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از گوشه و کنار

روند بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر استانها به اتهام جرایم مالی ادامه دارد؛

وزیر کشورمطرح کرد:

رکوردهای تازه مدیران شهری در بازارفساد!

ریحانه جوالیی

از استان تهران تا شهرهای شمالی،
از شــرق تا غرب و از مرکز تا استانهای
جنوبی ،این روزها کمتر اســتانی پیدا
میشود که خبر بازداشت شهرداران و
مدیران شهری یا اعضای شورای شهر
آن در رســانهها دستبهدست نشود.
آنگونه که از خبرها مشخص است ،نیز
علتواتهاماصلیهمهبازداشتشدگان
کمورداست:فسادمالی.
ی 
مروریبرخبرهایششماهگذشته
حکایتازافزایشموجتخلفیابازداشت
مدیران شــهری دارد؛ تخلفاتی که گاه
برخیکارکنانشهرداریهادرآننقش
دارند و در موارد زیادی نیز پای شهردار،
اعضای شورای شهر و مدیران ردهباالی
شهریدرمیاناست.
چنــد روز پیــش ،رئیــسکل
دادگستری استان تهران ،از بازداشت
تعدادی از شهرداران شهرهای استان
تهرانازجملهلواسان،شهریارورودهن
در روزهای اخیر خبر داد و گفت برخی
شهرداران مرتکب جرم رشوهخواری
میشوند و ازاینرو نبود نظارت دقیق
شوراهای شــهر موجب این آسیبها
میشود .محمدجواد حشمتیمهذب،
همچنیــن علت اصلــی جرایم اتفاق
افتاده را زیادهخواهی مقامات اثرگذار
در نهادهای شــهری دانست و گفت:
نظارت شوراهای شهر و فرمانداران باید
بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل
نباشیم.دراینگزارشآخرینخبرهای
مرتبط با بازداشت شهرداران و مدیران
شهری در استانهای مختلف کشور
را به تفکیک اســتانی مرور کردهایم؛
خبرهایی که اغلــب آنها در ماههای
اخیر و در ســال  99ر خ داده و منتشر
شدهاند.

بازداشتشهردارانلواسان،
رودهنوشهریار
آنطور که رئیسکل دادگســتری
استان تهران اعالم کرده ،دستکم در
روزهایاخیرشهردارانسهشهراستان
تهران یعنی لواسان ،شهریار و رودهن
بازداشتشده و همچنان در بازداشت
به سر میبرند .چند روز پیش و در هفته
آخرشهریورنیزخبرگزاریهایرسمی
کشوردراینبارهجزئیاتیرامنتشرکرده
بودند؛ ازجمله خبرگزاری ایرنا به نقل از
زیداهلل خدایاری ،رئیس حوزه قضایی
بخشرودهن،بازداشتحکمتامیری
راکهدر ۱۱اسفندسالگذشتهبهعنوان
شــهردار جدید رودهن انتخابشده
بود ،به همــراه یکــی از کارمندان این
نهاد شهری تأیید کرد .خدایاری اظهار
کرد :شــهردار جدید رودهن و یکی از
پرسنلایننهادشهریکهمسئولامور
قراردادهای مالی شهرداری بوده است،
در هفته گذشته دســتگیر و بازداشت
شدند .اتهام فعلی آنان تا این لحظه اخذ
رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی
بودکهمنجربهتضییعحقوقبیتالمال
شــده و تاکنون  ۱۰میلیارد ریال مبلغ
رشوهتعیینتکلیفشدهاست.
جالب اینکه سال گذشته نیز مهدی
کچویی ،شهردار سابق رودهن و ١۶نفر
از مدیران و دو عضو شورای این شهر به
دلیل تخلفات مشابه دستگیر و تحویل
مقاماتقضاییشدند.عالوهبراینسایت
خبریاسکاننیوزدرخبریمدعیشده
بود یک هفته قبل از بازداشت شهردار
رودهن نیز رئیس پلیس ســاختمان
شــهرداری رودهن که پســرعموی
شــهردار جدید رودهن است ،به دلیل
تخلفاتوجرایمساختمانیدراینشهر
به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری
دستگیر شده بودند .در تیر امسال نیز
رئیسحوزهقضاییرودبارقصراناعالم
کرد :هفت نفر از کارکنان شــهرداری

