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یک استشهادیه برای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
چالش پارکینگی در بهارستان تهران!  

»بهارســتان، نگین انگشتری تهران«. این شــعاری است که اکثریت بچه های 
متولد این محلــه به آن باوری متعصبانه دارند. محلــه ای با قدمت تاریخ پر 
حماســه معاصر تهران. منطقه ای که در میدانی به نام بهارســتان سنگفرش 
آن رنگین از خون شــهدای مشروطه، ســی تیر 1331 خورشیدی و انقالب 
شکوهمند اسالمی است. محله ای با خاطرات و خطرات تاریخی، با مکان هایی 
که یادآور این وقایع هســتند. محلــه ای که با وجــود ارزش های فرهنگی- 
اجتماعی آن، کمتر مورد مهر قرار گرفته و امروز ارزش و توجه به  فعالیت های 
اقتصادی در آن با وجود صنوف متعدد، بیشــتر از توجه به موقعیت فرهنگی-
اجتماعی آن است. محله ای پر تراکم و شلوغ که نسبت به ساماندهی و ترمیم 
بافت ابنیه و اصالح و مرمت معابر اصلی و فرعی آن توجه کافی نشــده است. 
یکی از کاســتی ها با وجود ادارات، نهادها، سازمان ها و صنوف، نبود پارکینگ 
عمومی مناسب با شرایط ترافیکی محله است. در قلب این منطقه یک پارکینگ 
عمومی مناســب وجود دارد که آن هم مالکیتش متعلق به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی است تحت مدیریت تعاونی کارکنان آن. قریب دو دهه است عالوه 
بر کارکنان این ســازمان، اغلب اهالی این محل اعم از ســکنه و کسبه از این 
پارکینگ استفاده می کنند. پس از تغییر مدیریت این سازمان در دولت جدید 
برخی از مدیران میانی به بهانه صرف بهره برداری کارکنان و مالکیت سازمان، 
اعالم نموده اند، از دهم بهمن اهالی اســتفاده کننده از پارکینگ حق ورود را 
نداشته و ســکنه که سالهاست اشــتراک ماهیانه دارند نیز نمی توانند حضور 
یابند. این در حالی هست که علیرغم استفاده دهها نفر از اهالی و کسبه از این 
مکان، حجم ترافیک و پارک در خیابان های محل ســنگین است و درصورت 
وقوع این منع، بشــدت بر حجم این سنگینی افزوده خواهد شد. بعالوه وجود 
افراد ســارق و وجود سابقه سرقت در این محله، ضریب نا امنی افزایش یافته 
و فشــار بر پرســنل خدوم کالنتری بهارســتان نیز زیادتر خواهد شد. به نظر 
می آید مدیران ارشد سازمان مدیریت از این تصمیم نسنجیده و دارای تبعات 
منفی بی خبر باشــند و درصورت اطالع، امید اســت مدبرانه از وقوع نا امنی 
و نارضایتی ناشــی از چنین امری جلوگیری کنند. در همین راستا جمعی از 
اهالی محل نیز استشــهادیه ای خطاب به مســعود میرکاظمی رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی تهیه و امضا کرده اند که طی آن درخواست شده ضمن 
در نظر گرفتن اولویت استفاده از پارکینگ برای کارکنان این سازمان، اهالی و 

کسبه محل نیز امکان استفاده از پارکینگ را داشته باشند.

نگاه

قطار فرهنگ جامعه بر ریل آموزش سوار است 
صفیه بسیم*

مجمع عمومی سازمان ملل 24 ژانویه )برابر 4 بهمن( را به عنوان روز جهانی آموزش 
اعالم کرده اســت؛ این کار به هدف  قدردانی از نقش آموزش در راســتای صلح 
و توسعه اســت. بدون آموزش فراگیر، با کیفیت، عادالنه و فرصت های همیشگی 
برای همه، کشورها در دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از چرخه فقر که 
میلیون ها کودک، جوان و بزرگســال را پشت سر گذاشته است، کامیاب نخواهند 
شــد. امــروز 258 میلیون کودک و نوجوان هنوز هم به مدرســه نمی روند؛ 617 
میلیــون کودک و نوجوان نمی توانند بخوانند و ریاضیات پایه را انجام دهند. »اگر 
می خواهیــم آینده را دگرگون کنیم و اگر می خواهیم مســیر را تغییر دهیم باید 
آموزش را بازاندیشی کنیم. این یعنی پدید آوردن یک قرارداد اجتماعی تازه؛ همان 
گونه که در نوامبر گذشته در گزارش یونسکو درباره آینده آموزش درخواست شده 
است ما باید بی عدالتی های گذشته را ترمیم کنیم و دگرگونی های دیجیتالی را به 
سوی برابری و فراگیری ببریم.« این قسمتی از متن سخنان ادری ازوالوی، رئیس 
ســازمان یونسکو در بزرگداشت روز جهانی آموزش در سال 2۰21 است .توجه به 
نکات آمار گفته شده می تواند علت بسیاری از مشکالت و بی عدالتی های موجود در 
جهان را بیان کند. بیشترین تاثیر نبود آموزش، فقر است. فقر تنها به فقر اقتصادی 

