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توضیحات حناچی درباره بودجه افشای فساد 
در الیحه شهرداری 

شــهردار تهران توضیحاتی را در خصوص پیش بینی بودجه افشــای فساد در 
الیحه بودجه ســال آینده و ۲ شهردار بازداشــتی تهران ارائه کرد.به گزارش 
ایســنا، پیروز حناچی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه الیحه 
بودجه سال آینده به شــورا در جمع خبرنگاران گفت: امروز نخستین بودجه 
قرن را به شــورا ارائه دادیم، بودجه اصلــی و ردیف های آن حدود ۳۶ هزار و 
۳۳۳ میلیارد تومان اســت. امسال نخستین سالی است که تبصره های بودجه 
را داخل بودجه آوردیم که در التزام بخشــی به بودجه و شــفافیت آن بسیار 
موثر اســت.وی ادامه داد: سال های قبل نیز این رقم وجود داشت اما به شکل 
تبصره ارائه مي شــد اما امسال این روند یعنی معادل ۱۱ هزار و ۵۵۴ میلیارد 
محاســبه و در بودجه آورده شده است.شــهردار تهران با اشاره به تدوین دو 
ســطحی بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اگر این بودجه در شورای شهر به تصویب 
برســد رقمی معادل ۲۲۷۴ میلیارد برای ۳۲ پروژه اولویت دار اختصاص پیدا 
مي کند. رویکرد تدوین بودجه اجتماعی اســت و ارتقاء برای توسعه پروژه های 
محله ای، توجه به شــرایط کرونایــی و توجه به بخش های آســیب پذیر از 
ویژگی های این بودجه اســت. تالش شــده به موضوع دستفروشان و کسانی 
که معیشت آنان به صورت روزانه تامین مي شود توجه ویژه ای داشته باشیم، 
هر چند که وظیفه شهرداری نبوده اما با یک نگاه اجتماعی آن را مورد توجه 
قرار دادیم و تالش کردیم تســهیالتی برای آنها فراهم شود.شهردار تهران در 
پاسخ به سوالی در خصوص بدهی های شهرداری تهران گفت: رقم بدهی های 
شهرداری ثابت نیســت، بلکه دینامیک است. چرا که بخشی را مي پردازیم و 
بخش دیگر جایگزین مي شــود. بخش عمــده ای از بدهی های ما بدهی های 
بانکی اســت که وقتی از مهلت آن مي گذرد، میزان بهره پرداختی بســیار باال 
مي رود و به نفع شــهرداری است که آن را همیشــه پایین نگه دارد تا بتواند 
از تســهیالت جدید نیز اســتفاده کند.وی ادامه داد: نمي توانیم برای بدهی ها 
رقــم دقیقی اعالم کنیــم، فقط به یکی از بانک ها بیــش از ۲۰ هزار میلیارد 
بدهی داشــتیم. تــالش مي کنیم این تراز را نگهداریم و بدهی بیشــتر تولید 
نکنیــم. در خصوص پیمانکاران نیز همین طور اســت. چرا که دائما در حال 
پرداخت هســتیم و رقم ثابتی نداریم اما بدهی پیمانکاران خرد تقریبا همگی 
پرداخت شده اســت. در سال گذشــته اعتراضات زیادی داشتیم که با برات 
کارت و روش های دیگر بدهی های پیمانکاران خرد را پرداخت کردیم و عمدتا 
پیمانکاران درشــت باقیمانــده اند که بدهی آنها را نیز در دســتور کار برای 
پرداخت داریم.حناچی در پاســخ به ســوال دیگری در خصوص بودجه مترو 
که با اوراق مشــارکت افزایش پیدا کرده، گفت: واقعیت این اســت که با این 
وضعیت بار ما بار نمي شــود. موضوع حاکمیتــی مانند حمل و نقل عمومی با 
این ارقام مشــکلش حل نمي شود. مشکل این است که مي خواهیم پروژه های 
باقیمانده را تکمیل کنیم، اما نمي شود. با این وضعیت کار بزرگی انجام داده و 
این موضوع را به دولت نیز اعالم کرده ایم. به اعتقاد ما حمل و نقل در پایتخت 
موضوع حاکمیتی است و دولت نمي تواند خودش را از این موضوع کنار بکشد 
و همانطور که برای طرح های عمرانی کشور اعتبار گذاشته مي شود برای مترو 
تهران نیز باید بودجه اختصاص پیدا کند.وی در خصوص بودجه افشای فساد 
در الیحه بودجه سال آینده نیز گفت: این قانون سوت زنی است که اگر شورا 
به تصویب برساند بخشی از آن به کسانی که فساد را افشا مي کنند اختصاص 
پیدا مي کند. حناچی در خصوص شــهرداران بازداشت شده دو منطقه تهران 
نیز گفت: منتظر هستیم دستگاه قضایی نظر خود را اعالم کند.وی در خصوص 
دســتگیری این دو شهردار گفت: شهرداران در اختیار دستگاه قضایی هستند 
و شعبه بازپرســی کارکنان دولت در حال بررسی موضوع است. موارد در حد 
اتهام است و هر چه دستگاه حقوقی و قضایی تصمیم بگیرد تابع آن هستیم.

بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تا ۱۵ اسفند تصویب مي شود
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران با بیان اینکه سعی مي کنیم تا ۱۵ اسفند 
ماه، بودجه ســال ۱۴۰۰ در صحن شــورا به تصویب برسد گفت: بودجه سال 
آینده به نوعی انقباضی تدوین شــده و بر اساس تورم موجود در کشور است 
و اگر تالش و جدیت در مدیریت شــهری وجود داشــته باشــد به طور حتم 
محقق خواهد شد.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در پایان دویست و شصت 
و ششــمین جلسه شورا و در جمع خبرنگاران و در تشریح جلسه دیروز گفت: 
قبل از آغاز صحن علنی، جلســه هم اندیشــی با حضور شهردار و معاونانشان 
برگزار شــد که موارد متعددی از جمله طرح جامع پســماند بررســی شــد. 
خوشبختانه طرح جامع پسماند مســیرش رو طی کرده و به زودی به صحن 
مي آید تا تصویب و امیدواریم در همین دوره مدیریت شهری اجرایی شود.وی 
افزود: آغاز صحن علنی شورا با ارایه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهردار 
تهران همراه بود و همانطور که مي دانید بر اســاس مصوبه و بخشنامه وزارت 
کشــور قرار شد برای آنکه  بودجه ها شفاف شــوند، همه تبصره ها عدد و رقم 
داشــته و بار مالی شان مشخص باشد و در داخل بودجه بیاید، به همین دلیل 
بودجه متورم شــده و نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اســت که البته  ۱۲ 
هزار میلیارد تومان، مربوط به تبصره ها است، لذا باید گفت بودجه سال ۱۴۰۰ 
بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته بین ۲۰ 
تا ۲۵ درصد افزایش داشــته که متناسب با تورم موجود در جامعه بوده است.  
در مجلس هم شــما دیدید در کمیســیون تلفیق افزایش حقوق ها برای سال 
آینده در حد ۲۵ درصد تصویب شد.وی ادامه داد: بودجه امسال بر اساس تورم 
افزایش پیدا کرده به صورتی که بودجه ما انقباضی است چرا که فرض بر این 
بوده که درآمدهای ما به واســطه شــرایط کرونا و تحریم تحقق پیدا نکند لذا 
این بودجه به نظر مي آید منطقی و عاقالنه اســت.رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران گفت: سعی ما بر این است که تا اواخر بهمن ماه بودجه را بررسی کنیم 
و هفته اول اســفند به فرمانداری بفرســتیم تا قبل از ۱۵ اسفند بودجه را در 
صحن تصویب کنیم.هاشمی همچنین در خصوص بودجه حمل و نقل عمومی 
گفت: اصــوال بودجه مترو و اتوبوس و حمل و نقل عمومی دوگانه اســت که 
در مــورد مترو ۵۰ درصد بودجه را باید دولت بدهد و در مورد اتوبوس ها باید 
۸۲.۵ درصد بودجه را دولت بدهد. وی اظهار داشــت: متاسفانه وضعیت حمل 
و نقل عمومی کلیه کالن شــهر ها را نگران کرده اســت و این در حالی است 
که ما در کشور نه متخصص، نه کارخانه،  نه نیرو و نه صنعت  کم نداریم، اما 
مشــکل اصلی این است که مصوبات دولت اجرایی نمی شود . مشکل دیگر ما 
عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف دولت اســت که در مورد حمل و نقل 
عمومی اولویتی در نظر نمی گیرند وقتی بحث حمل و نقل عمومی می شــود 
مشــکالت آن را در اولویت انتهایی  قرار می دهند. این ایده و دید باید نسبت 
بــه حمل و نقل عمومی به ویژه با آلودگی هوا که در کالنشــهرها وجود دارد 
تغییر کند و تا زمانی که نوع نگاه در سیاســتمداران و دولتمردان تغییر نکند 
همیشــه این مشکل را خواهیم داشت همچنانکه از اول انقالب بوده و حمل و 
نقل عمومی در شــهر تهران همیشه دچار یک استضعاف جدی در حوزه مالی 
بوده است و همچنان ادامه دارد اما در این دوره بیشتر از قبل هم شده است.

 پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض طرح ترافیک
 در سال آینده

یــک فوریت الیحه اصالح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، 
کاهش تقاضای ســفر و کنترل آلودگی هوا در ســال ۹۹ در صحن شــورا به 

تصویب رسید.
به گزارش ایســنا، در جریان بررســی یک فوریت الیحه اصالح مصوبه تعیین 
عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای ســفر و کنترل آلودگی 
هوا در سال ۹۹ ،ســید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در ارائه گزارش خود دربــاره این الیحه گفت: تغییرات جدی در طرح 
ترافیک ســال آینده پیشنهاد شده که یکی از آنها افزایش ۲۰ درصدی  طرح 
ترافیک است. پیشنهاداتی را هم درباره خریدهای ۶ ماهه و یکساله پیش بینی 
کــرده ایم. حدود ۲۰ درصد برای خرید ۶ ماهه و ۲۰ تا ۳۵ درصد برای خرید 
ســاالنه تخفیف پیشنهاد شده است.به گفته هاشــمی، اگر شهروندان تهرانی 
خریدهای خود را به صورت یک ســاله انجام دهند رســوب پول شــهرداری 
بیشتر می شود و از این منابع می توان به عنوان وجوه اداره شده برای نوسازی 
تاکسی و نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی اســتفاده کرد.هاشمی افزود: 
در بحث صدور مجوز ســاالنه هم که ســال قبل ۱۵۰ هزار تومان بود، امسال 
پیشــنهاد ۱۸۰ هزار تومان داده شده اســت.در ادامه بهاره آروین، در تذکری 
با انتقاد از شــهرداری تهران گفت: لوایح عوارضی تا ۱۵بهمن فرصت تصویب 
دارند، امروز ۵ بهمن اســت و این تازه اولین الیحه اســت که به شورا رسیده 
اســت. سوال این است بقیه لوایح کجاست؟ در چنین شرایطی شورا در مقابل 
عمل انجام شده قرار مي گیرد. بهتر است تمام لوایح تا سه شنبه اعالم وصول 
شود. به گزارش ایسنا، در نهایت یک فوریت این الیحه با ۱۷ رای موافق اعضا 

شورای اسالمی شهر تهران به تصویب رسید.

خبر

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد
نسخه نویسی الکترونیک در تهران تا پایان سال

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

کمترین رعایت پروتکل های بهداشتی در دفاتر پیشخوان دولت

فوق تخصص عفونی بیمارستان مفید مطرح کرد

خطر افزایش کرونا درکودکان با بازگشایی مدارس 
عالئم سندروم »میس« در کودکان مبتال

معاون شهردار تهران خبر داد

افزایش نرخ عوارض ساختمانی محالت پربرخوردار در سال آینده

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان تهران، گفت: پیش بینی ما 
این اســت که قسمت عمده ای از کار نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۹۹، انجام شود.به گزارش 
ایسنا، دکتر محمد حسینی، گفت: در راستای الزام به اجرای 
تکالیف مقرر در بند)ج( تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 
مبتنی بر جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و 
ارتقاء سطح خدمات و گسترش دولت الکترونیک و با عنایت 
به برنامه عملیاتی اداره کل با عنوان »استقرار نسخه نویسی 
الکترونیک در ۸۰درصد پزشکان طرف قرارداد« و »استقرار 
نسخه پیچی الکترونیک در ۱۰۰درصد مراکز طرف قرارداد« 
این اداره کل به طور مستمر در اجرای طرح اهتمام الزم را 
دارد .وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً 
به بحث نســخه  نویســی الکترونیک و پرونده الکترونیک 
سالمت بیماران اشاره شده است، اضافه کرد: این موضوعات 
تکالیف قانونی هســتند که باید انجام دهیم. انصافاً در این 
زمینه اقدامات خوبی هم با توجه به محدودیت هایی که در 
کشور وجود داشــته، در سال های اخیر در وزارت بهداشت، 
سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی انجام شده است.