اوشان ،فشــم و میگون با دستور حوزه
قضایی رودبار قصران بازداشت و با قرار
متناسبقانونیروانهزندانشدند.مجید
عزیزیانی اظهار کرد :شهردار ،رئیس و
سهعضوشورایاسالمیشهروسهنفراز
کارکنانشهرداریاوشان،فشمومیگون
نیز پیشازاین در  ۲۸اردیبهشت و ۳۱
خرداددستگیرشدهبودند.ایندرحالی
است که روز گذشته علیرضا طاهری،
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری تهران با تأکید بر اینکه اخیرا ً
ودرسالجاریتنهادستگیریشهردار
رودهن اتفاق افتاده است ،گفت :بیشتر
دستگیری شهرداران در استان تهران
مربوطبهسنواتگذشتهاست.
پروندهایپرمتهمبا
بازداشتیهایبسیاردربوشهر
یکیدیگرازپرمتهمترینپروندههای
تخلفوبازداشتمدیرانشهریمربوط
به استان بوشهر اســت .پروندهای داغ
و تازه که برای آن رئیــس و چند عضو
شورای شــهر بوشــهر و تعداد زیادی
متخلف دیگر بازداشتشده و چند تن
ازمتهمهایآننیزراهیزندانشدهاند.
بر اســاس خبری که علی حسنپور،
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
بوشــهر اعالم کرد :در ادامه رسیدگی
به پرونده تخلفات شــهرداری بوشهر،
سرپرست سازمان مدیریت حملونقل
بار و مسافر شهرداری بوشهر بهموجب
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای
عمومی و انقالب دستگیر و برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل
اطالعات اســتان قرار گرفت .به گفته
دادســتان بوشــهر ،پیشازاین چهار
نفر از اعضای شورای شــهر ۱۳ ،نفر از
کارکنان شــهرداری و یک پیمانکار با
همکاری کارکنــان اداره کل اطالعات
استانبوشهردستگیرشدهاند.اویادآور
شد:تعدادافرادبازداشتشدهدرپرونده
بررســی تخلفات مالی در شهرداری

دادستان ساری :با
دستگیریپنجنفراز ۹عضو
شورا به اتهام جرایم مالی،
شورای شهر ساری از نصاب
افتادهونمیتواندتشکیل
جلسهدهدوتصمیمگیری
درباره فعالیت این شورا بر
عهده قانون است
بوشــهر اکنون به ۱۹نفر رسیده است.
بر اســاس خبــری که خبرگــزاری
مهر 24شــهریور به نقل از دادســتان
عمومی و انقالب بوشــهر منتشر کرده
اســت ،درباره پرونده تخلفات مالی در
شهرداری بوشــهر ابوذر دهدار ،رئیس
شورای اسالمی شهر بوشهر ،دستگیر
شد .حسنپور دراینباره گفت :در پی
رســیدگی به پرونده تخلفات مالی در
شهرداری بوشهر ،بررسیها داللت بر
اینداشتکهاتهاماتیازایننظرمتوجه
برخی از افراد در شــورای شــهر است.
براساساین حســب ارجاع موضوع به
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی
و انقالب بوشــهر ،روز یکشنبه رئیس
شــورای شهر بوشــهر از ســوی اداره
اطالعاتاستاندستگیرشدوتحقیقات
دراینزمینهادامهدارد.چندروزبعدودر
 ۲۹شهریورنیزدادستانبوشهردوبارهاز
بازداشتهای جدید و دستگیری عضو
سوموچهارمشورایشهربوشهرویکی
از پیمانکاران شهرداری این شهر خبر
داد .حسنپور دراینباره گفت :سومین
و چهارمین عضو شــورای شهر بوشهر
و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر
نیز تحت تعقیب کیفــری قرارگرفته و
حسب دستور قضایی بازداشت شدند.
این افراد برای انجام تحقیقات تکمیلی
در اختیار اداره اطالعات استان بوشهر
قرارگرفتند.