اطالق نمی شود بلکه نمودهای دیگری نیز دارد.  
فقر فرهنگی یکــی از موارد حاصل از نبود آموزش در هر جامعه ای اســت. البته 
صــرف برخورداری از آموزش از فقر فرهنگی نمی کاهد بلکه در این زمینه کیفیت 
آموزش هم از اهمیت باالیی برخوردار است. بسیاری از مشکالت کشورهای توسعه 
نیافته حاصل عدم آگاهی و فقر فرهنگی آنهاست. کشورهایی که هنوز با رسومات 
غلط و خرافی گرفتارند عمدتاً کشورهایی هستند که آموزش عمومی در آنها سطح 
رضایت بخشــی ندارد و ســطح ســواد و مهارت آموزی در آنها بسیار پایین تر از 
استانداردهای جهانی آموزش است. آموزش اساس آگاهی بخشی جوامع است و اگر 
زیرساخت های آموزش در جامعه ای درست طرح ریزی شود شاهد رشد فرهنگی 
آن جامعه خواهیم بود. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کشورهایی هستند 
که تاثیر آموزش را پذیرفته اند و به درستی مسیر اصالح ناهنجاری های اجتماعی و 
فرهنگی را درپیش گرفته اند . نبود آگاهی کافی باعث گسترش خرافات و عقاید و 
تعصبات قومی و قبیله ای شده و حاصل آن جوامعی است که خود برتر بین و متعصب 
بوده و عالقه ای به تغییر شرایط موجود ندارند. جوامعی که قدرت سنت و خرافه در 
آنها زیاد است در برابر تغییرات نوین مقاومت نشان می دهند. حمایت توده مردم از 
سنتهای نادرست، حاصل عدم آگاهی آنها بوده و این عدم آگاهی موجب می شود 
که معتقدین به این سنت ها و خرافات، تسلط خود را هر روز بیشتر و بیشتر کنند.

عدم توســعه فرهنگی در جوامع مشــکالت زیادی به همراه دارد. نادیده  گرفتن 
حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کاری افراد، بی عدالتی های اجتماعی، افزایش 
خشونتهای خانگی، بزهکاری و بسیاری موارد دیگر حاصل فقر فرهنگی بوده و تنها 
راه رسیدن به تعادل و توازن در هر یک از این موارد افزایش آگاهی جوامع آن هم 

از راه آموزشهای درست است.
در کشــور ما نیز گســترش آموزش عمومی وعالی توانســته اندکی آثار سنتهای 
نادرســت و خرافات را کمرنگ کند ولی متاسفانه هنوز هم در گوشه گوشه کشور 
شــاهد آثار سوء آن هســتیم. مرگ کودکان و نوجوانان توســط خانواده، کودک 
همسری و گسترش طالق در سنین پایین به تبع آن، افزایش پرونده های خشونت 
و زورگیری در مالعام، ترویج روشهای سنتی و مخالفت در برابر علوم نوین )نمونه 
مخالفت با واکسیناسیون( و دهها مورد آزار دهنده دیگر نتیجه عدم آگاهی یعنی 

نبود آموزش کافی در کشور ماست.
اگر می خواهیم خود را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهیم 
چاره ای نداریم جز اینکه آموزش رســمی را بها داده و آگاهی عموم مردم را باال 
ببریم. بها دادن به امر آموزش مســتلزم داشــتن برنامه ای دراز مدت و مدون از 
طرف حاکمیت اســت. چیزی که اکنون شاهد آن نیســتیم و اگر برنامه ای هم 
تهیه می شــود به درستی اجرا نمی گردد. از آنجایی که شعار امسال بر دگرگونی 
آموزشــی و رفتن به ســمت آموزش های نوین تاکید دارد، پیشــنهاد می شود 
فرادستان سیستم آموزشی کشور در چگونگی آموزش و تاثیرات آن در توسعه ی 
پایدار کشور دقتهای الزم را مبذول دارند چراکه: تغییر مسیر نیازمند دگرگونی 

