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 اخطار آخر به مالکان ساختمان های بحرانی تهران
ایسنا -مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اعالم 
اخطار آخر به مالکان ساختمان های نا ایمن و بحرانی پایتخت از برخورد قضایی 
در صــورت عدم توجه به اخطارها خبر داد.به گفته محمدی، در حال حاضر 

۱۱۹ ساختمان پرخطر یا به عبارتی بحرانی در تهران داریم.
 کشف ۲۱ هزار جلد کتاب با عنوان جعلی»خلیج ع ر ب ی« 

در جنوب تهران
 ایســنا-رئیس پلیس اطالعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کشف
۲۱ هزار جلد کتاب با عنوان جعلی »خلیج عربی« از یک چاپخانه زیرزمینی 
در محدوده شهرری خبر داد و گفت: در این چاپخانه کتاب های کمک آموزشی 
به زبان عربی و با درج عنوان مجعول چاپ شده است، کاویانی با بیان اینکه 
در این عملیات پنج نفر دســتگیر شــدند، گفت: چاپخانه نیز با حکم قضایی 
پلمب شد. افراد دستگیر شده نیز تحت بازجویی قرار گرفته که در جریان آن 
به جرم خود اقرار کردند. همچنین گفتند که قصد داشتند این کتاب ها را به 

کشور عراق ارسال کنند.
 واژگونی کشتی تانزانیایی در بندر پارس جنوبی

فارس-رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست، پدافند غیر عامل و مدیریت 
بحران منطقه ویژه پارس از واژگونی کشتی تانزانیایی در بندر خدماتی پارس 
خبر داد و گفت: کشتی آنیل متعلق به کشور تانزانیا صبح سه شنبه در اسکله 
 شــماره ۹ بندر خدماتی پارس دچار حادثه شد.این کشتی در حین بارگیری
 ۹۱ کانتینر ۲۷ تنی به دلیل چیدمان غلط کانتینرها واژگون شــد.غریبی از 
حضور نیروهای امدادی و آتش نشــانی ســازمان منطقه ویژه پارس در محل 
اسکله ۹ بالفاصله بعد از حادثه خبر داد و افزود: تمامی خدمه این کشتی در 

سالمت کامل بوده که اسکان داده شدند.
 هشدار هواشناسی نسبت به تداوم آلودگی هوا 

در تهران، کرج و اصفهان
ایسنا-ســازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی رنگ از تقویت 
پایداری در جو همراه با انباشــت آالینده ها و رشــد شاخص آلودگی توام با 

کاهش کیفیت هوا از پنجشنبه تا شنبه در تهران، کرج و اصفهان خبر داد.
 حضور فعاالن گردشگری ایران از پنج استان 

در نمایشگاه »فیتور ۲0۲3«
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در حاشــیه برپایی غرفه ایران در چهل و ســومین دوره نمایشگاه بین المللی 
گردشگری FITUR که ۲۸ دی تا ۲ بهمن ۱۴۰۱ در مادرید اسپانیا برگزار شد، 
با بیان اینکه پاویون کشورمان در این رویداد بین المللی با استقبال ویژه ای از 
سوی بازدیدکنندگان و عالقه مندان به صنعت گردشگری مواجه شد، گفت: 
دفاتر خدمات مسافرتی از استان های تهران، خراسان شمالی، کردستان، فارس 
و اصفهان در غرفه کشورمان حضور داشتند و به معرفی ظرفیت ها و جاذبه های 

گردشگری، فرهنگی، تاریخی، بومگردی و... ایران پرداختند.

صفحه ۱0
چهار شنبه  ۵ بهمن ۱۴0۱
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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 مرد بزرگ

 محمد با انتشــار این تصویر نوشــت: »رو  دستت کسی نیومده بزرگ مرد 
تاریخ ، تو نه فقط یک شاه و یک حکومت فاسد بلکه یک دنیا ظلم و استکبار 

رو  بر اندازی کردی.«
 پررویی نشانه بارزشون است

 کبری آســوپار: »اصالح طلبان می گویند در این وضع اقتصادی نباید برای 
کنگره زنان هزینه می شــد. یک سایت شان هم هزینه کنگره را ۲۱ میلیارد 
برآورد کرده اســت. طبق اعالم استاندار، آشوب های اخیر فقط در کردستان 
ســه برابر این مبلغ خســارت زده اســت. حامیان داخلی آشوب چه کسانی 

بودند؟ خسارت ها از کجا جبران می شود؟«
 نتیجه پیروی از والیت فقیه

 بصیرا نوری با انتشــار این تصویر نوشــت: » از او پرسیدند: چرا این کار را 
انجام دادید!؟ گفت: می خواســتم وقتی شبکه های بین المللی به صورت زنده 
این مراســم را پخش می کردند، بگویم اگر مرا قهرمان و شخصیت محبوب 

جهان عرب می نامند، من هرچه دارم از پیروی والیت  فقیه است.«
 زنان کنگره زنان تاثیرگذار

 یاس: »یکی از بانوانی که در کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار ازشون تقدیر 
شده: پروفســور زهرا امام جمعه هستند، ســومین زن دانشمند آسیا، عضو 
انجمن صنایع غذایی آمریکا که تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله بین المللی منتشر 

