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 سرگردانی سالمندان 
برای تزریق واکسن 

انتشــار تصویری از 
 وضعیت یکی از مراکز 
واکسیناسیون که قرار 
بود از دیــروز دوز دوم 
افراد باالی ۷۰ ســال را 

تزریق کنند حاکی است که سرگردانی سالمندان 
برای تزریق واکســن همچنان ادامه دارد.  با وجود 
اعالم ورود محموله جدید واکسن برای تزریق دوز 
دوم به سالمندان، سایت »برترین ها« گزارش داد 
که پایگاه های واکسیناسیون در پاسخ به مراجعه 
کنندگان، اعــالم می کنند که خبری از واکســن 
نیست و تاریخ مشــخصی را برای واکسیناسیون 
اعالم نمی کنند. در عین حال دیروز علیرضا رئیسی 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز گفت: با 
رسیدن محموله جدید واکسن های خارجی از روز 
یکشنبه کار تزریق دوز دوم به افراد ۷۰ سال به باال و 
تزریق دوز اول به جاماندگان این گروه سنی از سر 
گرفته شده است. هر چند رئیس شبکه بهداشت 
وزارت بهداشت هم اعالم کرد تمام افرادی که منتظر 
دریافت دوز اول یا دوم واکسن کرونا هستند، منتظر 
دریافت پیامک باشند و از مراجعه به مراکز بهداشتی 
و درمانی خودداری کنند.  در عین حال بر اســاس 
آخرین اعالم وزارت بهداشت 111 نفر از شهروندان 
ایرانی طی شبانه روز اخیر جان خود را به دلیل ابتال 

به کرونا از دست دادند. 
    

نام   صمدبهرنگی، مرادی  کرمانی و 
باغچه بان، بر تابلوهای 3 کوچه شهر

اعضای شورای شهر تهران در آخرین روزهای 
فعالیت خود، با نامگذاری سه کوچه به نام های صمد 
بهرنگی، هوشنگ مرادی کرمانی و جبار باغچه بان 

موافقت کردند.
    

 لغو ویزای عراق مربوط به 
ایام اربعین است

در حالی که بعضی 
شرکت های هواپیمایی 
در ایران، تبلیغات سفر 
به عراق بــدون نیاز به 
ویزا را آغــاز کرده اند، 

سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعالم کرده 
برای سفر به اماکن مذهبی عراق باید ویزا دریافت 
کرد. محمد حسن ذیبخش، سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری ایران بــه خبرگزاری مهر 
گفت: این مصوبه از ســوی دولت به وزارت امور 
خارجه ابالغ شده اســت؛ این وزارتخانه نیز آن 
را به دســتگاه های ذی ربط از جمله ســازمان 
هواپیمایی کشــوری ابالغ کرده؛ اما این مصوبه 
فعاًل تنها به سفرهای اربعین اختصاص دارد. در 
عین حال دیروز نمکی وزیر بهداشت نیز خواست 
تا پرواز به روســیه نیــز متوقف شــود. هر چند 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ 
به وی گفت: درخواســت وزیر بهداشت مبنی بر 
 لغو این پرواز ها باید در ســتاد ملی مقابله با کرونا 

بررسی شود.
    

یک سال زندان برای متهم 
سگ آزاری 

متهم سگ آزاری به یک ســال زندان محکوم 
شــد. به گزارش خبرگزاری فــارس، رئیس اداره 
حقوقی محیط زیست اســتان مرکزی خبر داد: 
متهم سگ آزاری در یکی از شهرستان های استان 
از سوی دادگســتری این شهرســتان محکوم به 
یک ســال نگهداری و مراقبت از حیوان مصدوم و 

توله هایش شد.
    

اعتراض داروسازان به آیین نامه 
جدید تأسیس داروخانه ها

تدویــن و ابــالغ 
مــه جدیــد  یین نا آ
تأسیس داروخانه ها، 
ض  ا عتــر ا عــث  با
داروسازان شــد. آنها 

در اعتراض به این آیین نامــه، در نامه ای به وزیر 
بهداشــت خواســتار توقف اجرای آن شدند. در 
بخش هایی از این نامه که در سایت کارزار منتشر 
شده آمده است: »در این آیین نامه داروخانه نه به 
عنوان محل ارائه خدمات دارویی و فنی، بلکه به 
عنوان محلی صرفاً اقتصادی تعیین شــده است. 
آیین نامه جدید به وضوح شرایطی را فراهم کرده 
که چنانچه ســرمایه گذار منابع مالی بیشتری را 
در اختیار داشته باشد می تواند در مناسب ترین 
مکان اقدام به تأسیس داروخانه های لوکس کند 
که از اثرات این پدیده نابودی کســب و کارهای 

