت امنایی که 
زیرمجموعــه مــدارس غیردولتی هســتند قطعاً 
ایــن ســازمان حجیم تــر شــده و کم کــم مدارس 
دولتــی ضعیف تر خواهند شــد و به طــور کلی به 
لحاظ ســاختاری دچار مشکل می شــویم، گفت: 
ایــن طــور نیســت، مــا سیاســتگذاری ها را انجام 
می دهیــم و در مــا بقی کارها ســایر ســازمان ها با 
مــا مشــارکت می کننــد. به طــور طبیعــی کیفیت 
آموزش به معاونت آموزشــی و ُبعد پرورشی به 

معاونت پرورشی مربوط می شود.
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گروه اجتماعی / بر اســاس آمار رســمی ارائه شــده 
در جــدول جهانــی »ورلدُامتــر«، طــی شــبانه روز 
منتهــی به روز گذشــته کرونا در جهان جــان ۱۰۴۶ 
نفر را گرفته اســت همچنین در ۲۴ ساعت گذشته 
۱۳۲ هزار و 7۳۵ ابتالی جدید جهانی نیز به ثبت 
رســیده اســت. آمارها در عین حال نشان می دهد 
که ژاپن با ثبت ۲۵۳ فوتی طی شــبانه روز گذشــته 
بیشترین شمار مرگ های کووید را در جهان داشته 
اســت که نســبت به هفته های گذشته بســیار روند 
نزولــی را نشــان می دهد. ژاپن رکورد مــرگ روزانه 

باالی 5۰۰ نفر در روز را هم پشت سر گذاشته بود.
بنابر اعــالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز 
منتهــی بــه روز گذشــته ۱۱۸ بیمــار کوویــد ۱۹ در 
کشور شناسایی شــدند و متأسفانه چهار بیمار نیز 
به دلیــل این بیماری جان خود را از دســت دادند. 
۲۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت هــای ویژه بیمارســتان ها تحــت مراقبت 
قرار دارند. همچنین مجموع واکســن های تزریق 
شــده در کشــور به ۱۵۵ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۹۰ 
دوز رســید. در حــال حاضــر هیــچ شهرســتانی در 
وضعیت قرمز کرونا نیســت، شــش شهرستان در 
وضعیــت نارنجــی، ۱۲۲ شهرســتان در وضعیت 
زرد و ۳۲۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

ë  شیب آرام صعود کرونا
معاون فنی مرکــز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن 
تشــریح وضعیــت کرونا در کشــور گفــت: در حال 

حاضر شــیب روند صعودی کرونا در کشــور بسیار 
آرام است، اما نباید فکر کنیم شرایط عادی است.

دکتــر بابک عشــرتی درباره روند موج هشــتم 
کرونا در کشــوربه ایســنا، گفت: روند افزایشی مان 
آرام تــر اســت و در نتیجــه انتظــار نداریــم تعــداد 
موارد خیلی باال برود و موج یا پیک بسیار سنگینی 
را تجربــه کنیــم. وی بــا بیان اینکه ســرایت پذیری 
ســویه های جدید از جمله XBB بســیار باال است، 
گفــت: البته هنوز دربــاره شــدت بیماری زایی این 
ســویه ها و مرگ ومیر ناشــی از آنهــا اطالعات مان 
کامــل نیســت، اما سرایت پذیری شــان نســبت به 

سویه های ووهان، دلتا و... بسیار باالتر است.
وی تأکیــد کــرد: بنابراین مــردم همچنان باید 
مراقب باشــند و پروتکل های بهداشــتی از جمله 
اســتفاده از ماســک را انجــام دهنــد چــون هنــوز 
نمی توان جامعه را به حالت عادی رها کرد. طبق 
توصیه ها افراد مبتال بــه کرونا یا افرادی که عالئم 
کرونــا دارنــد، ۱۰ روز از شــروع عالئــم و پنــج روز از 

پایان عالئم باید در منزل بمانند.
شــیب  همچنــان  اینکــه  بیــان  بــا  عشــرتی 
مراجعات ناشــی از کرونا افزایشــی، اما شــیب آن 
بسیار مالیم است، گفت: به عنوان مثال در حوزه 
بیماران ســرپایی مراجعه روزانه به طور متوســط 

7۰ تا ۸۰ نفر است و بستری مان هنوز کم است.
عشــرتی دربــاره زمــان رســیدن بــه قلــه مــوج 
هشــتم گفت: البتــه هنوز بــرای صحبــت قطعی 
دربــاره رســیدن به قله مــوج و... زود اســت، اما به 

نظر می رسد  تا اســفند ماه روند افزایشی خواهیم 
داشــت. در عیــن حــال شــاید بــه دلیــل افزایــش 
ســفرها در عیــد نوروز هم بعــد از تعطیالت عید، 