مدیر کل اســتان با بیان اینکه با ایــن اقدام بیماران اولین 
ســود را می برند، ادامه داد: وقتی تمــام اطالعات بیماران 
وجود داشته باشد، پزشکان بهتر می توانند تصمیم بگیرند 
که ســیر بیماری به چه صورت بوده اســت. دومین ذینفع 
این اقدام پزشــکان هســتند؛ زیرا در کوتاه ترین زمان و با 
دیدی بــاز می توانند تصمیم بگیرند و بیمــاران را کنترل 
کند. در عین حال با اســتفاده از فناوری های اطالعات در 
حوزه درمانی، بیمه ها و دولت نیز منتفع شــده و می توانند 
تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا منابعشان را در حوزه هایی 
که بیشتر نیاز است، متمرکز کنند.بنابر اعالم روابط عمومی 
بیمه ســالمت اســتان تهران، وی در پایان، گفت: تا پایان 
دی ماه پروژه نســخه الکترونیکی در ۸۵ درصد مطب های 
پزشــکان طرف قرارداد بــا ایــن اداره کل  و ۱۰۰ درصد 
داروخانه ها ، آزمایشــگاه ها و موسسات تصویربرداری طرف 
قرارداد در سطح استان اســتقرار یافته و طی ماه های آتی 
در بیمارستان ها نیز پیاده سازی خواهد شد. تا کنون قریب 
به ششــصد هزار نسخه الکترونیکی در استان تهران ارائه و 

ثبت شده است.

ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کمترین میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکن عمومی مربوط به 
دفاتر پیشخوان دولت است، بر لزوم ایجاد ساز و کار نوبت دهی 
تلفنی و اینترنتی ارائه خدمــات در این مراکز تاکید کرد.به 
گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری، گفت: کمترین میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکــن عمومی در دفاتر 
پیشخوان دولت گزارش شده است و لزوم رعایت توصیه های 
بهداشــتی در این دفاتر به عنوان یکی از محل های پر رفت و 
آمد از اهمیت ویژه برخوردار است. بنابراین توصیه می کنیم 
مدیران این دفاتر به منظور کاســتن از بار مراجعه همزمان، 
نســبت به ایجاد ساز و کار نوبت دهی تلفنی و اینترنتی ارائه 

خدمات اقدام کنند.وی افزود: پرســنل دفاتر مذکور رعایت 
بهداشت دست ها و استفاده از ماسک را در اولویت قرار دهند 
و از هرگونه ارائه خدمت به افراد فاقد ماســک به طور جدی 
خودداری کنند. ضروری لست به گندزدایی مرتب سطوح و 
همچنین در اختیار گذاشــتن مواد ضد عفونی کننده برای 
مراجعان اقدام گردد و نسبت به رعایت اصول فاصله گذاری 
فیزیکی به میزان ۱.۵ تا ۲ متر  و پیش بینی ساز و کار تهویه 
مناســب هوا اقدام الزم صورت گیرد.الری تاکید کرد: مردم 
می توانند هرگونه تخلف از اصول یاد شده را از طریق سامانه 
تلفنی ۱۹۰ یا پاسخ به سواالت پیش بینی شده پس از اسکن 
QR کد دفتر متخلف با استفاده از دوبین تلفن همراه خود 

جهت انجام پیگیری بعدی توسط همکاران ما، اعالم کنند.
۸۹ فوتی و ۵۹۴۵ ابتالی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۹۴۵ بیمار 
جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت خبر 
داد.به گزارش ایسنا، دکتر سیماســادات الری گفت: از روز 
۴ بهمن تا روز ۵ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۵ هزار و ۹۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ 
در کشور شناسایی شــد که ۴۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

به گفته وی، مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشــور به یک 
میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۷۷ نفر رسید. الری افزود: متاسفانه 
در طول این ۲۴ ساعت، ۸۹ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزار 
و ۳۸۳ نفر رســید. به گفته وی، خوشبختانه تا روز ۵ بهمن، 
یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۹۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: ۴۰۹۰ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قــرار دارند.