در آموزش است.
*معاون مجتمع آموزشی

یادداشت
افزایش انتقادها از بسته بودن اماکن مذهبی و عمومی به روی بی سرپناهان

بی خانمان ها در مخزن های مخصوص شن می خوابند 
دو مسجد در مشهد به روی بی سرپناهان باز شده است

وزیر بهداشت اعالم کرد

افزایش ۴برابری بیماران سرپایی کرونا در کشور

ساالنه ۱۸ درصد رشد خودرو داریم

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

راه اندازی مجدد خط تولید کارت هوشمند ملی

حمایت بهزیستی از فرزندان برای ادامه تحصیل آنها

در چهل و دومین جلسه شورای شهر

گزارش تفریغ بودجه ۹۹ شهرداری تهران تصویب شد

گروه اجتماعــی: انتقادها از بســته بودن 
دربهای مســاجد بــه روی بــی خانمان ها و 
درخواســت برای باز کردن مساجد برای پناه 
دادن به آنها در این شبهای سرد زمستان، به 
تقاضای داغ این روزهای شبکه های اجتماعی 

تبدیل شده است.
همه ســاله با سرد شــدن هوا، مشکالت بی 
خانمان ها و کارتن خوابها بیشــتر می شــود. 
گرمخانه هایی که شهرداری در سالهای اخیر 
برای پناه دادن به این افراد ســاخته، ظرفیت 
پذیرش تمام متقاضیان را نــدارد. تعداد بی 
خانمان ها هــم به خاطر افزایش مشــکالت 
اقتصــادی و تــورم باال، روز بــه روز افزایش 
یافته است. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری تهران در سال گذشته اعالم کرد 
فقط در تهران بیش از 129 هزار نفر متکدی 
و بی خانمان شناســایی شده است.  درحالی 
که در خرداد امســال همین معاونت ظرفیت 
گرمخانه های تهران را برای هر شــب 28۰۰ 

نفر اعالم کرد.
 در این میان برخی که پیش تر خانه های سی 
چهــل متری اجاره می کردند مجبور به اجاره 
کردن اتاق یا خانه های اشــتراکی شده اند و 
آنهایــی که در اتاق زندگــی می کردند دیگر 
توان اجاره یک اتاق هم ندارند و به چادر زدن 
در حاشیه شــهر پناه آورده اند. در این میان 
گورخوابی و اتوبوس خوابی هم بیشتر شده و 
حاال نوبت بــه خوابیدن در مخازن مخصوص 
شــن در کنار بزرگراههــا و خیابانهای اصلی 
شهر رسیده اســت. مخازنی که با بسته های 
شن مخصوص پر می شــود تا در زمان بارش 
برف احتمالی، پخش آنها در ســطح معابر، به 
رفــت و آمد خودروها کمک کند. اما حاال که 
چند ســالی هست از برف خبری نیست، این 

مخازن شن تقریبا بدون استفاده مانده بود. با 
این حال امسال تصاویری از خوابیدن افراد بی 
خانمان در این مخازن شن مخصوص منتشر 
شده که تاسف آور است. اگر به برخی از این 
مخازن شــن توجه کنید، بسته های شن در 
اطراف آن دیده می شــود و داخل آن نیست. 
دلیلش خوابیدن افــراد بویژه افراد کوچک و 
کم ســن و سال تر در این مخازن در شبهای 
ســرد زمستان است تا حداقل از وزش باد در 

امان باشند و شب را به صبح برسانند. 
این درحالیست که مدتهاست هشتگ هایی در 
شبکه های اجتماعی برای دعوت به باز کردن 
درب مســاجد برای پذیرش بــی خانمان ها 
شکل گرفته است. مردم معتقدند در شرایطی 
که مساجد، خانه خدا هستند می توان از آنها 
بــرای پذیرش بی انمان ها الاقل در شــبهای 
سرد زمســتان اســتفاده کرد. بویژه با توجه 
به اینکه مســاجد در اغلب ساعات شبانه روز 
تعطیل هستند و غالبا، در زمان برگزاری نماز 
جماعت باز می شوند و حتی اغلب، وقتی افراد 
در ســاعاتی به جز برگزاری نماز جماعت هم 
برای خواندن نماز به مساجد مراجعه کند، با 

