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افزایش بیماران کمتر از ۱۰سال 
مبتال به کرونا در تهران

نادر توکلی، معاون 
درمان ستاد کرونا استان 
تهران با بیان اینکه آثار 
ســفرها و عدم رعایت 
پروتکل ها در خریدهای 

نوروزی از هفته سوم فروردین ماه آشکار خواهد شد، 
گفت: نسبت بستری بیماران در آی سی یو نسبت به 
گذشته مقداری بیشتر شده است و می توان گفت 
آنهایی که بستری می شــوند بدحال تر هستند. از 
طرفی درصد بستری افراد زیر ۱۰ سال به ۱۱ درصد 
رسیده است؛ در حالی که پیش از این و در ماه های 

قبل این درصد کمتر بود. 
    

 ادامه جمع آوری الشه پرندگان 
در تاالب میانکاله

بــا توجه بــه وقوع 
تلفات غیر عــادی بین 
پرنــدگان مهاجــر در 
تــاالب بین المللــی 
میانکاله و خلیج گرگان، 

عملیات پایش و جمع آوری الشــه این پرندگان از 
تاریخ نهم بهمن همچنان به صورت روزانه در حال 
انجام است. به گزارش ســازمان حفاظت محیط 
زیست،با احتساب تلفات ۴۲ روز گذشته، مجموع 
تلفات پرندگان مهاجر جمع آوری شده تا ۲۰ اسفند 

امسال به ۳۷ هزار و ۲۴۱ قطعه رسیده است.
    

کودک ۱۰ ساله، آخرین قربانی 
مین های به جامانده از جنگ

فرماندار شــوش از 
جان باختن یک کودک 
بر اثر انفجــار مین خبر 
داد. عدنان غزی گفت: 
صبح روز چهارشنبه )۲۰ 

اسفندماه( یک کودک ۱۰ ساله در روستای صالح 
داوود در حال علف چینی بود که یک مین باقی مانده 

از جنگ تحمیلی در یک کانال خاکریز منفجر شد.
    

رواج فروش داروهای تاریخ 
گذشته در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ از برخورد 
با فروشــندگان دارو در 
فضای مجازی خبر داد 
و گفت: در هفته گذشته 

طی دو عملیات مجزا بیش از ۷۰ قلم انواع داروهای 
کمیاب از دو انبار بزرگ کشــف و ضبط شده است. 
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: هرچند 
موردی از خرید و فروش واکســن کرونا در فضای 
مجازی مشاهده نشده است، اما داروهای کمیاب 
تاریخ گذشــته مرتبط با کرونا مانند رمدســیور و 
فاویپیراویر در این فضا خرید و فروش می شده است. 

    
نماینده مردم آمل:

به شمال سفر نکنید
رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس با 
تاکید بر لزوم رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری ها در 
ایام تعطیالت نوروز گفت: موهبت الهی و جاذبه های 
شمال کشور ماندگار اســت، فعال به دلیل شرایط 

کرونایی کشور از سفر به مازندران پرهیز کنیم.
    

 کاشت ۳۵۰۰ چنار کهنسال 
در خیابان ولیعصر

محمدعلی مختاری، 
مدیــر عامل ســازمان 
بوستان ها و فضای سبز 
شــهر تهران گفــت: از 
شهریور ۱۳۹۶ تاکنون 

۳۵۰۰ اصله درخت چنار کهنسال با بن ۵۰ و قدمت 
باالی ۱۰ تا ۱۵ سال از نهالستان های اطراف اصفهان 
و مشهد به وسیله تریلی و به روش روت بال به تهران 
آورده شــده اند. این تعداد درخــت در چهار فاز در 

خیابان ولیعصر )عج( کاشته شده اند.
    

 عبور سیستان و بلوچستان 
از خط قرمز خشکسالی

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیســتان و 
بلوچســتان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت 
بحرانی به سر می برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی 
از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت های زیادی را 
شاهدیم. اسماعیل حسین زهی، درباره وضعیت منابع 
آبی سیستان و بلوچستان به ایلنا گفت: نزدیک دو دهه 
است که استان به دلیل بارندگی های کم از خط قرمز 
خشکسالی هم عبور کرده و مردم شهرهای بزرگ استان 
نیز فاقد آب آشامیدنی سالم هستند چه برسد روستاها. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ثبــت نــام داوطلبــان انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
و روســتا، در حالی این روزهــا ادامه 
دارد، که تابســتان سال آینده شورای 
پنجم شهرها و روســتاها کار خود را 
به پایان می برد. شــورایی که عملکرد 
اعضــای آن مخصوصا در یک ســال 
گذشــته مملو از اخبار ناخوشــایند 
دستگیری هایی بود که بعضا به جرم 
فســاد مالی، زمین خواری، رشوه و ... 
رخ داد. اخباری که این پرســش را در 
بین شهروندان ایجاد کرد که آیا وظیفه 
شوراهای اسالمی شهر و روستا دخیل 
کردن خواســت مردم در اداره شــهر 
است یا پیچیده تر کردن شبکه رانت در 