نموده اند.«
 علی بیطرفان: »یکی از بانوانی که در کنگره بانوان تاثیرگذار ازشون تقدیر 
شد خانم سوده غفوری فرد بودن. دکتری ژنتیک پزشکی و مدیر گروه ژنتیک 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از پنج محقق پرکار ایرانی از نظر 
تعداد مقاله و مستند در ســال ۲۰۲۲، حافظ کل قرآن و رتبه ششم کنکور 

سال ۷۵.«
 معامله دو سر باخت 

 کاربری نوشــت:» ســوئد و چــک، یک بســته ۵۰۰ میلیــون یورویی 
و ۴۵ میلیــون دالری، بــرای »تجهیزات غیر کشــنده« و آموزش نظامیان 
اوکراینی در لهســتان تصویب کردند؛ تاکنــون حجم کل کمک های نظامی 
اتحادیه اروپا، به ٣.۶ میلیارد یورو رســیده اســت. اروپا ناچاراً در یک معامله 

دوسر باخت برای تامین منافع آمریکا قرار گرفته!«
 خبرهایی که نمی دانید

 کاربری نوشــت: » تظاهرات گسترده در اسپانیا علیه دولت سوسیالیستی 
و سیاســت های فاجعه بار اقتصادی این کشــور. اما شما هرگز قرار نبود این 
خبر را بفهمید زیرا توســط رسانه های غربی گزارش نمی شود و این اخبار در 

شبکه های اجتماعی آمریکایی سانسور می شود.«
 روش پیروزی در جنگ ترکیبی

 ســعید الهی: »پیروزی در جنگ ترکیبی دشــمن، یعنی با وجود فضای 
مسموم تبلیغاتی و رسانه ای، هم جشــنواره های استانی و منطقه ای تئاتر را 
پُرشــور و باموفقیت در سراسر کشور برگزار کنید و هم جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر را با اقتدار و بی مّنت برخی چهره های همیشــه حاشــیه ساز! هنر 

ایران زمین همیشه زنده است.«
 قابل توجه دولتی ها

 صادق: »فهم عمومی این اســت که دولت برای حفظ ســرمایه اجتماعی 
نیازمند بازنگری جدی در سیاســت های اقتصادی اســت؛ آنچه در ماجرای 
حــذف ارز ترجیحی، واردات کاال، فروش خودرو، ارز و ســکه می بینیم ادامه 
سیاســت های دولت قبل است که منتج به تضعیف طبقه فرودست جامعه و 

فربه تر شدن طبقه دارا و دالالن می شود.«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

افزایش  از  حاکی  گزارش های جدید 
جرایم و خودکشی در میان کودکان در 

اراضی اشغالی است.
به گزارش میزان، بر اســاس یک گزارش 
جدیــد در اراضی اشــغالی، تعــداد کودکان 
درگیر در فعالیت های مجرمانه ۹۱ درصد در 
ســال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. به گزارش 

»جروزالم پســت«، این گزارش ساالنه آســیب هایی را که در سال مورد نظر 
به جوانان وارد شــده است، شرح می دهد و در سال ۲۰۲۱ شاهد حدود ۶۰ 
هزار گزارش آزار، آسیب یا بی توجهی به کودکان و نوجوانان بود؛ افزایشی ۸ 
درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰. از این گزارش ها، ۵۲ درصد مربوط به پسران 
بوده و ۴۸ درصد موارد دختران بودند. انواع آسیب هایی که بیشترین گزارش 
را داشتند، سوءاستفاده )۲۱ درصد( و غفلت )۱۸ درصد( بود که با ۱٣۱ هزار 
مورد آزار جســمی بیشترین گزارش را داشت. اراضی اشغالی در سال ۲۰۲۱ 
شــاهد افزایش گزارش های مربوط به سوءاستفاده از خردساالن در خانواده، 
خشونت و سوءاستفاده جنســی از خردساالن بود. گزارش های دیگر مربوط 
به این است که افراد زیر ســن قانونی در معرض خطر هستند؛ گزارش های 
خودکشی و اقدام به خودکشی در سال ۲۰۲۱ هم وجود داشته در حالی که 
گزارش های مربوط به اعتیاد ۲۰ مورد افزایش یافت. قابل توجه ترین دســته 
گزارش های مربوط به افراد زیر سن قانونی درگیر در جنایات بود که در سال 
۲۰۲۱ حدود ۹۱ درصد افزایش یافت. کارشناسان معتقدند که این گزارش ها 
به شدت افزایش یافته است زیرا قرنطینه های کرونایی در سال ۲۰۲۰ مانع از 

خروج جوانان از خانه و گرفتار شدن آنها در مشکل شده است.