کوچک و خرد است«.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهای پایانــی دولت دوازدهم، 
در حالی که بســیاری از موفقیت ها و 
ناکامی های اقتصــادی و بین المللی و 
سیاسی دولت، سخن می گویند؛ دبیر 
شورای اجرایی فناوری اطالعات نتایج 
ارزیابی عملکرد 1۴۰ دستگاه اجرایی 
را در زمینه ارتقای شفافیت و دسترسی 
آزاد به اطالعات عمومی، به رئیس جمهور 
ارائه کرد. ارزیابی که نتیجه اجرایی شدن 
قانون مهمی در دولت روحانی بود؛ قانون 
دسترســی آزاد به اطالعات. قانونی که 
برخی اجرای آن را در این دولت مثبت 
و برخی آن را چندان تحســین بر انگیز 

نمی دانند.
در ارزیابی اخیر شــاخص  شفافیت 
داده های دولتی شامل؛ دسترسی آزاد 
به اطالعات مربوط به هزینه ها، عملکرد 
مالی ســاالنه دســتگاه های اجرایی و 
نهادهای وابســته، معامــالت دولتی، 
تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها 
و روش انتخــاب آنهــا، دارایی هــای 
غیرمنقــول و امــوال امانــی )مالی و 
ســرمایه ای( و آمار و اطالعات عملکرد 
اجرای برنامه های توسعه ای دستگاه ها 
مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند 
در این ارزیابی اسامی 1۰ دستگاه های 
اجرایی برتر هم اعالم شــده؛ اما برخی 
کارشناســان حوزه دولت الکترونیک 
این رتبه بندی را در قیاس با کشورهای 

توسعه یافته چندان مطلوب نمی دانند 
و معتقدند دولت آینده باید توسعه دولت 
الکترونیک که پیش زمینه شــفافیت 
سازمانی است را در اولویت برنامه های 
خود قرار دهد. بر اســاس آخرین آمار، 
ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیک 
در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده 

۸۹ دنیا قرار گرفته است.
اجرای  مهمترین قانون 
شفافیت ساز در دولت

قانون دسترسی آزاد به اطالعات یکی 
از مهمترین قوانینی است که در سالیان 
گذشته دولت با هدف شفاف سازی آن را 
اجرایی کرد. بر اساس این قانون به همه 
شهروندان امکان دسترسی به اطالعات 
داده می شود. قانونی که نه  تنها دارویی در 
مبارزه با فساد است، که راهی  برای رسوخ 
به قلعه مستحکم ساختار دولتی در ایران 

نیز محسوب می شود.
قانون انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطالعات مصوب ســال 1۳۸۷ مجلس 
شورای اســالمی اســت، اما این قانون 
مترقی پــس از وقفه ای ۶ ســاله و در 
سال1۳۹۳ با ابالغ رییس جمهور برای 
همه دســتگاه های عمومی الزم االجرا 
شــد. ســه آیین نامه اجرایی قانون در 
سال های ۹۴- ۹۳ توسط هیات وزیران 
مصوب شد تا مسیر پر فراز و نشیب آن 
سریع تر طی شود. به اعتقاد کارشناسان 
این قانون، تنها قانون ناظر بر شفافیت 
امور عمومی در کشور است و برای همه 
شهروندان حق دسترسی بدون تبعیض 
به اطالعات با ماهیت عمومی را محقق و 
یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق 

شــهروندی در نظام حقوقــی ایران به 
حساب می آید.