مدیریت شهری؟
ماجراهایی که طی یک سال اخیر 
در اســتان های بوشــهر، مازندران، 
فارس، البرز، خوزســتان،آذربایجان، 
تهران، هرمزگان، گیــالن و ... رخ داده 
نمونه های قابل توجهــی در این باره 
است. گاه روند دستگیری ها به گونه ای 
بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده 
و برای ادامه فعالیت با اما و اگرهای جدی 
مواجه شده که نمونه آن شورای شهر 

ساری است.
 شوراها زیر سایه انتخابات

 ریاست جمهوری
تا انتخابات دور ششــم شــورای 
اسالمی شــهرها و روســتاها چیزی 
نمانده اســت. این انتخابات همچون 
سال های گذشته هم زمان با انتخابات 

ریاست جمهوری در خردادماه پیش 
رو برگزار می شود. تجمیع انتخاباتی 
که برخی از آن را اقدامی سیاسی و به 
نفع انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی 
می کنند. انتخاباتی که همواره زیر سایه 
صف بندی هــای جناحــی انتخابات 
ریاست جمهوری گم می شود و کمتر 
کسی در آن روزهای بلوای سیاسی به 

نجات مدیریتی شهر خود می اندیشد.
این در حالی اســت که این کارزار 
انتخاباتــی چنان در ســال های قبل 
شوخی قلمداد می شد که بسیاری از 
اعضای آن در ادوار گذشته در شهرهای 
بزرگ و کوچک، سرشناسان هنری و 
ورزشی و ... بودند که در حوزه مدیریت 
شــهری هیچ تخصصی نداشــته و از 

کمترین آگاهی برخوردار بودند.
اما شوراهای شــهر و روستا که به 
عنوان یکی از ارکان مهم قانون اساسی 
در ایران شناخته شده اند چه اهمیت و 

کارکردی دارند؟
 تاریخچه تشکیل شوراهای 

شهر و روستا
شــورا یکی از ارکان نظام است که 
موظف به انتخاب شــهردار، تصویب 
بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری ها 
و مدیریت شــهر اســت. اولین دوره 
انتخابات سراسری شوراهای اسالمی 
کشور با وجود تاکید در قانون اساسی، 
۷ اسفند ماه ســال ۷۷ برگزار شد که 
به دنبــال آن حدود ۲۰۰ هــزار نفر از 
منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها 
و روســتاهای کشــور به عنوان عضو 
شورای اسالمی شهر یا روستا برگزیده 

شدند.
شوراها تاکنون پنج دوره چهار ساله 

را پشت سر گذاشته اند و که هر کدام از 
این دوره ها با حواشــی بسیاری روبرو 
بوده است و این حواشی تا جایی پیش 
رفته که برخی وجود این مجموعه را نه 
در جهت کاهش فساد که در راستای 
پیچیده تر شدن شــرایط در مدیریت 
شهری دانسته اند. حال که در آستانه 
انتخابات ششمین دوره شوراها هستیم، 
مسائل سیاســی، مشــکالت مالی، 
وابستگی بسیار شوراها به شهرداری و 
ورود افراد از گروه های مختلف به شوراها 
و از همه مهمتر بعضا فساد مالی در این 
مجموعه ها سبب شده تا اظهارنظرهای 
متفاوتی پیرامــون نتایج فعالیت این 

مجموعه شکل بگیرد.
بســیاری از کارشناســان بر این 
باورند که در پنج دوره گذشته تراکم 
فروشی، ترکیب سیاسی، عدم اجرای 
طرح جامع و تفصیلی، آلودگی های 
زیست محیطی و مالی، عدم نظارت 
بر شهرداری و بی توجهی به تخصص 
گرایی و فساد سیســتماتیک سبب 
ناکارآمد شدن شــوراها و در پی آن 
مجموعه مدیریت شــهری شــده و 
معتقدنــد، برای مقابله بــا این رویه 
نه دســتگیری های پــی در پی، که 
اصالح قوانین در این حوزه می تواند 