 افزایش 
خودکشی و جرایم 

در میان کودکان

فلسطین اشغالی

تیراندازی در شمال  در پی وقوع دو 
ایالت کالیفرنیای آمریکا هفت نفر کشته 

و یک تن دیگر نیز به شدت زخمی شد.
به گزارش ایســنا، این حوادث تیراندازی 
در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب سانفرانسیسکو 
رخ داد. پلیس می گوید که تاکنون انگیزه این 
تیراندازی ها مشخص نشده است. گزارش ها حاکی است یک مظنون ۶۷ ساله 
در ارتباط با این حادثه دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این 
حادثه در حالی اتفاق افتاده که چند روز قبل نیز در »مونتری پارک« واقع در 
لس آنجلس آمریکا طی یک تیراندازی جمعی ۱۱ تن جان خود را از دســت 
دادند. این حمله مســلحانه، ششمین تیراندازی کور است که از ابتدای سال 

جاری میالدی )۲۰۲٣( تاکنون در ایالت کالیفرنیا رخ داده است.

 ۲ تیراندازی
 با ۷ کشته

آمریکا

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت گفت: یکی از گروه های حساس در 
موضــوع آلودگی هوا کودکان هســتند و این 
درست نیست که صرفا با تغییر شاخص آلودگی 

هوا، صورت مسئله را پاک کنیم.
عباس شاهسونی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی 
اظهارات اخیر مسئوالن وزارت آموزش و پرورش مبنی 
بر لزوم تغییر شــاخص های تعطیلی مدارس ناشی از 
آلودگی هوا، اظهارداشت: بعضی روزها در تهران غلظت 
ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر راهنمای سازمان 
جهانی بهداشــت می شود که این یعنی غلظت ذرات 
معلق به حدی زیاد است که برای سالمتی مردم و به 

ویژه گروه های حساس خطرناک است. 
 کاش وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد بهتری داشت

شاهسونی افزود: یکی از گروه های حساس کودکان 
هستند و این درست نیست که صرفا با تغییر شاخص 
آلودگــی هوا، صورت مســئله را پــاک کنیم. ما باید 
اقــدام جدی برای کاهش مواجهــه و کاهش غلظت 
آالینده های هوا داشــته باشیم. ای کاش وزیر محترم 
آموزش و پرورش پیشنهاد می دادند که اقداماتی نظیر 
نو سازی ناوگان حمل ونقل عمومی، از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده، بهبود کیفیت سوخت و بهبود 
کیفیــت خودروهای تولید داخلــی و... برای کاهش 
غلظت آالینده های هوا صورت گیرد. ما هم در وزارت 
بهداشــت تعطیلی مدارس را راهکار اصلی نمی دانیم، 
اما چاره دیگری جز این نداریم که با این کار مواجهه 

کودکان با آلودگی هوا را کاهش دهیم. 
 عدد مبنای غیرحضوری شدن مدارس 

مصوب هیئت وزیران است
وی تاکید کرد: مبنای رسیدن غلظت آالینده های 
هوا به ۱۵۰ که به دنبال آن غیرحضوری شدن مدارس 
صورت می گیرد، در راستای قانون هوای پاک مصوب 
هیئت وزیران در ســال ۱٣۹۶ است. برای تغییر این 
شاخص که در قانون مطرح شده است باید کمیته ای 
متشکل از وزارت بهداشــت، سازمان محیط زیست، 
وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
شود تا تصمیماتی با رویکرد سالمت محور اخذ کنند 

و نــه اینکه بیاییم صورت مســئله را پاک کنیم. مگر 
سازمان محیط زیست که استانداردهای ذرات معلق 
هوا را افزایش داد، به هدف خود رســید که ما با عدم 

غیرحضوری کردن مدارس به هدف خود برسیم؟
 وزارت بهداشت

مخالف هر آنچه که به ضرر سالمت باشد 
رئیس گــروه ســالمت هوا و تغییــر اقلیم وزارت 
بهداشــت با تاکید بر اینکه اولویت وزارت بهداشــت 
ســالمت همه مردم به ویژه گروه های آسیب پذیر از 
جمله کودکان، ســالمندان و بیماران زمینه ای است، 
بیان داشت: هر چه که در راستای سالمت مردم باشد 
وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سالمت 
مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولی 
سالمت مردم با آن مخالف خواهد بود.  شاهسونی افزود: 
از طرفی نکته حائز اهمیت این است که خوشبختانه با 
زیرساختی که خود وزارت آموزش و پرورش به دنبال 
شــیوع کرونا راه انداخت و اپلیکیشن شاد را طراحی 
کرد، مدارس امســال هیچ وقت تعطیل نشــدند و به 
شــکل مجازی فعال بودند درحالی که سال های قبل 
که زیرساختی وجود نداشت، مدارس تعطیل می شدند، 

اما اکنون آموزش از راه دور برقرار است.
 استاندارد سالیانه ذرات معلق در ایران

WHO ۶ برابر راهنمای 
وی ادامه داد: مقایســه کشور ما با سایر کشورها 
کــه وضعیت آلودگی هوای بدتــری از ما دارند مانند 
چین، هند و... نمی تواند راهکار باشــد. ما باید خود را 
با کشورهایی مقایسه کنیم که آلودگی هوا ندارند و یا 
میزان غلظت آالینده های هوای آنها کنترل شده است. 
باید ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند 
که به آن شرایط رســیده اند. استاندارد سالیانه ذرات 
معلق ما در کشــور ۶ برابر راهنمای سازمان بهداشت 
جهانی است و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی هوا باال 
است؛ پس باید به جای تغییر شاخص ها، رویکرد خود 
را بر کاهش آالینده ها و کنترل منابع انتشار بگذاریم.