پیشنهاد جریمه برای متخلفین
کرونایی در تهران

 5تناز 9عضوشورایشهرساری
دستگیرشدهاند
داستان فســادهای مالی کارکنان
شهرداری اســتانهای مختلف ایران
به اینجا ختم نمیشــود و نام اســتان
مازندران هم در لیست تخلفها و فساد
مالی به چشــم میخــورد .در جریان
دستگیریها در مازندران ابتدا  ۱۴نفر
بازداشت شــدند بهطوریکه ابتدای
شــهریورماه ،محمدصــادق اکبری،
رئیسکل دادگستری مازندران اظهار
کرد :دســتگاه قضایی بــا همراهی و
پیگیــری اداره کل اطالعــات و دیگر
ضابطان ،بیش از  ۱۰نفــر از مدیران و
مسئوالن سابق شهرداری و چهار نفر از
اعضایشورایشهرساریرابهاتهاماخذ
رشوه،اختالس،تضییعحقوقعمومیو
سایرجرایممالیمرتبطدستگیرکردند.
او همان موقع گفته بود که برخی از
این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند
و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد
و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد
دستگیرشدگاناضافهشود.
به گفته اکبری در سلمانشــهر نیز
چهار نفر در شهرداری و شورای بخش
به اتهــام اخذ رشــوه و تضییع حقوق
عمومی دســتگیر شــدند و برای آنان
قرارهای قانونی صادر شده است .اما۲۴
شــهریورماه محمد کریمی ،دادستان
ساری خبر دستگیری پنجمین عضو
شورای شهر ساری درباره جرایم مالی
شهرداریراتأییدکرد.
اوبااظهاراینکهپروندهافراددستگیر
شدهدربارهجرایمصورتگرفتهدرشورا
و شهرداری در دادســرا تشکیلشده
اســت ،افزود :با دستگیری پنج نفر از۹
عضو شورا ،شورای شهر ساری از نصاب
افتاده و نمیتواند تشکیل جلسه دهد و
تصمیمگیری درباره فعالیت این شورا
برعهدهقانوناست.
اتهامفسادمالیکارکنان
آذربایجانشرقیوغربی
به آذربایجان غربی برویم .ششــم
شهریورماه دادستان عمومی و انقالب
مهاباد از دستگیری  ۱۶نفر از کارکنان
شورای شهر و شهرداری مهاباد به اتهام
فسادمالیخبرداد.
اصــان حیــدری گفته بــود با
دستگیری دو نفر از کارکنان شهرداری
و شــورای شــهر مهاباد تعــداد افراد
دستگیرشدهبه ۱۶نفررسید.
حیدریبابیاناینکهقبلازایننیز۹
نفرازکارکنانشهرداریو 5نفرازاعضای
شــورای اسالمی این شــهر در همین
ارتباط دستگیر شده بودند خاطرنشان
کردهبود:تحقیقاتبیشتردراینزمینه
همچنانادامهداردودرروزهایآیندهبا
تکمیلشدناطالعات،گزارشونتیجه
نهایی به رســانهها اعالم خواهد شد.
همچنیندونفرازکارکنانادارهمسکن
و شهرســازی مهاباد در همین زمینه و
درارتباطبافسادمالیدستگیرشدند.

مروری بر خبرهای شش
ماه گذشتهحکایت از
افزایشموجتخلفیا
بازداشت مدیران شهری
دارد؛ تخلفاتی که گاه برخی
کارکنان شهرداریها در
آن نقش دارند و در موارد
زیادی نیز پای شهردار،
اعضای شورای شهر و
مدیران ردهباالی شهری در
میاناست

در یک مــاه گذشــته در خصوص
بررسیسالمتاداریدراینشهرستان
 ۲۱نفر شــامل ۵عضو شــورای شهر،
 ۱۱کارمند شهرداری ،دو کارمند اداره
مسکن و شهرســازی مهاباد و سه نفر
پیمانــکار در همین زمینه دســتگیر
شــدهاند که بازتاب این اقدام واکنش
مثبت شهروندان مهاباد را در پی داشته
است.
از شهر تبریز مرکز استان آذربایجان
شــرقی هم خبرهایی مبنی بر فساد
کارکنان شــهری به گوش رســید .بر
اساس خبری که  8اردیبهشتماه 99
منتشر شده ،شهردار منطقه یک تبریز
با حکم قضایی توســط اطالعات سپاه
دستگیر شــد .به گزارش رسانههای
محلی این دستگیری در ادامه پرونده
دستگیری شــهردار ســابق تبریز ،به
اتهام مســائل مالی و اقتصادی انجام
شــد .عالوه بر این در خبری دیگر که
 ۱۳خــرداد  ۱۳۹۹در خبرگزاری مهر
منتشر شد ،رئیس شورای شهر تبریز
و برخــی مدیران شــهرداری در ادامه
بررسی پرونده فساد مالی دوره چهارم
شورا و شهرداری تبریز بازداشت شدند.
برخی از مدیران میانی شهرداری تبریز
شامل چند شــهردار منطقه و مدیران
میانی شهرداری نیز که در این پرونده
نقش دارند ،دستگیر شدند .این پرونده
توسط سازمان اطالعات سپاه عاشورا
در حال بررسی است و مربوط به دوران
شهرداریصادقنجفیدرتبریزاست.
تخلفاتمدیرانتمامیندارد
فسادهای مالی شهرداران و مدیران
شهرداریهای کشور در اینجا به پایان
نمیرسد و فضایی برای نوشتن از تمام
آنهانداریم.بااینحالپروندههایفساد
بندرعباس ،سیســتان و بلوچستان،
کارکنان دهیــاری محمودآباد کرج،
شورای شهر صدرا ،بومهن و  ...در همین
ماههای اخیر رو شده و در حال بررسی
اســت .این موضوع نشــان میدهد به
میزانی که الزم است بر سابقه و عملکرد
مدیران شهری دقت نمیشود .چنین
موضوعاتی باعــث از بین رفتن اعتماد
عمومی میشود و مردم را بیشازپیش
از مشارکت در انتخاب افراد اصلح دور
میکند.