راهگشا باشد.
این در حالی اســت که در واپسین 
روزهای دوره چهارم شــوراها در سال 
۹۶، قانون شوراها در آخرین ماه های 
کاری مجلس نهم، اصالحات اساسی 
داشــت. کاهش تعداد اعضای شورای 
شهر و روســتا اما مهم ترین تغییری 
بودکه در شورای پنجم تحقق پیدا کرد، 
در این شرایط نمایندگان مجلس دهم 

بر تخصص گرایی و انتخاب افراد با تجربه 
برای عضویت در شوراهای شهر و روستا 
تاکید کردند. این تغییرات در مجلس 
فعلی نیز ادامه یافــت. به طوری که در 
روزهای پایانی دی ماه موارد دیگری 
هم بر نحوه برگزاری انتخابات شورای 
شهر اضافه شــد. به این انتخابات که 
بدون نظارت شورای نگهبان و با نظارت 
وزارت کشور و مجلس شورای اسالمی 
برگزار می شود، مورادی چون تکمیل 
پرسش نامه از سوی داوطلبان و تغییر 
در ترکیب هیات نظــارت بر انتخابات 
شوراها اضافه شد. همچنین اطالعات 
سپاه پاسداران نیز به مراجع استعالمی 
با هدف، جلوگیری از انحرافات شوراها 
و نظارت بر عملکرد چهارســاله آنها و 

تشکیل شورایی کارآمد اضافه شد.
بازوهای گسترش فساد

این در حالی اســت که برخی این 
تغییرات را بــرای کاهش زمینه های 
فســاد در ایــن مجموعه هــا کافی 
نمی دانند و معتقدند تــا زمینه های 
فساد در مدیریت شــهری با نظارت 
و شفافیت از بین نرود، شوراهای شهر 
نیز به بازویی برای ریشه دوانی بیشتر 

این فســاد تبدیل خواهند شد. در این 
باره امیر خراســانی، جامعه شــناس 
شهری گفته است: »قانون شوراهای 
شهر و روســتا جزء دموکراتیک ترین 
قانون هایی بود که در ایران اجرا شد. اما 
یک نکته جدی که وجود دارد این است 
که می توانید نهاد دموکراتیک داشته 
باشــید، ولی خیلی غیردموکراتیک 
عمل کنید. االن بالیی که سر شوراها 
آمده است همین است. حتی شوراهای 
محالت! بسیاری مشاور امالک هستند 
و برای فروش زمین ها و خانه های خود 
در این مجموعه کار می کنند. نکته ای 
که وجود دارد این است که این شوراها 
در بستری فاسد هستند. قوانینی دارید 
که غارت را رســمی می کند، غارت را 
مجاز می کند. وقتی من مدیر شهری 
می شوم کار من تنظیم چگونگی این 
غارت اســت. در نتیجه خــود من هم 
بخشی از آن غارت می شوم. این نکته 
مهمی است. یعنی من می توانم دو عضو 
شورا را بخرم یا دو زمین به آنها بدهم تا 
برای من تغییر کاربری زمین هزارمتری 
را تسهیل کنند. در نتیجه وقتی ساختار 
مدیریت شــهری ما مبتنی بر فروش 
تغییر کاربری، دخل و تصرف در اسناد 
باالدســتی، فروش تراکم و... است، به 

آدم ها ربطی ندارد«.
  عوامل بروز فساد 
در مدیریت شهری

اما، اقبال شاکری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس نظارت شفاف بر عملکرد 
شوراها را تا حد زیادی مانع از بروز فساد 
می دانــد و می گویــد: »ظرفیت های 
باالیــی در حوزه مدیریت شــهری و 
روستایی از ســاخت مسکن گرفته تا 
معابر، حمل و نقل عمومی، خصوصی، 
تراکم، پسماند، نوسازی و عوارض های 
مختلــف وجــود دارد اما متاســفانه 
نظارت ها متناسب با این ظرفیت های 

گسترده نیست.
با توجه به ظرفیت های باال و ضعف 
نظارت هــا امکان لغزش مســئوالن 
شهری به شــدت وجود دارد از سویی 
به دلیل عدم اســتفاده شهرداری ها از 
منابع عمومی، بازرسی کل کشور و سایر 
دســتگاه های نظارتی تنها به صورت 
موردی به عملکرد آنها ورود می کنند 
هر چند بازرسی تاکید بر نظارت دارد 
و همچنان کش و قوسی در این قضیه 

وجود دارد«.
وی می دهد: »نظارت های فعلی بر 
عملکرد مدیران شهری جوابگو نیست 
و به اندازه کافی قانــون و مصوبه برای 
افرادی که می خواهند ســالم فعالیت 
یا خالف کنند وجــود دارد و در واقع 
آنهایی که به ســوراخ سنبه ها مسلط 
هستند مسیرهای فســاد برایشان باز 
است و ظرفیت باالی مدیریت شهری 

با امکانات بازرسی هماهنگی و تناسب 
ندارد و افزایش فساد را در پی دارد«.