 چرا سالمت کودکان زمان آلودگی هوا 
به خطر می افتد؟

این مســئول وزارت بهداشت با اشــاره به اینکه 

کودکان یکی از مهم ترین گروه هایی هســتند که به 
شدت در معرض خطرات ناشــی از آلودگی هوا قرار 
دارند، تصریح کرد: این خطرات بیشتر بر اثرات سمی 
آالینده ها بر سیستم تنفسی تاکید دارند. البته تاثیرات 
زیان بــار آالینده ها بر ارگان هــای دیگر نیز اهمیت 
دارد. سیســتم تنفســی در کودکان مهم ترین بخش 
آســیب پذیر در اثر آلودگی هوا شــناخته شده است. 
کودکان در واحد زمان، هوای بیشــتری را نسبت به 
وزن بدن شــان استنشاق می کنند در حالی که سطح 
کوچک تر از ریه به آن معنی اســت که هوای تنفسی 
بیشــتری را به ریه ها می رساند. از طرفی سطح وسیع 
فعالیت فیزیکی و گذراندن زمان بیشــتر در فضاهای 
باز نســبت به بزرگســاالن، احتمال مواجهه بیشتر با 
آالینده ها را در کودکان فراهم می کند. نتایج مطالعات 
نشــان داده اســت کودکانی که زمان بیشتری را در 
فضاهای باز مناطق شــهری آلوده سپری می کنند با 
احتمال نارسایی بیشتری در عملکرد دستگاه تنفسی 
مواجهند. مجاری تنفســی در کــودکان باریک تر از 
بزرگساالن است و تا قبل از بلوغ دستگاه تنفسی رشد 
نیافته تر و عملکرد ضعیف تری دارد؛ به طوری که ۸۰ 
درصد آلوئول ها)کیسه های هوایی( در کودکان پس از 
تولد تشکیل می شود و این تغییرات تا نوجوانی ادامه 
می یابد. به این ترتیب درصد ورود آالینده ها به سیستم 

تنفسی کودکان بیش از افراد دیگر خواهد بود.
 آثار آلودگی هوا بر توسعه دستگاه تنفسی کودکان

شاهسونی ادامه داد: همین امر می تواند زمینه ساز 
تشدید اثرات نامطلوب آالینده ها در کودکان شود. حتی 
در مقادیر بی اثر آالینده ها برای بزرگســاالن، دستگاه 
تنفسی در معرض سمیت ناشی از آالینده ها قرار دارد. 
از طرفی به دلیل رشــد نیافتگی دستگاه تنفسی در 
کودکان، ترمیم آسیب های وارد به سلول های اپیتیکال 
مجرای تنفسی به طور صحیح انجام نمی شود. مطالعات 
نشــان داده اســت که آالینده هایی مانند دی اکسید 
نیتروژن و به ویژه ازن بر توســعه دستگاه تنفسی در 
سنین کودکان تاثیرگذار است. با اشاره به اینکه کودکان 
قادر به متابولیزه، سم زدایی و دفع مواد سمی همانند 
بزرگساالن نیستند، افزود: در نتیجه مواد سمی به مدت 

طوالنی تری در دستگاه گردش خون می ماند و سبب 
آسیب بیشتر به اندام ها می شود. به طور نمونه کودکان 
تا ۷۰ درصد سربی را که وارد بدنشان می شود را جذب 
می کنند؛ در حالی که در بزرگساالن حدود ۲۰ درصد 
آن جذب می شــود. از طرفی بزرگساالن کمتر از یک 
درصد از سرب جذب شده را حفظ می کنند در حالی 
که در بدن کودکان تمایل به حفظ سرب بیشتر است. 
به طور کلی تکامل نیافتگی دســتگاه ایمنی و دیگر 
دســتگاه های حیاتی در کودکان، احتمال آسیب در 

مواجهه با آالینده های هوا را افزایش می دهد.
 وزیر آموزش و پرورش: مدارس دنیا 

با شاخص آلودگی ۱۵۰ هوا  تعطیل نمی شوند
در همیــن زمینه وزیر آمــوزش و پرورش درباره 
اظهارات اخیر خود مبنی بر درخواســت تجدید نظر 
در تغییر شاخص های در نظر گرفته شده آلودگی هوا 
برای تعطیلی مدارس، گفت: من شاخص های آلودگی 
هوا در دنیا را دیدم و کاری هم در این زمینه بچه های 
المپیادی ما انجام دادند و من بعد از آن موضع گیری 
کردم. در دنیا مدارس را به دنبال این شاخص آلودگی 