وی ادامه داد: تــا روز ۵ بهمن، ۸ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۳ 
آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.الری 
همچنین گفت: براســاس آخرین تحلیل ها، ۱۸ شهرستان 
کشور در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و 

۲۷۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

فوق تخصص عفونی بیمارستان مفید با تاکید 
بر اینکه افزایش شیوع اپیدمی کرونا با افزایش 
درگیری، بســتری و حتی مرگ و میر کودکان 
ارتباط مســتقیم دارد، نســبت به بازگشایی 
زودهنــگام مــدارس و رها ســازی پروتکل ها 
و محدودیت هــای کرونایی هشــدار داد.دکتر 
ســید علیرضا فهیم زاد در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر اینکه عــدم ابتالی کودکان به کووید 
۱۹ تصور غلطــی بود که در ابتــدای اپیدمی 
شایع شد، عنوان کرد: در ابتدای اپیدمی اغلب 
اطفــال با بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی 
بســتری می شدند ولی در موج های دوم و سوم 
به دنبال افزایش ابتالی کودکان، شاهد بستری 
اطفال ســالم هم بودیم.وی با بیــان اینکه در 
موج های دوم و سوم شــاهد یک نوع سندروم 
در بیــن اطفال مبتال به کرونــا بودیم، توضیح 
داد: سندروم التهابی چند سیستمی یا سندروم 
میــس به دنبال واکنش نســبت به کووید ۱۹ 
در بدن برخی اطفال ایجاد می شــود؛ در ابتدا 
این سندروم ناشــناخته منجر به بروز مرگ و 
میر در بین کودکان می شــد ولی خوشبختانه 
با شناسایی این بیماری، بررسی علل بروز آن، 
درایت پزشــکان و مداخــالت درمانی صورت 
گرفته، کودکان مبتال به این ســندروم درمان 
می شوند.دکتر فهیم زاد با بیان اینکه سندروم 

میــس ۲ تا ۶ هفته بعــد از ابتالی کودکان به 
کوویــد ۱۹ بروز پیدا می کند، درباره عالیم این 
بیماری، تصریح کــرد: تب ناگهانی، بروز عالئم 
پوســتی مثل راش و قرمزی، قرمزی چشم ها 
و لب هــا، افزایش آنزیم هــای کبدی عضالنی، 
بی حالی شدید، خستگی و حالت شوک برخی 
از عالئم این بیماری است که با گذر زمان و به 
دنبال بیماری کووید ایجاد می شود.این پزشک 
متخصــص با بیان اینکه ســندروم میس گاها 
در بین کودکان ســالم نیز بروز می کند، عنوان 
کرد: در ابتــدای بروز این ســندروم، کودکان 
مبتال به علت نارســایی قلبی فوت می کردند 
ولی خوشبختانه بعد از شناخت این بیماری و 
بکارگیری درمان های مؤثر، میزان مرگ و میر 
بسیار کاهش یافته است.این عضو هیات علمی 
دانشگاه  با تأکید بر اینکه این بیماری متأثر از 
نوع شــدید یا خفیف کووید ۱۹ نیست، گفت: 
سندروم میس به دنبال آزاد شدن موادی مثل 
ســایتوکاین ها در بدن ایجاد می شود و عالئم 

شوک مانند در کودک ایجاد می کند، نمی توان 
پیش بینی کرد که این بیماری در کدام دسته 
از کودکان بــروز پیدا می کنــد بنابراین قابل 
پیشگیری نیست و لذا خانواده ها باید نسبت به 

عالیم آن هوشیار باشند.
این پزشــک متخصص بــا تاکید بــر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و نکات پیشگیری از کرونا 
در کودکان، اظهار کرد: بروز این عالئم از پیک 
دوم کرونا یعنی حــدودا تیرماه و همچنین در 
پیک ســوم به وفور مشاهده شد، به صورتی که 
در ماه هــای آبــان و آذر علت عمده بســتری 
بیماران در بخش های کرونا سندروم میس بود 
که خوشبختانه با فروکش کردن اپیدمی، تعداد 
موارد بستری ناشــی از این سندروم نیز کمتر 
شد، اما همچنان نگران پیک های بعدی بیماری 
و افزایش میزان بستری کودکان هستیم.دکتر 
فهیم زاد با انتقاد از بازگشــایی های زودهنگام 
به ویژه مدارس، اظهار کرد: بازگشــایی مدارس 
و حضــور در کالس ها با تصــور اینکه کودکان 