نماینده مردم تهــران در مجلس 
یازدهم با انتقاد از اینکه نحوه انتخاب 
افراد در مدیریت شهری با مشکالتی 
مواجه است، می گوید:»شدت تغییرات 
مدیریتی در حوزه مدیریت شهری به 
حدی باال است که همه سعی می کنند 
برای حفظ ســمت و پســت خود به 
مسئوالن رده باال وصل شوند بنابراین 
نظارت بر عملکرد مدیران زیردســت 
خود را رها می کنند و ممکن است زمینه 
بروز فساد فراهم می شود از سویی در 
برخی موارد دیده شده که فردی که در 
منطقه ای تخلف می کند او را در حوزه 
دیگری به کار می گیرنــد و این اقدام 
به هیچ وجه درست نیســت و زمینه 
افزایش تخلفات و فسادها را در حوزه 

مدیریت شهری افزایش می دهد«.
شاکری با یادآوری اینکه بی توجهی 
اعضای شورای شــهر نسبت به مقوله 
نظارت بر شــهرداری ها و ورود آنها به 
حوزه مدیریت شهری زمینه بروز فساد 
را افزایش می دهد، ادامه می دهد: »باید 
برای ایجاد ساختار نظارتی قدرتمند 
برای نظــارت بر فعالیت شــوراهای 
شهر و شــهرداری ها چاره جویی کرد 
و شورایاری ها به دلیل حضور در کف 
محــالت می توانند یکــی از ابزارها و 
بازوهای نظارتی باشند البته به شرطی 
که شــورای شــهر به آنها بها دهند؛ 
مدیریت یکپارچه شهری از بروز فساد 
در حوزه شهری پیشگیری می کند و در 
این رابطه طرح جامع مدیریت یکپارچه 
شــهری می تواند تحوالت خوبی را در 

حوزه مدیریت شهری ایجاد کند«.
به اعتقاد او هوشمندکردن صدور 
مجوزها، پایان کار و تخلفات می تواند 
در کاهش فســاد در حــوزه مدیریت 

شهری بسیار کارساز باشد.
اما به نظر می رسد ادامه روند فعلی 
شوراهای شــهر و روستا ضمن سلب 
اعتماد عمومی و نارضایتی شــدید از 
نتایج انتخابات ، بی تفاوتــی و عادی 
انگاری و ایجاد یــاس و ناامیدی برای 
اصالح مدیریت شهری، بی انگیزه شدن 
مردم برای حضور در انتخابات شوراها، 

را دامن خواهد زد.

نگاهی به عملکرد شوراها، به بهانة شروع ثبت نام ششمین دوره انتخابات

ناکارآمد و سرگردان در هزارتوی مدیریت شهری

خبر

در حالی که گفته می شــود ایــران در بین 
بســیاری از کشــورهای دنیا درصــد کمی از 
جمعیت خود را علیه ویروس کرونا واکســینه 
کرده اســت، خبرهایی از واردات ۱۰۰ هزار دوز 
واکسن کوبایی منتشر شده که قرار است در فاز 
مطالعات انسانی روی شماری از ایرانیان آزمایش 
و در صورت موفقیت، تولید مشترک آن با کشور 
کوبا آغاز شود. در همین باره کیانوش جهانپور، 
سخنگوی ســازمان غذا و دارو روز پنجشنبه در 
توییتر نوشت: »محموله ۱۰۰ هزار دوزی واکسن 
ســوبرانا-۲ برای انجام فاز ســه مطالعه بالینی 
مولتی سنتریک مشترک انستیتو پاستور ایران 
و موسســه FinlayInstituto کوبا ساعت ۶ 
بعدازظهر به وقت کاراکاس، از مسیر ونزوئال به 
مقصد تهران بارگیری و ارسال شد و تا ساعاتی 

دیگر به تهران می رسد«.
سوبرانا-۲ واکسنی است که به عنوان واکسن 
مشــترک ایران و کوبا از آن یاد شــده و مراحل 
تولید آن در انســتیتو پاســتور ایران و مؤسسه 

واکسن سازی فینالی کوبا دنبال می شود.
پیش تر قرار بود این واکسن در اسفندماه فاز 
سوم آزمایش انسانی خود را در ایران آغاز کند، 
اما به گفته مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، در ۱۹ اسفندماه، »با 
توجه به شــرایط«، احتماال کارآزمایی مرحله 
سوم این واکســن به بعد از تعطیالت فروردین 