دربهای بسته مواجه می شود!
 در کل کشور بیش از 79 هزار مسجد وجود 
دارد کــه از این تعداد، دو هزار مســجد در 
تهران است. مســاجد عالوه بر صحن، دارای 
دفاتــر و فضاهــای دیگری هم هســتند که 
می توان از آنها بــرای پناه دادن موقت به بی 
ســرپناهان اســتفاده کرد. بویژه در مساجد 
جدید که بخشــی از فضای متعلق به مساجد 
به مراکز تجــاری و مغازه ها اختصاص یافته، 
تخصیص موقت برخی فضاها به بی سرپناهان 
اتفاق مثبتی می تواند باشد. با توجه به تاکید 
بر کارکردهای اجتماعی مســاجد، این تقاضا 

چندان با کارکردهای مســجد بیگانه نیست. 
عالوه بر مساجد در برخی اماکن دیگر همچون 
حرم امام خمینی )ره( نیز می توان شبها، افراد  
بی سرپناه را پناه داد. اما تاکنون تنها در شهر 
مشــهد این تقاضا با پاسخ مثبت مواجه شده 
اســت. دی ماه بود که حجت االسالم مجتبی 
مهدوی ارفع، رئیس مرکز رســیدگی به امور 
مساجد خراسان رضوی در گفت وگو با صبح 
توس، گفت: با توجــه به کاهش دمای هوا و 
شروع فصل سرما درب مساجد به روی کارتن 
خواب ها و افراد بی خانمان باز شــده است و 
هم اکنون دو مســجد در مشهد پذیرای این 

عزیزان هستند.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته نیز با 
شــروع فصل زمســتان این طــرح در برخی 
مساجد مشــهد اجرایی شــد و توانستیم به 
تعداد قابل توجهی از افــراد بی خوانمان در 
شب های سرد زمســتان خدمترسانی کنیم، 
افزود: در حال حاضر این طرح خداپســندانه 
در دو مسجد فقید ســبزواری و مسجد امام 
 ســجاد)ع( واقع در بلوار مفتح مشهد در حال

 اجرا است.
رئیــس مرکــز رســیدگی به امور مســاجد 
خراسان رضوی همچنین گفت: هم اکنون در 
حال شناسایی مساجدی هستیم که امکانات 
الزم برای پذیرایی و نگهداری عزیزان کارتون 
خواب مانند اســتحمام، لوازم گرمایشــی و 
رختخواب را دارند همچنین با توجه به شیوع 
ویورس کرونا باید پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعــی نیز در محل خواب 
این عزیزان رعایت شــود که هم اکنون با پای 
کار آمــدن خیرین و نیروهای مردمی در حال 
آمادسازی مســاجد پهنه حاشیه شهر مشهد 

هستیم.

حجت االســالم مهدوی ارفع با بیــان اینکه 
مســاجد منتخب از ساعت 7 شب تا 7 صبح 
پذیــرای افراد بــی خانمان هســتند، گفت: 
به زودی از طریق مســاجد و فضای مجازی 
راه های کمک خیرین جهت مشارکت در این 
طرح خداپسندانه اعالم می شود تا افرادی که 
می خواهد در این راه کمکی داشــته باشــند 
بتواننــد کمک هــای خود را به دســت افراد 

نیازمند برسانند.
به نظر می رســد مســئوالن امر باید در این 
زمینه با قاطعیت تصمیــم گیری کنند و در 
این میان نقــش مراجع تقلید هم در ترغیب 

متولیــان امر به کمک به اســکان موقت بی 
خانمان ها در شبهای سرد زمستان در مساجد 
می تواند موثر باشد. فراموش نکنیم که در این 
روزهای سرد زمستان، دعای خیر یک نیازمند 
بی سرپرســت از هــزار نمــاز جماعت ثواب 
بیشتری دارد. با اســکان افراد بی سرپناه در 
مساجد، بروز پدیده هایی همچون گورخوابی 
و اتوبوس خوابی و انواع آسیب های اجتماعی 
کاهش می یابد و عالوه بر آن پیوند این دسته 
از مردم با مســاجد و به تبع آن دین، که در 
 شــرایط سخت و دشــوار به کمک آنها آمده 

تقویت می شود. 