مجدداً افزایش موارد را داشته باشیم.
جامعــه  ایمنــی  وضعیــت  دربــاره  عشــرتی 
ایرانــی در برابــر کرونــا نیــز گفــت: در ایــن زمینه 
نمی تــوان بــه صــورت قطعــی نظــر داد و بایــد 
مطالعــه و بررســی در این باره انجام شــود. البته 
از آنجایی که هنوز تعداد موارد ابتالی ما در موج 
جدیــد خیلــی بــاال نرفته، شــاید به دلیــل ایمنی 

جامعه در برابر کرونا بوده است.
ë هنوز به پساکووید نرسیده ایم

دکتر حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت 
بهداشــت گفــت: پاندمــی کووید۱۹ ایــن موضوع 
را به صــورت جــدی بــه ما نشــان داد. فقــط نباید 
بخش های منفی کووید اعم از خسارت های جانی 

و مالــی و... را ببینیــم، بلکــه ایــن پاندمــی نــکات 
آموزنــده ای هــم داشــت. کوویــد ۱۹ نشــان داد که 
بایــد خطرات بدتر از کووید را بــرای آینده متصور 
شویم. برای مدیریت این خطرات نیاز به آمادگی 
تــاب آوری نظــام ســالمت و نظــام بهداشــتی  و 
داریــم. طــی ســال های اخیــر، اقدامــات خوبی از 
تحــرکات اجتماعــی در حــوزه ســالمت داشــتیم. 
اقدامــات فــردی در حوزه بهداشــت ماننــد اقدام 
یک بهورز، منجر می شود که سالمتی را در بخشی 
از جامعه داشــته باشــیم، اما اگر این وضعیت به 
فعالیت هــای جمعــی در حــوزه بهداشــت بــدل 
شود و دستگاه های مختلف همکاری کنند، قطعاً 
قدرت مبــارزه یا ارائه خدمت مان افزایش یافته و 

به سطح ملی و جهانی منتقل می شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در زمینــه پاندمــی کوویــد۱۹، هنــوز به پســا کووید 

نرســیده ایم، گفــت: متأســفانه مدیریــت جهانی 
کوویــد بخوبی اتفاق نیفتاد و همه کشــورها از یک 
دستورالعمل اطاعت نکردند و اقدامات متفاوتی 
انجام شد. بر همین اساس هم روزانه از هر گوشه 
جهان، سویه های مختلف کووید انتشار می یابد و 

هنوز زنگ خطر کووید۱۹ برای ما وجود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در دوران کرونــا تجربیــات 
خوبی در سیســتم بهداشتی کسب کردیم، گفت: 
مرکز جامع ســالمت ما نباید فقط برای ارائه یک 
خدمت بهداشــتی و درمانی در نظر گرفته شــود، 
بلکــه بایــد مداخله گــر اجتماعــی و در ارتبــاط بــا 
افراد آن منطقه اعم از مادران باردار، شــهرداری، 
مدارس و... باشــد تــا دســتورالعمل های مراکز با 
مشــارکت مــردم اجــرا شــوند و هم افزایی شــکل 
بگیــرد. به عنوان مثال در طرح شــهید ســلیمانی 
کــه در زمان کووید اجرا شــد، بخوبــی پیش رفتند. 
مــن در آن زمــان در بندرعبــاس بــودم و ۱۵ مرکز 
واکسیناسیون گذاشــتیم و فقط یک ناظر داشتیم 
ثبــت،  برنامه ریــزی،  از  اعــم  اقدامــات  ســایر  و 
گزارش دهــی و... را بــا کمک گروه های بســیجی و 
کمک جامعه پیــش بردیم. هنوز اینها را مســتند 
نکردیــم تــا بتوانیــم بــه جامعــه ارائه دهیــم، اما 

صحنه های بسیار زیبایی در این طرح دیدیم.
فرشــیدی با بیان اینکه اکنون وضعیت نســبتاً 
آرامــی از نظــر کووید داریم، گفــت: اما هنوز خطر 
کوویــد وجــود دارد. بســیاری از گفتارها پیشــگویی 

نیست، بلکه علم است.

شش شهرستان کشور در وضعیت نارنجی کرونایی است

انتظار تجربه موج سنگین کرونا را نداریم

شــهردار تهــران از کاهــش پنــج درصــدی بخش 
هزینه ای در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری خبر داد.