درگیر کووید نمی شــوند تصور نادرستی است، 
همانگونه که تجربه شد پیک سوم کرونا در پاییز 
و به دنبال بازگشایی محدود مدارس رخ داد که 
در همان پیک آمار بستری و حتی مرگ و میر 
در بین کودکان افزایش پیــدا کرد. باید توجه 
داشته باشیم که رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای کودکان دبستانی بسیار دشوار است و لذا 
در صورت ابتال، حتی اگر به نوع شــدید کووید 
مبتال نشــوند، می توانند بیماری را به سایرین 
منتقل کنند. وی در عین حال به نبود امکانات 
آموزش مجازی در برخــی از نقاط دورافتاده و 
کمتر برخوردار کشــور اشــاره کرد و گفت: با 
این حال نباید تا پیش از اطمینان نســبت به 
تامین سالمت دانش آموزان نسبت به بازگشایی 
حضــوری مدارس اقدام شــود؛ خوشــبختانه 
خانواده ها نیز نســبت به قبل آگاه تر شده اند و 

امیدواریم که اتفاقات پیک قبلی تکرار نشود.
این متخصص عفونی کــودکان در ادامه اذعان 
داشت: طبق هشدارهای اپیدمیولوژیست ها در 

صورت سهل انگاری در رعایت پروتکل ها پیک 
بعــدی کرونا که ممکن اســت در ماه بهمن یا 
اسفند رخ دهد با توجه به جهش های رخ داده 
در ویــروس، از دو موج قبلی شــدیدتر خواهد 
بود؛ در این صــورت کودکان نیز از این بیماری 
مصون نبوده و مجددا آمار ابتال و بســتری در 
بین کودکان افزایش پیدا می کند.دکتر فهیم زاد 
نسبت به افزایش آمار ابتالی کودکان و شدت 
بیشتر بیماری در موج  بعدی کرونا هشدار داد 
و گفت: در پیک سوم بیماری تمام بخش های 
مربوط به کووید در بیمارســتان مفید پر بود و 
ICU برای مراقبت از این بیماران تجهیز شــد 
که خوشبختانه با فروکش کردن این پیک سیر 
ابتالی اطفال پاییــن آمد ولی پیش بینی این 
اســت که در صورت ایجاد پیک بعدی، شدت 
بیماری و ابتال بیشتر باشد که این موضوع توجه 
بیشتر و تداوم مسائل پیشگیرانه را به طور جدی 
می طلبد.  این متخصص عفونــی کودکان در 
پایان با بیان اینکه از دست رفتن جان حتی یک 
کودک  مصیبت بزرگی محسوب می شود که 
جبران ناپذیر است، تاکید کرد: توصیه می شود 
خانواده ها  و مسئولین نسبت به این بیماری و 
موج های آن هوشیار باشــند و پروتکل ها را به 
صورت جدی رعایت کنند. مسئولین نیز نسبت 

به بازگشایی های زود هنگام اقدام نکنند.

معاون شهردار تهران گفت: عوارض پروانه های 
ساختمانی به ویژه در محالت پر برخوردار باید 
افزایش یابد و بخش خصوصی هزینه  بیشتری 
بپردازد. مــدل پرداخت عوارض ســاختمانی 
در مناطــق برخــوردار و آپارتمان های بزرگ 
در بودجه ۱۴۰۰ متفاوت دیده شــده اســت و 
در صورتی که به تصویب شــورای شهر برسد 
می توانیم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز 
برای انجام ۳۲ پروژه عمرانی را تأمین کنیم.به 

گزارش ایلنا، حامد مظاهریان در نشست خبری 
که بمنظــور ارائه جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
شهرداری تهران برگزار شــد، گفت: در الیحه 
پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری در حمایت 
از افشــاگران فســاد بودجه ای در نظر گرفته 
شده اســت. اگر فردی فسادی را در شهرداری 
کشف کند مي تواند از طریق سامانه امن موضوع 
فساد را افشا کند.مظاهریان ادامه داد: کمیته ای 
پیش بینی شده تا این فساد را بررسی کند و در 