خبر
به بهانه روز جهانی سالمند مطرح شد؛

جمعیت سالمندان تا  1420دو برابر میشود

رئیسادارهسالمتسالمندانوزارتبهداشت
گفت:حدود ۱۰درصدجمعیتایرانراسالمندان
تشکیلمیدهندوبررسیهانشانمیدهدکهدر
سال  ۱۴۲۰دو برابر شدن جمعیت سالمندان را
تجربهخواهیمکرد.
محسن شــتی با اشاره به سرشــماری سال
 ۱۳۹۵گفت:نزدیکبه ۱۰درصدجمعیتایران،
سالمندان (افراد باالی ۶۰سال) هستند .در سال
 ۱۳۵۵پنج درصد جمعیت کشــور را سالمندان
تشکیلمیداندودرطول ۴۰سالگذشته،نسبت
جمعیتدوبرابرشدهاست.
او افزود :بررسیها نشان میدهد که در سال
 ۱۴۲۰دوبرابرشدنجمعیتسالمندانرا تجربه
خواهیم کرد .یعنی جمعیت ســالمندان به ۲۰
درصد میرسد و این دو برابر شدن ،در سالهای
پــس از  ۱۴۲۰در مدتزمــان کوتاهتری اتفاق

خواهد افتاد .این در حالی است که در کشورهای
پیشرفتهدنیاکهمنابعبیشتریازمادارنددوبرابر
شدنجمعیتسالمندیدرطول ۱۰۰سالاتفاق
افتاده اســت .این امر نشان میدهد که ما فرصت
چندانینداریمواالننیزدرخصوصمراقبتهای
سالمندانوضعیتمطلوبینداریم.
ازسویدیگررئیسادارهسالمندانگفتهاست
کهسالمندیکشورزنانهمیشود،یعنیسالمندان
زن در کشور افزایش بیشــتری نسبت به مردان
سالمندداشتهاست.
سالمندیکشورزنانهمیشود،یعنیسالمندان
زن در کشور افزایش بیشــتری نسبت به مردان
سالمند داشــته و مردان متأهل نسبت به زنان
بیشتر است ،شاید چون بیشتر مردان بعد از فوت
همسردرسنینباالازدواجمیکنند،موضوعدیگر
اینکهمعموالًزنانمنبعدرآمدندارندوبایدبهاین

قضیهتوجهکردکهافراددرسنینسالمندیفقط
نیازمند مسائل درمانی نیستند بلکه به خدمات
رفاهیهمنیازمندهستندوبایدبهاینگروهتوجه
ویژهداشت.
تالشهاییبرایغربالگریسالمندان
درروزهایکرونایی
کروناوشیوعآنبرایسالمندانهممشکالت
زیادی به همراه خود آورد .در همین مورد شتی با
اشاره به شعار امسال روز جهانی سالمند مبنی بر
«کرونا ،فرصتی برای تغییر نگاه به ســالمندان»
 ،بیان کرد :در روزهای ابتدایی شــیوع کرونا که
توصیه اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا ماندن در
خانه بود ،مراقبتهای از راه دور شــکل گرفت و
دو دوره غربالگری تلفنی برای سالمندان را انجام
دادیم؛ اآلن هم دور ســوم در حال انجام است .در
این غربالگریها شرایط و عالئم سالمندان مورد

پرسش قرار میگیرد و درصورتیکه عالئم کرونا
راداشتندبرایمراجعهبهمراکز ۱۶ساعتهدعوت
میشوندتااقداماتالزمتشخیصیودرمانیارائه
شود .مراقبتهایی برای فشارخون ،چربی خون،
دیابت،خطرسقوط،سرطانهایشایع،افسردگی،
مراقبتازتغذیهو...بهعنوانبستهخدمتبهصورت
رایگاندرمراکزجامعسالمت،خانههایبهداشت

وپایگاههایبهداشتیبهسالمندانارائهمیشود.
اوافزود:بیماریکرونادرتمامدنیاتوانستخدمات
بهداشــتی و درمانی را تحت تأثیر قرار دهد ،اما
توصیه ما در مدت اخیر ،برقراری خدمات به افراد
نیازمند به خدمات فوری با شــرط نوبتدهی در
زمانهای خلوت به ســالمندان بود تا با ازدحام و
افزایشخطرابتالمواجهنشوند.