وزیر بهداشــت با ابراز نگرانی از افزایش چهار 
برابــری بیماران ســرپایی کرونا در کشــور 
طی چنــد روز اخیــر، در عین حــال درباره 
واکسیناسیون دز ســوم و همچنین جزییات 
واکسیناســیون کودکان زیر 12 سال توضیح 
داد.به گزارش ایســنا، دکتــر بهرام عین اللهی 
در حاشیه مراســم بانوان طبیب، با حضور در 
جمع خبرنگاران، در پاســخ به ســوال ایسنا 
درباره تزریق واکسن کرونا به کودکان، گفت: 
روز گذشــته در ســتاد ملی کرونا با توجه به 
توصیه هــای کمیته های علمــی و تایید مراکز 
جهانــی در زمینه واکسیناســیون کودکان و 
تحقیقاتی که دانشــمندان ما انجام دادند، به 
این جمع بندی رســیدیم که واکسیناســیون 
برای کــودکان زیر 12 ســال می تواند انجام 
شــود، اما قرار شــد این کار مرحله ای باشد.

وی در ایــن باره افزود: بنابراین در مرحله اول 
و بعد از اینکه کمیته علمی نوع واکســن را به 
تایید رســاند که چند روزی طول می کشــد، 
بعد از آن وزارت بهداشــت اعالم می کند و در 
مرحله اول به صــورت داوطلبانه و با رضایت 
والدین واکسیناسیون کودکان را آغاز می کنیم.
عین اللهــی افزود: بعد بــرای مرحله بعدی بر 
اســاس تحقیقات بعدی  کار را پیش می بریم. 
بنابرایــن فکر می کنم تا چنــد روز آینده این 
موضــوع را به صورت رســمی اعالم کنیم که 
واکسیناســیون افراد زیر 12 سال )سنین 5 تا 
11 سال( آغاز شود. نوع واکسن برای این گروه 
سنی هم به طور رسمی تا چند روز دیگر اعالم 

می کنیم.

عین اللهی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره 
استقبال مردم از تزریق دز سوم واکسن کرونا 
و همچنین وضعیت اُمیکرون در کشور، گفت: 
آنطور که ما فکر می کردیم، از تزریق دز ســوم 
واکسن کرونا استقبال نشــده و حدود 21 تا 
22 درصد واکسیناســیون دز سوم انجام شده 
است. ما بســیار تاکید می کنیم که تزریق دز 
ســوم واکسن به سرعت انجام شــود. زیرا  ما 
نگران اُمیکرون هســتیم.وی به ایســنا گفت: 
در چنــد روز اخیــر بیماران ســرپایی کرونا 
در کشــور  افزایش یافته و بــه میزان 4 برابر 
افزایش یافته که نگرانی زیادی برای ما ایجاد 
کرده اســت. باتوجه به اینکه واکسن در مراکز 
واکسیناسیون وجود دارد، امیدواریم که مردم 
مراجعه کنند و استقبال کنند و واکسیناسیون 
 را انجام دهند تا بتوانیم این مرحله را پشت سر 

بگذاریم.
وزیر بهداشــت ادامه داد: در کشورهای اطراف 
ما و در اروپا و آمریکا وضعیت بیماری بســیار 
در این کشورها بد است. رئیس جمهور که به 
روسیه ســفر کردند در ستاد ملی کرونا اعالم 
کردند که اوضاع بیماری در روسیه هم بسیار 
بد اســت و میزان گرفتاری مــردم و مرگ و 
میر باالســت. در کشــور ما فعال وضعیت مان 
خوب اســت، اما باید وضعیت خوب را حفظ 
کرده و همین وضعیت ادامه یابد. الزمه حفظ 

شرایط فعلی هم این است که مردم به سرعت 
واکسیناسیون شــان را تکمیل کرده و دز سوم 
را هم تزریــق کنند.عین اللهی درباره وضعیت 
بازگشایی ها نیز گفت: درباره بازگشایی ها اعالم 
شده که با رعایت تهویه مناسب و حفظ فاصله 
می تواند انجام شــود. با این حال اگر احتمال 
بروز مشــکل وجود داشته باشد، ممکن است 
ســتاد ملی کرونا تصمیم دیگری اتخاذ کند. 
فعال بازگشایی با شرایط رعایت پروتکل ها در 