صورت تأیید فساد مبلغی از درصد سود افشا به 
فرد افشاکننده تعلق خواهد گرفت.او در پاسخ به 
سوالی  در مورد میزان عوارض صدور پروانه های 
ســاختمانی در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران 
گفت: عوارض پروانه های ســاختمانی به ویژه 
در محالت پــر برخوردار بایــد افزایش یابد و 
بخش خصوصی هزینه  بیشتری بپردازد. مدل 
پرداخت عوارض ساختمانی در مناطق برخوردار 
و آپارتمان های بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ متفاوت 

دیده شــده اســت و در صورتی که به تصویب 
شــورای شهر برســد می توانیم ۲ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان مــورد نیاز برای انجام ۳۲ پروژه 
عمرانی را تأمین کنیم.مظاهریان در پاســخ به 
این ســوال که آیا افزایش نــرخ عوارض صدور 
پروانه های ساختمانی در افزایش نرخ ملک در 
تهران تأثیرگذار خواهد بــود، گفت: خیر، کل 
عوارض ما از موضوع مســکن یک تا دو درصد 
قیمت کل ســاختمان اســت و به هیچ عنوان 

عوارض صدور پروانه تعیین کننده قیمت ملک 
نیست. این عوارض در جهت پروژه های عمرانی 
شهر استفاده می شــود و رقم ناچیزی خواهد 
بود.معاون شــهردار تهران با بیــان اینکه نگاه 
به بودجه سال ۱۴۰۰ شــهرداری با محوریت 
اجتماعی اســت ادامه داد: چراکه مردم تهران 
از دو موضوع کرونا و مســائل اقتصادی در رنج 
 هستند و در بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع توجه 

شده است.

بررسی رویکرد و نظر کاربران شبکه های اجتماعی در مورد پیام رسان های تلگرام، واتساپ و سیگنال

کدام شبکه های اجتماعی محبوب تر هستند؟
محسن فینی زاده*

ویچت، الین، وایبر، تلگرام، ســروش، روبیکا، بله، ایتا و... و 
به تازگی سیگنال اپلیکیشن هایی که در بسیاری از تلفن های 
همراه ما ایرانی ها در حال حاضر وجود دارد یا در چند سال 
گذشته آن را نصب کردیم و برای مدت کوتاه یا طوالنی از 
آن استفاده کردیم، این تنوع در استفاده از اپلیکیشن ها در 
حقیقت به علت تنوع طلبی ما نیست، اینکه ما هرچند ماه 
یک بار یک پیام رســان جدید را روی تلفن همراه خودمان 
نصب می کنیم و به دالیل مختلف پیام رســان قبلی را رها 
می کنیم یا از سوی مسئولین مورد فیلتر واقع می شود سبب 
شــده فضای عمومی جامعه نسبت به شبکه های اجتماعی 
دچار نوعی سرگیجه شــود. اما سؤال اینجاست واقعاً کدام 

شبکه اجتماعی محبوب تر است؟
در ادامه به بررسی هر کدام از این اپلیکیشن های پیام رسان 
پرداختیــم تا بدانیم از نظر کاربران در فضای مجازی کدام 
یک از این برنامه ها برای آنان کاربردی تر و محبوب تر بوده 
است. تلگرام تا پیش از فیلتر شدن، محبوب ترین پیام رسان 
بین ایرانیان بود. هرچند در حال حاضر بر اســاس بررسی 
مرکز پژوهشــی بتا مشخص شــد که تلگرام بیش از ۴۹ 
میلیــون کاربر ایرانــی دارد. در طول ســال بیش از ۵۰۰ 
میلیون پست منتشر می کنند. این تعداد پست در مجموع 

بیش از ۱۰۰ میلیارد نمایش به خود اختصاص می دهد.
کاربران در مورد تلگرام چه می گویند؟

تقریباً تمامی کاربران از فیلتر بــودن تلگرام ابراز ناراحتی 
می کردند و همچنین اغلــب کاربران از امکانات و خدمات 
بســیار باالی تلگرام صحبت کرده و آن را در میان تمامی 

اپ های پیام رسان، تکرار نشدنی خواندند.
کاربران بیشــتر از تبــادل هر نوع فایل با کیفیت بســیار 
باال با حجم نامحدود ســخن می گفتنــد. از دیگر امکانات 
تلگرام که کاربران از آن بســیار راضی بودند؛ امکان ایجاد 
کانال، ذخیره ســازی بی نهایت چت ها، ذخیره سازی ابری 
و.... بود. امکان رمزگذاری دو ســویه در سکرت چت ها هم 
آنان را ترغیب به اســتفاده از این اپ کرده اســت. امکان 
شخصی ســازی و باال بودن امنیت و اعتماد بسیار زیاد آنان 
به این برنامه از دیگر محورهای صحبت کاربران بوده است. 