موکول می شود. 
به گزارش وب سایت وزارت بهداشت و درمان، 
به نقل از جهانپور، فاز اول و دوم کارآزمایی بالینی 
)آزمایش انسانی( این واکسن »تحت نظارت و 
اشراف انستیتو پاستور ایران« در هاوانا با موفقیت 
انجام شده است و فاز ۳ مطالعه بالینی نیز هم زمان 
در دو کشور انجام و در صورت تایید نتایج نهایی، 

تولید انبوه آن در دو کشور آغاز خواهد شد.
سخنگوی ســازمان غذا و دارو اظهار داشت: 
این واکسن با فناوری ســاب یونیت پروتئین، 
بازتولید نوترکیب بخشــی از RBD اسپایک 
)آنتی ژن S( ویــروس کوویــد۱۹ کنژوگه با 

توکســویید کزاز به همراه اجوانت است و در دو 
دوز با فاصله ۲۸ روز استفاده خواهد شد.

جهانپور همچنین در توییتی از ارســال این 
واکســن به ۴۸ مرکز در هاوانا و ۵ مرکز در ایران 
برای تزریق به ۱۰۰هزار داوطلب در دو کشــور 

برای مرحله سوم کارآزمایی بالینی خبر داد.
براساس اعالم ســازمان غذا و دارو، عالوه بر 
این مجموعه ۱۰۰ هزار دوزی از واکسن کرونا، 
تاکنون ۶۹۵ هزار دوز واکسن کرونا شامل ۳۲۰ 
دوز واکسن اســپوتنیک وی روسیه، ۲۵۰ هزار 
دوز واکسن سینوفارم اهدایی چین و ۱۲۵ هزار 
دوز واکسن کواکســین شرکت باهارات بیوتک 

هند وارد کشور شده است.
تاکنــون فقــط از واکســن های 
ی  بــرا ســپوتنیک وی روســیه  ا
واکسیناسیون در کشور استفاده شده 
است. سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه 
مجوز مصــرف اضطــراری را برای 

واکسن سینوفارم چین صادر کرد.

کندی واکسیناسیون در ایران
ایــران از روزهای ابتدایی شــیوع کووید 
۱۹ به دنبال تولید داخلی واکسن کرونا بوده 
و اخبار امیدبخشی نیز در این زمینه منتشر 
شده است. ستاد اجرایی امام در شرکت های 
دارویی زیرمجموعه گــروه برکت در زمینه 
تولید واکســن ایرانی کرونا گام های مثبتی 
برداشته و انستیتو پاستور ایران 
نیز به همراه شــریک 
کوبایی مراحل تولید 
واکسن را به پیش 
برده است اما این 

 اقدامات هنوز به تولید انبوه واکســن منتهی 
نشده است.

حتی ایران تاکنون سهمیه واکسن خود 
را از کواکس – سبد واکسن سازمان جهانی 
بهداشــت – نیز دریافت نکرده است و تنها 
واکسن روســی و به تازگی چینی، آن هم در 

تعداد محدود تامین شده است.
با وجود همه این فعالیت ها بسیاری از مردم 
از ُکندی پیشــرفت تزریق واکسن کرونا در 
کشور ناراضی هستند و آمارهای جهانی هم 
نشان می دهد ایران در قعر جدول رده بندی از 
نظر جمعیت واکسینه قرار گرفته است و حتی 
بنگالدش هم در این رده بندی از ایران جایگاه 
باالتری دارد. براساس نموداری که معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
منتشر کرده است جایگاه ایران در این 
رده بندی حتی از کشــور بسیار فقیر 
بنگالدش نیز پائین تر است! بر اساس 
این نمودار رژیم صهیونیستی، 
امارات و انگلیس باالترین 
رتبه و ایران پایین ترین 
رتبه را در واکسیناسیون 

دارند.

روند کند واکسیناسیون چه زمانی سرعت می گیرد؟

کارآزمایی ۱۰۰ هزار دوز واکسن کوبایی در ایران 

برخی کارشناسان معتقدند 
تا زمینه های فساد در 

مدیریت شهری با نظارت 
و شفافیت از بین نرود، 

شوراهای شهر نیز به 
بازویی برای ریشه دوانی 
بیشتر این فساد تبدیل 

خواهند شد

به نظر می رسد انتخابات 
شوراهای شهر همواره 

زیر سایه صف بندی های 
جناحی انتخابات ریاست 

جمهوری گم می شود و کمتر 
کسی در آن روزهای بلوای 
سیاسی به نجات مدیریتی 

شهر خود می اندیشد
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