حال انجام است.
وی درباره تعویق شش ماهه اعزام پزشکان زن 
طرحی به مناطق محــروم و دورافتاده، گفت: 
وزارت بهداشت مسوول ســالمت همه مردم 
کشــور اعم از تهران، ایالم، اصفهان، سیستان 
و بلوچســتان، بندرعباس و... و. است. ما باید 
همــه مناطق را از نظر ســالمت تامین کنیم. 
افرادی که درس خوانده و متخصص شــدند، 
فقط مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیستند 
و باید به مردم محروم هم خدمت کنند. برخی 
از آنها متعهد خدمت هســتند. یعنی در زمان 
امتحان بــه عنوان افراد متعهد مناطق محروم  
تعهد دادند و حتی با نمرات کمتر قبول شدند. 
امسال هم شــورای عالی انقالب فرهنگی 2۰ 
درصد ظرفیت پزشــک عمومــی را به مناطق 
محــروم و به صــورت بومی گزینی اختصاص 
داده اســت. بنابراین همه ما در زمینه مناطق 

محــروم مســوولیم. به خصوص در شــرایط 
فعلی که باید مراکــز درمانی مان برای درمان 
کرونا آماده باشــند. به هر حــال برای ما قابل 
پیش بینی نیست و ممکن است خدایی نکرده 
مجــددا بیمارانی را در مراکز درمانی داشــته 
باشــیم. بنابراین آمادگی باید در تمام  کشور 
ایجاد شــود. خدمت متخصصان اعم از زنان و 
مردان، در کل کشور و در مناطق محروم باید 
انجام شود.وزیر بهداشت درباره مادران طبیب 
نیز گفت: خوشبختانه بعد از انقالب زنان کشور 
در همه عرصه ها شــکوفا شدند. به ویژه تقریبا 
حدود 6۰ درصد از پرســنل وزارت بهداشــت 
اعم از پزشک و پرستار و ... از خانم ها هستند. 
جامعه ما شــامل زنان و مردان است و باید به 
اندازه زنان کشــور متخصص زن، پرستار و ... 
داشته باشیم. این جلسه هم در جهت قدردانی 
از زنان متخصص بود که هم در حوزه سالمت 
کار می کنند و هم در خانه زحمت فرزندداری 
 را هــم می کشــند و خدمات شــان دو برابر

 است.
شناسایی ۵۱۴۴ بیمار جدید کرونا

 در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در 24 ســاعت 
بیش از 5هــزار بیمار کووید-19 در کشــور 
شناسایی شدند و متاسفانه 28 بیمار نیز جان 
خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، از روز 

2 بهمــن ماه تا روز 3 بهمــن ماه 14۰۰ و بر 
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 5 هزار و 
144 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناســایی شــد که 362 نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 
میلیون و 25۰ هزار و 49۰ نفر رسید.متاسفانه 
در طول 24 ساعت، 28 بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 132 هزار و 23۰ نفر رســید.

خوشبختانه تا روز 3 بهمن ماه 6 میلیون و 8۰ 
هزار و 343 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.یک هزار و 2۰8 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا روز 3 بهمن مــاه 44 میلیون و 
46 هزار و 94 آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است.
تزریق بیش از ۳۸۷ هزار ُدز واکسن 

کرونا در کشور طی شبانه روز 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در یک شبانه روز 
387 هزار و 571 ُدز واکســن کرونا در کشور 
تزریق شــده اســت.به گزارش ایسنا، تا روز 3 
بهمن ماه 6۰ میلیون و 49۰ هزار و 3۰9 نفر 
ُدز اول، 53 میلیــون و 586 هــزار و 646 نفر 
ُدز دوم و 14 میلیــون و 563 هزار و 44۰ نفر 
نیز ُدز سوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به 
128 میلیون و 64۰ هزار و 395 ُدز رسید.در 
یک شــبانه روز  387 هزار و 571 ُدز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.

ســردار حمیدی گفت: دو مســئله مهم تهران که بســیار 
برجسته است ترافیک و آلودگی هوا است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، رئیس پلیس راهور تهران گفت: شــاهد 
رشــد 18 درصدی خودرو در سال هستیم در صورتی که 
خودرو های فرســوده از رده خارج نمی شود که این موضوع 
باعث شده اکثر معابر تهران تبدیل به پارکینگ شوند.پیشتر 
رهبــر انقالب در دیدار جمعی از نخبگان و اســتعداد های 
برتر علمی، از ترافیک شــهری مانند شــهر تهران گالیه و 

توصیه به یافتن راه حــل علمی برای حل آن کردند.رئیس 
شــورای شهر تهران در خصوص آلودگی هوا گفته بود باید 
حداقل 2۰۰۰ دستگاه اتوبوس و 1۰۰۰ دستگاه واگن وارد 
شهر شود که در آن صورت می توان امید داشت 3۰ درصد 
آلودگــی هوا کاهش پیدا کند. رئیــس پلیس راهور تهران 