 علیرضــا زاکانــی در حاشــیه یکصــد و بیســت 
و چهارمین جلســه علنی شــورای اســالمی شــهر 
تهران پس از تقدیم بودجه سال آینده شهرداری 
به شــورا در جمع خبرنگاران، گفت: ســال گذشته 
بودجه مصوب ۳7 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان بود 
کــه ۳7 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۹۹ 
درصــد بودجه محقق شــد. در بودجه امســال نیز 
بیــش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقد و غیر نقد بود 
کــه باالی ۶۰ هــزار میلیارد تومان محقق شــده که 

افتخار جدیدی رقم خورده است.
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده شاهد رشد 
۵۶ درصدی نسبت به بودجه سال جاری هستیم 

که بودجه را به رقم 7۸ هزار و ۴7۵ میلیارد تومان 
رسانده است. این بودجه ویژگی های خاصی دارد 
از جملــه اینکــه در بخش هزینه ای شــاهد کاهش 
پنج درصدی هســتیم و بخش ســرمایه ای و مالی 
را اضافه کردیم. به این ترتیب آبادانی شــهر برای 
مــا محقق شــده و بخــش هزینــه ای کاهــش پیدا 
کرده اســت. وی تأکید کرد: در بودجه ســال جاری 
۱۰ هــزار میلیــارد تومان ســقف دوم بودجــه بوده 
کــه این رقم برای ســال آینده بــه ۳۰ هزار میلیارد 
افزایش پیدا می کند و بیشتر در بخش حمل و نقل 
زیرســاخت ها صــرف خواهــد شــد. ایــن بخش از 
طریق رونق ســاخت و ساز و گره گشــایی از زندگی 
مردم و قدرالســهم مدیریت شــهری از مالیات بر 

ارزش افزوده تأمین خواهد شد.

ë حتی یک میلیمتر هم تراکم فروخته نشده
علیرضا زاکانی در جریان تقدیم بودجه ســال 
آینده شــهرداری تهران به شــورای شــهر در پاسخ 
به سؤاالت و پیشــنهادات اعضای شورای اسالمی 
شــهر تهــران، بــا تأکید بــر اینکــه ســال ۹۱ بیش از 
۳۱ هــزار فقــره پروانه به وســعت ۳۵ میلیون متر 
مربع صادر شــده بود، افزود: ســال قبــل 5 هزار و 
4۰۰ فقره نزدیک به پنج میلیون متر مربع پروانه 

صادر شده است.
وی بــا بیــان اینکــه امســال 6 هــزار و ۱۰۰ فقره 
پروانه صادر شــده اســت، افزود: ایــن رقم را رصد 
روزانــه می کنیم و این گونه نیســت کــه بخوابیم و 
ندانیم که چه اتفاقی افتاده است. در حال حاضر 
در صدور پروانه به رقم نزدیک به هشــت میلیون 

مترمربع رسیده ایم. می توان جلسه ای برگزار کرد 
تا گزارش هــای الزم را ارائه کنیم. تمام پروژه های 
شــهر فعــال اســت و دو بزرگــراه و یــک آزادراه به 
همراه دیگر زیرساخت ها فعال است. ما هر هفته 
افتتاح داریم و البته برخی دوستان حضور ندارند.
وی با اشاره به اینکه معدل اعتبار شهرسازی 
۶7 درصد بوده است، افزود: ما نسبت به برآورد 
امســال و پیش بینــی ســاخت و ســاز ســال آینده 
اعتبارات ایــن بخش را در نظر گرفته ایم. بودجه 
شهرسازی ما ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده و باالی 
۲۰ هزار میلیارد تومان در ســال آینده پیش بینی 
شــده است که مشکل مســکن مردم را حل کنیم 
و بــر همیــن اســاس قدرالســهم بخــش مســکن 

افزایش پیدا می کند.

وی با تأکید بر اینکه در گذشــته فجایعی اتفاق 
افتــاده امــا در ایــن دوره حتــی یــک میلیمتر هم 
تراکم فروخته نشــده است، افزود: تحقق ۳۰ هزار 
میلیــارد تومــان و در مجمــوع ۱7۰ هــزار میلیــارد 
تومــان آرزو اســت. مــا بایــد بــر واقعیت هــا تکیه 
کنیم. اینکه مطرح می شود باید ۱7۰ هزار میلیارد 
تومــان محقق می شــد مســأله ای را ایجاد می کند 
کــه نتوانســته ایم ایــن میــزان را محقق کنیــم. ما 
اجازه ندادیم حتی یک مورد تراکم فروشی اتفاق 
بیفتــد. کمیســیون مــاده ۵ زمانــی چندصــد هزار 
مجوز صادر کرده بود کــه نمی توانیم این موارد را 
پاک کنیم. کار کمیسیون ماده ۵ قابل دفاع بوده و 
پرکار است مگر اینکه این پرکاری را ایراد بگیریم و 

نسبت به آن اعتراض کنیم.

شهردار تهران تأکید کرد
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