هوا )شاخص ۱۵۰( تعطیل نمی کنند.
به گزارش ایسنا، یوسف نوری تاکید کرد: در دنیا 
تا وقتی شاخص آلودگی کمتر از ۲۰۰ باشد، تعطیلی 
مدارس نداریم و من روز گذشته هم شاخص ها را رصد 
کردم که هنوز به ۲۰۰ نرسیده بودیم. این موِضع خود 
را ان شــاءاهلل در هیئت دولت هم مطرح خواهم کرد؛ 
همان گونــه که مقاله مطالعه انجام شــده را به دکتر 
عین اللهی وزیر بهداشــت تقدیم کــردم، در دنیا در 
موقعیت آلودگی هوای بنفش مقطع متوســطه را هم 
اصال تعطیل نمی کنند و در دوره ابتدایی برخی جاها 
مدارس را تعطیل می کنند. کشورهایی نظیر مکزیک، 
فرانســه و... با گذر شــاخص آلودگی از ٣۰۰ به بعد 
تعطیل می کنند. نوری افزود: خواهش می کنم منابع 
علمی و تجارب دنیا را در این زمینه نگاه کنید و صرفا 
به بخش نامه سال ۱٣۹۷ هیئت وزیران در این حیطه 
اکتفا نکنید. وی ادامه داد: البته بچه ها باید ماسک بزنند 
و رعایت کنند ولی نباید جریان تعلیم و تربیت به عنوان 

مهم ترین سرمایه اجتماعی و فرهنگی تعطیل شود.

شهردار تهران روز سه شنبه الیحه بودجه 
1402 شهرداری تهران را تقدیم شورای شهر 
کرد. به گفته زاکانی، عمده بودجه سال آینده در 
جهت کاهش آلودگی هوای تهران خواهد بود.

شــهردار تهران در جلســه علنی روز سه شنبه 
شورای شــهر، الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری 
تهران را با رقم ۷۸ هــزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در 
سقف اول که توسط شــورا برای شهرداری تکلیف 

خواهد شد، به شورا ارائه کرد. 
علیرضا زاکانی در جلســه شــورا گفت: بودجه 
ســال آینده شــهرداری تهران در سه سقف تنظیم 
شده است، در سقف اول آن چیزی که توسط شورا 
تکلیف خواهد شد مالک عمل قرار می گیرد، سقف 
دوم یعنی ٣۰ هزار میلیارد تومان را بیشتر به سمت 
حمل ونقل ســوق خواهیم داد و در سقف سوم نیز 
در حوزه مشارکت بخش خصوصی و نهادها بودجه 

۱۴۰۲ تنظیم شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، زاکانی بیان داشت: 
بودجه ســال آینده برشی از برنامه چهارم مدیریت 
شهری اســت که ســاماندهی ردیف های اعتباری 
هزینه ای و ســرمایه ای در آن صورت گرفته است و 
هدف آن چابک  سازی و شفافیت بوده که قریب به 
۶ هــزار و ۵۰۰ ردیف که دو هزار و ۵۰۰ ردیف آن 
مربوط به حقوق و دستمزد بود تبدیل به دو هزار و 

۸۵۰ ردیف شده است.
 انجام پروژه ها به انتخاب مردم

وی با تاکید بر اینکه سعی شد شفافیتی درباره 
سازمان ها و شــرکت ها داشته باشــیم تا از طریق 
نظام بودجه ریزی نظارت منطقــی را اعمال کنیم، 
اظهارداشــت: بودجه و اعتبار در معرض مردم قرار 
می گیرد که در همین راستا بخشی از پروژه ها را به 
انتخــاب مردم انجام می دهیم، این موضوع در قالب 
طرح »من شــهردارم« پروژه ها و اولویت ها را برای 
اولیــن بار با این الگو به انتخاب مردم گذاشــتیم و 
طرح به نتیجه رسید. همچنین ساماندهی تبصره های 
بودجه انجام شده و بودجه بر این اساس تقدیم شورا 

خواهد شد.
شــهردار تهران با بیان اینکه پنج میلیون رکورد 

در قالب طرح »من شــهردارم« ثبت شده و مردم با 
 حضور گسترده بالغ بر ۴۵۰ هزار پرسشنامه پر کردند و

٣۵۰ هزار نفر مشارکت مستقیم در این طرح داشتند، 
افزود: با پایش صورت گرفته امکانی برای ما از آحاد 
مردم ایجاد شده، به شکلی که دو هزار و ۸۵ طرح به 
سمع و نظر مردم رسیده و هزار و ۴۶۲ طرح با حدود 
چهار هزار میلیارد تومان به انتخاب مردم گذاشته شده 
که بخشی از بودجه متاثر از این انتخاب مردم است.

زاکانی بیان داشــت: در بخش اول بودجه سال 
گذشــته از ٣۷ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان بودجه 
اصالحی شورا ٣۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را یعنی 
معادل ۹۹ درصد محقق کردیم. همچنین ۵۰ هزار 
و ۴۷۰ میلیــارد تومان تکلیف ما در بودجه بود که 
شواهد حاکی از آن است که باالی ۱۰۰ درصد برای 
سال جاری محقق خواهد شد. در حقیقت تا دو روز 
قبل ۴٣ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه نقد عمل 
کردیم و به حساب نشسته و در دو ماه پایان سال که 
شــیب دریافتی تشدید می شود، در حوزه عوارض و 
پروانه ها شرایط طوری است که به همراه درآمدهای 
پایــدار حوزه نقد و غیر نقد ۵۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد 
کســب درآمد داشته باشیم که حوزه نقد باالی این 
رقم را محقق می کند و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
نیز پیش بینی می کنیم که در حوزه نقد محقق شود.

 ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مجوز می گیریم
 تا به سمت حمل ونقل سوق دهیم

وی با اشاره به مشارکت از طریق مولد سازی در سقف 
و سطح سوم بودجه، یادآور شد: عمده مجوز در سقف و 
سطح سوم بودجه به حوزه حمل ونقل باز می گردد. ما 
مسیری را می رویم که ماحصل آن در حوزه حمل ونقل 
و فنی و عمرانی ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان 
کف بودجه پیش بینی شــده و ٣۰ هزار میلیارد تومان 
دیگر نیز مجوز می گیریم تا به سمت حمل ونقل سوق 
دهیم. شــهردار تهران با بیــان اینکه مناطق در حوزه 
حمل ونقــل و تجهیزات نقش آفرین بودند، گفت: ما در 
حوزه افزایش بودجه نسبت به سال قبل با ویژگی های 
شفافیت، شاخص مداری و مبتنی بر برنامه، ۵۶ درصد در 
سقف اول بودجه افزایش را شاهد هستیم. بخش عمده ای 
از آن در بخش تملک دارایی مالی و سرمایه ای است که 
نشان می دهد ما متعهد به انجام کار بیشتر هستیم؛ ما 
در بخش مجوز برای تبصره ۲۹ نیز ٣۰۰ درصد در نظر 
گرفتــه ایم که عمده آن به حمل ونقل اختصاص دارد. 
زاکانی با اعالم اینکه ما امســال با تمام اتفاقات، باالی 
۱۲۰ درصد بودجه را محقق می کنیم، تأکید کرد: این 
موضوع نوید می دهد که اراده ما در سال ۱۴۰۲ بیش از 
این خواهد بود و امیدواریم متمم بودجه را برای افزایش 

به شورا تقدیم کنیم. 

 ادبیات روحانی و وزیر مسکن وقت
 گران کردن تهران برای فراری دادن مردم بود

وی با بیان اینکه ادبیات روحانی و وزیر مســکن 
وقت گــران کردن تهران برای فــراری دادن مردم 
به بیرون از پایتخت بود، گفت: درگذشــته فجایعی 
در شــهر اتفاق افتاده بود که ما اجازه ندادیم حتی 
یک مورد آن اتفاق بیفتد. شــهردار تهران ادامه داد: 
کمیسیون ماده پنج زمانی چندصد هزار مجوز صادر 
کــرده بود که نمی توانیم این موارد را پاک کنیم. ما 

در این دوره حتی یک میلی متر تراکم نداده ایم.
زاکانی افزود: کار کمیسیون ماده پنج قابل دفاع 
بوده و پر کار است؛ مگر اینکه این ایراد را بگیریم که 

چرا کار می کند؟
 توجه به آلودگی هوا 

در بودجه سال آینده شهرداری
شــهردار تهران در حاشیه این جلسه، در پاسخ 
به ســؤال خبرنگار کیهان درباره اینکه چه میزان از 
بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران در جهت کاهش 
آلودگی هوای پایتخت خواهد بود و شهرداری چقدر 
بــه وظیفه خود در اجرای قانــون هوای پاک عمل 
کرده است، اظهارداشت: »عمده بودجه سال آینده 
مربوط به آلودگی هواســت و فراتر از وظایفی که در 
حوزه آلودگی هوا بر عهده ماست، عمل می کنیم که 
البته این وظیفه ماست. وقتی ما در حوزه حمل ونقل 
ســرمایه گذاری می کنیــم، در واقع بــرای آلودگی 
هوا ســرمایه گذاری کرده ایم، وقتی در حوزه فنی و 
عمرانی ســرمایه گذاری می کنیم و اعالم کردیم که 
۹۸ اصالح تقاطعی خواهیم داشت و ۷۸۰ کیلومتر 
راه مردم را به ۵۰ کیلومتر می رسانیم، یعنی در جهت 
کاهش آلودگی هوا گام برداشــته ایم، وقتی در مورد 
نو ســازی ناوگان حمل ونقل عمومی همچون مترو 
صحبت می کنیم، یعنی بــرای کاهش آلودگی هوا 
تالش کرده ایم.« زاکانی ادامه داد: »در حوزه خدمات 
شهری نیز برای بودجه سال آینده نگاه ویژه ای داریم، 
کمااینکه به لطف الهی و به عنوان مثال، سال گذشته 
ما در تهران هزار و ۲۵۰ هکتار فضای سبز پیرامون 
شهر داشتیم، امسال هزار و ۵۰۰ هکتار داریم و برای 
سال آینده دو هزار هکتار فضای سبز خواهیم داشت.«

زاکانی در حاشیه تقدیم بودجه 1402 به شورای شهر در پاسخ به کیهان:

 عمده بودجه سال آینده شهرداری تهران 
در جهت کاهش آلودگی هواست

همزمان با تاکید دوباره وزیرآموزش و پرورش بر آموزش حضوری مطرح شد

مخالفت وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس 

اخبار کوتاه اجتماعی با پیگیری دادســتانی تهران دو محموله داروی رقیق کننده خون 
)وارفارین( و داروی نگهدارنده پیوند عضو )ســل ســپت( از گمرکات 
فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(، ترخیص و به چرخه مصرف وارد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران گفت: با پیگیری دادستانی 
تهــران ۱۶ میلیــون و ٣۹۵ هــزار و ۶۰۰ واحــد داروی رقیق کننده خون 
)وارفارین( و ۱۲۵ هزار واحد داروی نگهدارنده پیوند عضو )ســل ســپت( از 
گمرکات فرودگاه بین المللــی امام خمینی)ره(، ترخیص و به چرخه مصرف 
وارد شد. علی صالحی با اشاره به اینکه داروهای ترخیص شده جزء داروهای 
کمیاب و مورد نیاز بیماران خاص هستند؛ افزود: این داروها با موافقت ابتدایی 
ســازمان غذا و دارو وارد شده بود و با توجه به گذشت مدت زمان طوالنی و 
عدم ترخیص از گمرک، دادستانی تهران با پیگیری های الزم با سازمان غذا و 
دارو و اداره کل گمرک تهران، دستورات الزم برای رفع موانع ترخیص را صادر 
کرد. به گفته وی، این دو محموله دارویی حدود یک سال در گمرکات فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( رسوب شده بود که با توجه به نیاز عمومی کشور، 

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

با دستور دادستان تهران
2 محموله داروی خاص از گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 

ترخیص شد

 در راســتای توســعه مهارت های معلمان مــدارس غیر دولتی، 
تفاهم نامه ای بین سازمان مدارس غیر دولتی با دانشگاه فرهنگیان برای 

آموزش 1۷0 هزار معلم مدارس غیردولتی منعقد شد.
 بــه گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آمــوزش و پــرورش، آیین انعقاد 
تفاهم نامه بین سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
و دانشــگاه فرهنگیان در راستای کمک به تحقق اهداف دولت مردمی و اجرای 
ســند تحول بنیادین و سیاســت های آموزش و پرورش مبنی بر تحقق عدالت 
آموزشــی و همچنین ماده ۲۷ قانون تاســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی 
و پرورشــی غیردولتی مبنی بر ارتقای ســطح دانش معلمان، و مربیان و سایر 
کارکنــان مدارس و مراکز غیردولتی با اولویــت مناطق محروم و ارتقای کیفی 
آموزش های مدارس و مراکز غیردولتی، آموزش های راه دور و امور شوراها برگزار 
شد. در این آیین، رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی با اشــاره به اینکه در قانون تأسیس اداره مدارس غیردولتی، دو ماده به 
روابط علمی، گزینش و صالحیت عمومی معلمان در مدارس و مراکز غیردولتی 
تأکید دارد، افزود: در ماده ۲۷ همین قانون که مصوبه مجلس شــورای اسالمی 
است، دوره آموزشی تکمیلی مربیان و معلمان مورد نظر قرار گرفته است، البته 
در آنجا آموزش و پرورش پرداخت تمام یا بخشــی از هزینه برگزاری دوره های 
مذکــور را برعهده می گیــرد تا این کار را انجام دهد. احمــد محمودزاده ادامه 
داد: ۲۵۰ هــزار معلم در مدارس غیردولتی تدریس می کنند که ۱۷۰ هزار نفر 
نیروی آزاد و دارای مدارک مختلف لیســانس، فوق لیسانس و دکتری هستند و 
۱۱۰ هزار نفر در مراکز آموزشــی و آموزشگاه ها حضور دارند. محمودزاده افزود: 
بــا هماهنگی با گزینش و تفاهم نامه ای که منعقد می شــود، گزینش معلمان 
مدارس غیر دولتی به جای دهه اول اردیبهشت ماه تا آخر شهریور انجام خواهد 
شــد و با صالحیت های عمومی که مدنظر آموزش و پرورش است، این معلمان 
در کالس های درس حضور پیدا خواهند کرد. وی با بیان اینکه معلمانی که در 
سال های گذشته هم در مدارس غیردولتی اشتغال به کار داشتند، مشمول این 
گزینش می شــوند، گفت: این گزینش، شــامل شایستگی های مربوط به دانش 
تربیتــی، عمل تربیتــی و ناظر به دانش عمومی کــه در همه معلمان با عنوان 

صالحیت های حرفه ای باید ایجاد شود، مدنظر است.

دانشگاه فرهنگیان متولی آموزش ۱۷۰ هزار معلم 
مدارس غیردولتی شد

کشف شلوارهای مبتذل زنانه در پایتخت

۱2۴ نفر از اوباش سطح دار در طرح اقتدار پلیس تهران بازداشت شدند
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بازداشــت 

124 نفر از اوباش سطح دار پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در اجرای 
هشتمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی که 
دوشنبه شــب در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
برگزار شد، گفت: عملیات بزرگ یورش به مخفیگاه های 
اوباش، قماربازان، مجرمان و متخلفانی که در پایتخت 
النــه کرده بودند به اجرا درآمد. این طرح نتیجه تالش 
همکاران من در پلیس امنیت، پلیس فتا و اطالعات بود 
که پس از روزها کار اطالعاتی در ۴۸ ســاعت اخیر به 

اجرا درآمد.
رحیمی با بیان اینکه در این طرح ۱۲۴ نفر از اوباش 
ســطح دار دستگیر شــدند، افزود: ۶٣ نفر از این افراد، 
اوباشی هستند که اقدام به تخریب، شرارت نزاع ودرگیری 
کرده بودند. ۱۶ نفر نیز اوباشی بودند که اقدام به توزیع 
مشروبات الکلی کرده بودند و هفت نفر هم جزو اراذل و 
اوباشی بودند که اقدام به توزیع مواد مخدر کرده بودند.