بزرگ همچنین گفت: درخواســت برای تردد در خط ویژه 
در همه دوره های شورا توســط برخی اعضاء بوده است.به 
گزارش ایســنا، سردار محمدحســین حمیدی در حاشیه 
چهل و دومین جلسه علنی شــورای شهر تهران در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که آیا در دوره ششم 

شورای شــهر تهران درخواستی از سوی اعضاء برای مجوز 
تردد در خط ویژه وجود داشــته یا خیــر؟ گفت: در همه 
دوره ها در ابتدا درخواســت بوده اما بعد که مشاهده کردند 
نشــده، مورد منتفی شده است.به گزارش ایسنا، در جریان 
این جلسه در میانه صحبت های رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ، اقراریان، عضو شورای شهر تهران اعالم کرد در این 
دوره هیچ یک از اعضای شورا درخواستی برای مجوز تردد 

در خط ویژه نداشته و چنین مجوزی نگرفته است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشــور از راه اندازی 
مجدد خط تولید و صدور بیش از 25۰ هزار قطعه 
کارت هوشمند ملی در هفته گذشته خبر داد.به 
گزارش ایسنا،معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 
ثبت احوال کشــور در جریــان همایش مدیران 
ســتادی و استانی ســازمان از راه اندازی مجدد 
خط تولید کارت هوشمند ملی در هفته گذشته 
خبر داد.هاشــم کارگر با اشاره به صدور بیش از 

25۰هزار قطعه کارت هوشــمند ملی با تکیه بر 
ظرفیت های داخل کشور و بر اساس برنامه ریزی 
انجام شــده برای انجام تعهدات سازمان به هم 
وطنان افزود: این کار طبــق برنامه ریزی انجام 

شده و با شتاب بیشــتری ادامه خواهد یافت تا 
بتوانیم به تعهدات پیش بینی شــده جامه عمل 
بپوشانیم.سرعت گرفتن این روند و انجام تعهدات  
از اولویت های مهم و کوتاه مدت سازمان به شمار 

می رود. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره 
به سازماندهی دوباره امکانات و بسیج ظرفیت های 
موجود در داخل کشور، خاظرنشان کرد: حمایت 
و پیگیری های مستمر وزیر کشور، در احیای این 

فرآیند بسیار موثر و حیاتی بوده است.بنا بر اعالم 
روابط عمومی و همکاری های بین الملل سازمان 
ثبت احوال کشور، خط تولید کارت هوشمند ملی 
مدتها به واســطه تحریم های ظالمانه و نیز عدم 
تخصیص اعتبارات در حالت نیمه فعال و حتی در 
برهه ای تعطیل درآمده بود که طی ماه گذشته بر 
اساس پیگیری های انجام شده در وزارت کشور و 
سازمان ثبت احوال مجددا راه اندازی شده است.

سرپرســت معاونت امــور فرهنگی و اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور از تحصیل 1۰ هزار و 695 نفر از فرزندان 
تحت پوشــش در حوزه اجتماعی در دانشگاه های کشور 
خبر داد.به گزارش ایسنا، محمد نصیری در مراسم تقدیر 
از دانشــجویان رتبه برتر کنکور سراســری تحت پوشش 
معاونت امورفرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
ضمن تبریک میالد حضــرت فاطمه زهرا )س( و روز زن 
خطــاب به مادران و زنان سرپرســت خانوار گفت: بخش 
زیادی از مادران حاضر در جلســه، مادرانی با ویژگی های 
خاص اند کــه در تربیت فرزندانشــان کار ویژه ای انجام 

داده اند.سرپرســت معاونــت امور فرهنگــی و اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی کشــور با تاکید بر اینکه مفیدترین 
علم، علمی اســت که در خدمت خلق، انســانیت و کمک 
به جامعه هدف باشــد، گفت: امروز روز گرامیداشت مقام 
علم اســت، به ویژه در دو سال گذشته که همه در مواجه 
بــا همه گیری کرونا در قرنطینه بودند و ثروت کســی به 
داد او نمی رســید، آنچه جهان را در مسیر نجات قرار داد، 
علــم بود.وی با اشــاره به اینکه مســیر موفقیت فرزندان 
تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی در کنکور دشوارتر 
از افراد دیگر بوده اســت، افزود: ســازمان بهزیســتی به 