 کدام سازمان ها شفاف تر 
عمل کرده اند

قانــون انتشــار و دسترســی آزاد 
به اطالعات دو رکن اساســی را دنبال 
می کند: انتشار و دسترسی. در واقع هر 
چقدر موسســات عمومی برای آگاهی 
بخشی و در راستای نفع عمومی عملکرد 
و اطالعات کلیدی موسســات خود را 
برای نفع عمومی منتشر کنند تقاضای 
دسترســی کاهش و شاخص شفافیت 

افزایش می یابد. 
بر اســاس آخریــن آمــار اکنون 
iranfoia. دستگاه های فعال در سامانه

ir بیش از ۴1هزار ســند منتشر کرده 
اند. قوه مجریه با ۴۰۷۷۹ ، شهرداری ها 
با ۵۸۶ و ســایر موسســات به ترتیب 
بیشترین اسناد را منتشر کرده اند. وزارت 
راه و شهرســازی با ۵1 درصد ، وزارت 
جهاد 1۳درصد و وزارت نفت با 1۲درصد 
برترین دستگاه های قوه مجریه در انتشار 
و دسترسی اسناد موضوع قانون در این 

سامانه هستند.
درهای بسته برخی سازمان ها

با نگاهی به »بخش سایر موسسات 
سامانه قانون انتشــار و دسترسی آزاد 
به اطالعات« در این ســامانه، مشاهده 
می شود که برغم چند سال اطالع رسانی 
و پیگیری و ابالغ بسیاری از موسسات 
به ویژه اقتصادی و برخی دستگاه های 
مشمول تاکنون به این سامانه و این قانون 
ملحق نشده و همچنان برخی از آنها مانند 
شوراهای اسالمی شــهر، شرکت های 

بیمه ای، موسســات اقتصــادی و زیر 
مجموعه های وابســته، صدا و سیما از 

پیوستن به این قانون امتناع می کنند.
روش پاسخ گویی چگونه است؟

همه شهروندان با مراجعه به سامانه 
iranfoia.ir   و ثبت نــام می توانند از 
دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی 
مشخص شده اند درخواست اطالعات 
کننــد و موسســات پــس از دریافت 

درخواست حداکثر تا 1۰ روز زمان دارند 
با رعایت مقررات قانون به درخواســت 
شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.

در این ســامانه گــزارش وضعیت 
پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش 
جامع درخواست های مردمی، قانون، 
آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های 
موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه 
عمومی و... برای عموم مردم در صفحه 
اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به 

اطالعات قابل دسترسی است. 
به اســتناد آیین نامه ماده ۸ قانون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات، 
هر شــخص حقیقی یا حقوقی ایرانی 
می تواند  درخواست خود برای دسترسی 
به اطالعات را به صورت برخط از طریق 
درگاه الکترونیک حقیقــی با ثبت نام 
در ســامانه  و ایجاد حســاب کاربری، 
پیشــخوان دولت الکترونیک، پست یا 
مراجعه حضوری به واحد  اطالع رسانِی 

مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند. 
کرونا و لزوم دسترسی به اطالعات

در دوران کرونا لزوم هرچه بیشــتر 
اطالع رسانی دقیق و شفاف در این حوزه 
بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری 
که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات اعالم کرد که در راستای ارتقای 
ســالمت عمومی جامعه و با تاکید بر 
اهمیت اصالت اطالعات در شرایط شیوع 
گسترده ویروس کرونا در کشور، کلیه 
آیین نامه ها، دســتورالعمل ها، آمارها، 
بخشنامه ها و مصوبات مرتبط با مقابله 
عمومی با شــیوع این بیماری فراگیر را 

به صورت متمرکز منتشر می کند.
از جمله این اقدامات منتشر کردن 
بخشنامه وزارت بهداشــت در زمینه 
پروتکل ملی اطالع رسانی شیوع ویروس 
کرونا به دانشــگاه های علوم پزشــکی 
و خدمــات درمانــی، آخرین نســخه 

دستورالعمل کشوری بهداشت و درمان 
کشور با توجه به شیوع ویروس کرونای 
جدید، بخشــنامه ثبت موارد مرتبط با 
کرونا، ابالغیه تجهیزات سرمایه ای برای 
مبارزه بــا ویروس کرونــا، توصیه های 
کارگروه اپیدمیولوژیک اپیدمی کووید 
1۹، ابــالغ مراکز منتخب 1۶ ســاعته 
دانشگاه های استان تهران و همچنین 
انتشــار اخباری در خصوص آمادگی 
کامل وزارت آموزش و پــرورش برای 
پیشگیری از کرونا، باید ها و نباید های 
اســتفاده از ماســک و مواد ضدعفونی 