وی با بیان اینکه ۱۷ نفر از دستگیرشدگان هم کسانی 
بودنــد که مراکز قمار و فســاد دایر کــرده بودند، گفت: 
همچنین ۲۱ نفر از مزاحمان نوامیس در محالت مختلف 

تهران هم بازداشت شدند.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: ۱۷ قبضه سالح جنگی 
و شکاری و ٣۱ قبضه شبه سالح و ۷۴۲ عدد قشنگ جنگی 
و بالغ بر ۱۷۰ سالح سرد از این افراد کشف و ضبط شد.

رحیمی با بیان اینکه واحدهای صنفی توسط پلیس 
امکان تحت کنترل قرار گرفتند، اظهارداشــت: ۷٣ واحد 
صنفی متخلف نیز که به محلی برای فعالیت و پاتوق اراذل 

و اوباش بدل شده بود، پلمب شدند.
وی افزود: پلیس گذرنامه هم ســه باند جعل مدارک 
و قاچاق انســان را هم شناسایی و منهدم کرد و همه این 

افراد دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ گفــت: بیش از یک 

میلیون نخ ســیگار قاچاق که متاســفانه بخشی از آنها 
سرطان زا بودند در یکی از انبارهای جنوب تهران کشف 

و ضبط شد.
رحیمی درباره اقدامــات پلیس فتا در این طرح نیز 
بیان داشت: همکاران من در پلیس فتا اقدام به دستگیری 
ســه نفر از متهمان که در فضای مجازی اقدام به فروش 
داروهای غیرمجاز و تاریخ گذشته کرده بودند، کردند. از 
این افراد بالغ بر ۱۶۰ هزار انواع و اقسام دارو کشف شده 

که بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.
به گفته رحیمی، ٣۷ متهــم در حوزه جرایم فضای 
مجازی نیز دســتگیر شدند که سه هزار و ۹۰ نفر شاکی 

داشتند و میزان اموال بالغ بر ٣۰ هزار میلیارد تومان است.
 کشف شلوارهای مبتذل زنانه در پایتخت 

پلیس تهران به تازگی شلوارهای مستهجن با طرح های 
عجیب و خارج از شأن و عرف جامعه در برخی از اصناف 

کشف کرده است.
به گزارش تســنیم، بنابــر اعالم پلیــس، برخی از 
فروشندگان که این شلوارها را به صورت اینترنتی به فروش 
می رساندند بعد از دریافت وجه، مشتری را بالک می کردند.
بر اســاس اعالم ســردار رحیمی؛ فرمانده انتظامی 
پایتخت تمامی این دسته از فروشندگان بازداشت و این 

اجناس از بازار جمع آوری شدند.

پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه 
برلین امروز به علــت اعتصاب کارکنان 
لغو می شــود و فرودگاه به حالت تعطیل 

در می آید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اتحادیه 
بخش عمومی در آلمــان از کارکنان فرودگاه 
پایتخت خواســته اســت که در اعتراض به پایین بودن دستمزد و به نتیجه 
نرســیدن گفت و گو ها، دســت از کار بکشــند. بر اثر آن ٣۰۰ پرواز ورودی و 
خروجی لغو می شــود که حدود ٣۵ هزار مســافر را شامل می شود. اتحادیه 

بخش عمومی خواستار افزایش ۵۰۰ یوریی دستمزد شده است.

 تعطیلی فرودگاه 
در پایتخت به دلیل 

اعتصاب کارکنان

آلمان

به دنبال همه گیری کرونا و دورکاری، 
شهرداری شهر رن فرانسه ساخت بالکن 

را در ساختمان های جدید اجباری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، ادامه 
روند شــیوع کرونــا در فرانســه و به تبع آن 
قرنطینه، افزایش دورکاری و از ســویی دیگر 

پیری جمعیت، شــهرداری کالن شــهر رن فرانســه را بر آن داشت تا تمام 
مســکن های جدید ســاخته شــده، با بالکن، ایوان یا تراس باشد. از اواسط 
ژانویه، پس از اصالح طرح شهری بین شهری محلی که در طول یک شورای 
شــهری به تصویب رســید، هر خانه جدید بایــد دارای یک »فضای بیرونی 
خصوصی« به مســاحت دست کم چهار متر مربع باشد. این محدودیت فقط 
به ساختمان های مســکونی محدود نمی شود بلکه اقامتگاه های دانشجویان، 
سالمندان یا خانه های کارگران جوان نیز باید یک فضای بیرونی به مساحت 
چهار مترمربع برای هر محل اقامتی فراهم کنند. شــهردار شــهر رن بر این 
 باور است که شــیوع اپیدمی کرونا سبک زندگی مردم را تغییر داده است و 
از این رو قوانینی مانند قرنطینه اجباری و همچنین دور کاری باعث شــده 

است تا منازل به یک فضای باز نیاز داشته باشند.

 اجباری شدن 
ساخت بالکن

فرانسه