داشــتن گیف و اســتیکرهای جذاب که هنوز هم در سایر 
برنامه هــا این میزان از جذابیت وجود ندارد. به صورت کلی 
کاربران بیشــتر در مورد مزایای تلگرام و ناراحتی از فیلتر 

بودنش صحبت می کنند.

واتساپ
پس از فیلترینگ تلگرام اغلب ایرانیان به اســتفاده از این 
اپلیکیشن روی آوردند به طوری که تعداد کاربران آن امروز 
به ۵۰میلیون کاربر فعال رســیده است. جنجال های اخیر 
پیرامون این اپلیکیشــن برای اجازه دسترسی به اطالعات 
کاربران؛ اعتماد آنان را به این برنامه کمی خدشه دار کرده 
که باعث مهاجرت برخی کاربران به سایر اپلیکیشن ها شده 

است. 
محورهای مورد توجه کاربران در مورد واتساپ 

چه بود؟
اصلی ترین محــور انتقادات ناراضی بــودن از عدم امنیت، 
اعتراض به نمایش شماره برای همه در گروه ها، پاک نشدن 
کامل یک پیام و نمایش آن به کاربر مقابل بوده هســت. از 
سوی دیگر فراگیر شدن این اپ به خصوص بعد از فیلترینگ 
تلگرام که بســیاری از کاربران اذعان داشتند صرفاً به خاطر 
اینکه اپلیکیشن مناسب دیگری که فیلتر نباشد و به راحتی 
در دســترس همه ی افراد قرار داشته باشد، وجود نداشت 
از پیام رسان واتساپ استفاده می کردند. همچنین کاربران 
داشتن امکان تماس صوتی – تصویری را از مزایای این اپ 
دانستن. و از دالیل اســتفاده از این اپ را فیلتر نبودن آن 

می دانند. یکی از موضوعات مــورد توجه کاربران در بحث 
زیبایی یک پیام رسان اســت. آنان به عدم زیبایی ظاهری 

واتساپ اشاره های زیادی کردند.

سیگنال
ســیگنال ) Signal( یک پیام رسان متن باز با امکان ارسال 
پیام هــای متنی، صوتی و تصویری رایگان اســت که برای 
اندروید، آی اواس و دسکتاپ طراحی شده است. سیگنال با 
خبر تغییر سیاست های پیام رسان واتس اپ در ژانویه ۲۰۲۱ 
و به خصوص با پیشنهاد ایالن ماسک و جک دورسی، افراد 

زیادی به این پیام رسان روی آوردند.
محورهای مورد توجه کاربران در مورد سکینال چه بود؟

اصلی ترین محورهای موردنظر کاربران عبارت بوده اســت 
از مقایســه امنیت و اطالعات ذخیره شــده کاربران توسط 
پیام رسان های مختلف )سیگنال، واتساپ، تلگرام و وایبر(، 
ابتدایی دانســتن اپ ســیگنال، وجود مشکالت در نصب 
ســیگنال در گوشی های هوشــمند، وجود ایراداتی مشابه 
واتســاپ در ســیگنال که این برنامه را نیز مانند واتساپ 

بی فایده دانستند .
اشــاره کاربران به این موضوع که تمامی اپ ها اطالعات کاربر 
را ذخیــره می کنند و تفاوت چندانی در امنیت بین واتســاپ 
یا ســیگنال و تلگرام وجود ندارد. تصور کاربران از ایرانی بودِن 
اپلیکیشن سیگنال و اشاره کاربران به امکان فیلتر شدن سیگنال 
)قبــل از حذف آن از مراجع دانلود و فروش اپلیکیشــن ها( و 

همچنین حذف شدن این اپلیکیشن از مایکت و بازار.

وجــود سیاســتی در پِس ماجرای واتســاپ و ســیگنال 
)به خصوص بعد از حذف سیگنال از مراجع دانلود نرم افزارها 
این سؤال برای کاربران پیش آمد که چرا اغلب پیام رسان ها 
فیلتر می شوند به جز واتســاپ؟( امکان قفل کردن گرفتن 
اسکرین شات از پیام های سیگنال که بسیار مورد استقبال 

کاربران قرار گرفت. 
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