کننده هستند.
نقش شفافیت در پیشگیری و 

مبارزه با فساد اقتصادی
بسیاری از کارشناســان معتقدند 
نخستین دستاورد دسترسی و شفافیت 
تاباندن نور بر نقــاط تاریک حاکمیت 
و مطالبه گری مردم اســت. در این باره 
بهروز لطفی، کارشناس علوم ارتباطات 
می گویــد: »وجود شــفافیت در ابعاد 
مختلف به ویژه شــفافیت در عملیات 
دولتی ، ساده ســازي قوانین و شفاف 
نمودن رویه ها ، قوانیــن باید به نحوي 
تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاري 
جلوگیري کرده و زمینه انجام فعالیت ها 
به شکل شفافیت را فراهم کند«. به گفته 
او آزادي در اطالع رسانی که شهروندان 
از رویه هاي گوناگون مربوط به خدمات 
دولتی آگاه می شــوند ، تقویت نظارت 
اجتماعی و رسانه هاي آزاد و همچنین باال 
بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه هاي 
دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیري 

و مبارزه باز فساد به شمار می رود.
شــاید از همین روست که بسیاری 
از کارشناســان معتقدند، دولت بعدی 
که با شــعار عدالت روی کار آمده است 
در نخستین گام های خود برای مبارزه 
با فســاد اداری و پاســخ گویی بهتر به 
مردم باید زمینه های توسعه بستر دولت 
الکترونیک را فراهم و همه ســازمان ها 
از جمله ســازمانهای غیر پاســخگو را 
برای پیوســتن به قانون دسترسی آزاد 
به اطالعات و شــفافیت هر چه بیشتر 

مجاب کند.

کدام دستگاه های اجرایی به قانون »دسترسی آزاد به اطالعات« تن دادند؟

قانونی برای نفوذ به دژ مستحکم ساختار دولتی

خبر

تهران در دو سال گذشته در حالی به عنوان پرمصرف ترین 
شهر کشور در حوزه آب شناخته شــد که امسال از روزهای 

خوش ترسال، خبری نیست.
کمبود بارش ها و مصرف مدیریت نشده شهروندان به نحوی 
بوده که دیروز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
اعالم کرد: به دلیل سالی کم بارش و مصرف خارج از الگوی ۵۰ 
درصد تهرانی ها، وضعیت استان نارنجی است و تا به این لحظه 
وارد قسمت قرمز نشــده ایم و اگر میزان مصرف افزایش یابد، 

در اولین اقدام آب مشترکان پرمصرف را قطع خواهیم کرد.
محمدرضا بختیاری همچنین به ایرنــا گفت: ۵۰ درصد 
مردم تهران کمتر از حد نرمال که 1۴ مترمکعب اســت، آب 
مصرف می کنند. وی همچنین گفــت: ۳۰ درصد تهرانی ها 
کمی بیش از الگوی مصرف آب استفاده می کنند و ۲۰ درصد 

نیز مشترکان پرمصرف هستند.
بختیاری افزود: نسبت به کل جمعیت ۵ درصد از تهرانی ها، 

چندین برابر الگوی مصرف، آب شرب استفاده می کنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران ادامه 

داد: تنها براساس مصوبه شــورای تامین اقدام به قطع آب 
مشــترکان پرمصرف خواهیم کرد اما درحال حاضر به آن 

نقطه نرسیدیم.
وی با اشاره به اینکه تنها ۲ درصد تهرانی ها مشمول طرح 
آب امید هستند، گفت: بر اساس این طرح قرار بود افرادی که 
یک سوم حد متوسط یا کمتر مصرف آب دارند، مشمول این 
طرح شــوند، در تهران ۲ درصد مشترکان مشمول این طرح 

شده اند که رقم باالیی نیست.
بختیاری اضافه کرد: به اســتناد مصوبه هیات وزیران، 
الگوی مصرف معادل حداکثر 1۵۰ لیتر آب روزانه به ازای 
هر نفر است. همچنین بر اساس استانداردهای بین المللی، 
نیاز پایه بهداشــتی و ُشــرب هر فرد معادل ۵۰ لیتر آب در 

شبانه روز است.
وی به رنگ بندی شــرایط آبی در این استان اشاره کرد و 
گفت: سه آیتم سبز، نارنجی و قرمز را برای تهران تعریف کردیم 
که سال گذشته به دلیل وضعیت مناسب بارش ها در قسمت 

سبز قرار داشتیم و وضعیت ذخایر سدها خوب بود.
 کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب سدها