عنــوان حامی فرزندان تحت پوشــش، تــا زمانی که آنان 
به کســب علمی که منجر به تحــول در زندگی و جامعه 
شــود، می پردازند و تــا هر مقطعی و هــر زمانی که فرد 
مشغول به تحصیل باشــد حمایت خواهد کرد.نصیری با 
بیان اینکه 1۰ درصد فرزندان سازمان بهزیستی در مراکز 
دولتی تحصیل می کنند، تشــریح کــرد: 9 هزار 872 نفر 
از جامعه هدف در حوزه زنان سرپرســت خانوار مشــغول 
به تحصیل در دانشــگاه ها هستند که 937 نفر از آنان در 
دانشــگاه های دولتی تحصیل می کنند.سرپرست معاونت 
امور فرهنگی و اجتماعی ســازمان بهزیســتی ادامه داد: 

در مراکز شــبه خانوده نیز 823 فرزند درحال تحصیل در 
دانشگاه هســتند که از این تعداد 77 نفر در دانشگاه های 
دولتی تحصیل می کنند.به گــزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ســاززمان بهزیستی کشــور، نصیری در پایان 
گفت: بــا برنامه ریزی که در مرکز تحول اداری ســازمان 
بهزیستی در حال انجام است، در بخش های انتخاب رشته 
تحصیلی و دانشگاهی، هدایت تحصیلی و رتبه های کنکور 
تالش می شــود که علمی که فرزندان ما کســب می کنند 
 بــرای خود و جامعه مفید باشــد و منجر بــه توانمندی

 آنان شود.

الیحــه تفریغ بودجه ســال 1399 شــهرداری تهران در 
چهل و دومین جلســه شورای شــهر تهران مورد بررسی 
قــرار گرفت و به تصویب اعضا رســید.به گزارش ایســنا، 
محمد آخوندی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورا 
پس از اســتماع گزارش حسابرس شورا، در قرائت گزارش 
کمیســیون بودجه شورای شهر گفت: بودجه مصوب سال 
1399 شــهرداری تهران بالغ بر 3۰ هزار میلیارد بود که 
مجموعــه عملکرد درآمدهای نقــدی و غیرنقدی آن 31 
هزار و هشــتصد میلیارد بود کــه حدود 4 هزار و هفتصد 

میلیارد تومــان از آن مبالغ واریز و پرداخت بود و نهایتا« 
عملکــرد بودجه هم 27 هزار و صــد میلیارد تومان بوده 
است. وی افزود: بر اساس گزارش حسابرس، شورا تکالیفی 
را برای شــهرداری در نظر گرفته اســت از جمله اینکه؛ 
شــهرداری تهران موظف است، نسبت به اصالح فرایندها، 
ارائــه گزارش ها، مســتندات و دالیل انحــراف از بودجه 
مصــوب، ظرف یک ماه اقدام نمــوده و گزارش خود را به 
شــورا ارائه کند.آخوندی ادامه داد: همچنین شــهرداری 
تهــران در بخش درآمــدی نیز باید دالیــل عدم تحقق 

کامل ردیف های درآمدی عوارض عمومی و درآمد حاصل 
از اموال شــهرداری را اعالم کند و درخصوص اینکه چرا 
سقف کاهش و افزایش ده درصدی رعایت نشده و صورت 
ریز تســهیالت دریافتی را ارائه نکرده هم توضیح دهد و  

همچنین باید در این خصوص گزارشی ارائه کند.
مهــدی عباســی نیز طی تذکــری گفت: خواهشــمندم 
برای رســیدگی به لوایح و طرح ها، وقت بیشتری درنظر 
گرفته شــود.وی افزود: درخصوص فوریت ها هم دالیل و 
ضرورت های فوریت تشریح شده و یک روز قبل از جلسه، 

ارائه شوند.رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری شورا 
در ادامه نیز پیشــنهاد کرد: بهتر است،  فردی که از سوی 
شــهرداری تهران در صحن شورا گزارش را ارائه می کند، 
از قبل برای اعضای شــورا معرفی شــود.اقراریان هم در 
مخالفت اظهار داشــت: وضعیت فعلی یکــی از مصادیق 
شــورای پنجم اســت، لذا اینجانب مخالف تصویب تفریغ 
بودجه 1399 هســتم که این ســطح از انحــراف را دارا 
می باشــد.در نهایت گزارش تفریغ بودجه به رای گذاشته 

شد و با 16 رای موافق اعضا به تصویب رسید.