از سوی دیگر آخرین گزارش  وضعیت سدهای بزرگ کشور 
تا ۲۸ خرداد 1۴۰۰ نشان می دهد، ورودی آب از ابتدای سال 
آبی 1۴۰۰-1۳۹۹ تاکنون برابر با ۲۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون 
مترمکعب بوده کــه حاکی از کاهــش ۴۷ درصدی ورودی 

 سدهای کشور نســبت به مدت مشابه ســال گذشته است. 
براســاس گزارش تازه ای که پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
منتشر کرده در ســال آبی  1۴۰۰-1۳۹۹ از مجموع ظرفیت 
۵۰.۵ میلیارد مترمکعبی مخازن سدها، نزدیک به ۲۷ میلیارد 
و ۵۸۰ میلیون مترمکعب معادل ۵۵ درصد مخازن پر شــده 

است.
به تبع روند کاهشی بارش ها، حجم ورودی آب از ابتدای 
ســال آبی 1۴۰۰-1۳۹۹ تاکنون برابر با ۲۶ میلیارد و ۴۲۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل 
از آن )۵۰ میلیارد و ۷۰ میلیــون مترمکعب(، بیانگر کاهش 

۴۷درصدی است.
آخرین وضعیت سدهای کشــور نشان می دهد که میزان 
ذخایر آب در مخزن ســدها به ۲۷ میلیــارد و ۵۸۰ میلیون 
مترمکعب رســیده که در مقایسه با ســال آبی 1۳۹۸-۹۹ 
 )۳۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعــب( دارای ۲۸ درصد 

کاهش است.
به تبع میزان ورودی به سدهای کشــور، خروجی آب از 
سدها با کاهش مواجه بوده و در این مدت ۲۵ میلیارد و ۹۶۰ 
میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور خارج شده، به گونه ای 
که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل کاهش ۳۵ درصدی 

داشته است.
این کاهش حجم مخازن سدهای کشور درحالی است که 

میزان مصرف آب به ویژه در کالن شهرها به شدت افزایش یافته 
و تداوم آن می تواند بحران کم آبی را برای بسیاری از شهرها و 

مناطق روستایی به همراه داشته باشد.
 حل مشکل آب تنها با ابزار قیمت 

داریوش مختاری،کارشناس ارشــد مدیریت منابع آبی، 
در این باره به ایسنا گفت: در حال حاضر میزان مصرف آب در 
تهران یک فاجعه است و باید راه درمانی برای آن درنظر گرفته 
شود که تنها راه حل در شرایط فعلی استفاده از ابزار قیمت و یا 

فرهنگسازی است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع میزان مصرف آب در پایتخت 
اظهار کرد: اگر از هم اکنون برای این مساله چاره اندیشی نشود 
با بحران خالی شدن سکنه از کالن شهرها مواجه خواهیم شد 

لذا باید به مساله آب به عنوان یک چالش جدی نگاه شود.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آب با بیان اینکه 
اگر روش هــای کاهش مصرف آب از 1۰ ســال پیش به طور 
جدی تری پیگیری می شــد اکنون وضعیت این چنین نبود 
و اگر امروز نیز به دنبال راهکار برای کاهش مصرف باشــیم 
شرایط بهتر خواهد بود، اظهار کرد: آب بخش مهمی از زندگی 
اســت و باید برای مدیریت آن برنامه بهای منسجمی وجود 

داشته باشد.
مختاری با بیان اینکه اقتصاد آب در ایران دچار مشــکل 
اســت و باید راه چاره ای برای این مهم در نظر گرفته شــود، 
گفت: گرچه تاکنون ایران علی رغــم بهره برداری بی رویه از 
آب خوان ها توانسته  از بی  آبی در امان بماند، اما با پایان یافتن 
ذخایر راهبردی آبخوان ها، بی درنگ کالنشــهرهای کشور 

بی آب خواهند شد بنابر این باید فکر اساسی صورت بگیرد.

هشدار قطع انشعاب به مشترکان بی مالحظه

تهران وارد وضعیت نارنجی مصرف آب شد

قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات  نه  تنها دارویی 

در مبارزه با فساد است، که 
راهی  برای رسوخ به قلعه 
مستحکم ساختار دولتی 

در ایران نیز محسوب 
می شود

بسیاری از کارشناسان 
معتقدند نخستین 

دستاورد دسترسی و 
شفافیت تاباندن نور بر 
نقاط تاریک حاکمیت و 
مطالبه گری مردم است
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