وزیر کشور از ارائه
پیشنهاد جریمه برای
متخلفین عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی
در تهران به عنوان الگو
خبر داد و گفت :در صــورت تصویب این موضوع
در ســتاد ملی با روشهای اقناعسازی و جذب
همراهی مردم این پیشنهاد اجرایی خواهد شد .به
گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه
برگزاری جلسه کمیته اجتماعی ،انتظامی ستاد
ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران تاکید کرد:
اقناع و همکاری مردم کمک رسانهها را میطلبد
که بر همین اساس به کمیته اطالعرسانی تکلیف
شد برنامه خود را همراه با زمانبندی ارائه کند تا
در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
ویافزود :ادارات ،اصناف و اماکن عمومی که برای
آنها پیشتر پروتکلها نوشته شده باید زمانبندی
اجرا و نظارت را به ســتاد ارائــه دهند و طی آن،
آنهایی که زیر استاندارد و میانگین هستند تذکر
دریافت خواهند کرد.
آخرین آمار مبتالیان به کرونا تا  ۹مهرماه
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ســخنگوی وزارت
بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی آخرین
آمار مبتالیان به کرونا را
تا ۹مهرماه اعالم کرد .به
گزارش میزان ،سیما سادات الری ،بیان کرد :از روز
سهشنبه تا ظهر چهارشنبه ،سه هزار و  ۵۸۲بیمار
جدید مبتالبه کووید ۱۹-در کشور شناسایی شد
و تعداد مبتالیان به ۴۵۷هزار و ۲۱۹نفر رســید .او
افزود :متأسفانه در این زمان ۱۸۳بیمار کووید۱۹-
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
اینبیماریبه ۲۶هزارو ۱۶۹نفررسید.

مناسبسازی ۳۰میدان میو ه و
ترهبار برای سالمندان و معلوالن

مدیرعامل سازمان
مدیریــت میادیــن
شهرداری تهران گفت:
اعتقــاد داریم میادین
میوه و ترهبار از مصادیق
تبدیل تهران به شــهری برای همه شهروندان
هســتند ،گواه ایــن مطلب ،حضــور گروههای
متفاوت جامعه ازجمله سالمندان عزیز هستند
که با توجه به فضای مطلوب میادین برای مراجعه
این عزیزان از یک سو و مناسبسازی این مراکز
برای حضور آســان و ایمن آنها از سوی دیگر،
بخش قابلتوجهی از مشــتریان میادین میوه و
ترهبار را افراد سالمند تشــکیل میدهند و این
عزیزان از مشتریان وفادار این مراکز هستند .به
گزارش ایلنا ،سید سعید راد با اشاره به اینکه ۲۴۵
میدان و بازار میــوه و ترهبار از مهمترین مراکزی
هستند که شهروندان بهصورت روزانه و هفتگی
به آنها مراجعه میکنند و نسبت به تأمین ارزاق
و مایحتاج موردنیاز خود از آنها اقدام میکنند،
اظهار کرد :طی  ۲ســال گذشته ۸۵ ،بازار میوه و
ترهبار برای حضور ســالمندان و افراد توانخواه،
مناسبسازی شــده اســت .او همچنین تأکید
کرد :تا پایان ســال جاری عالوه بــر  ۲۶بازار در
دستساخت ۳۰ ،بازار موجود میوه و ترهبار برای
سالمندان مناسبسازی میشوند.

تحویل یک میلیون و  ۵۰۰واکسن
آنفلوآنزا به معاونت بهداشت

مســئو ل ا مــو ر
توزیــع داروخانهها در
ســازمان غذا و دارو از
تحویل یــکمیلیون و
 ۵۰۰واکسن آنفلوآنزا
به معاونت بهداشــت وزارت بهداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علــی رزازان گفت :یکمیلیون
ن آنفلوآنــزا را در اختیار معاونت
و  ۵۰۰واکســ 
بهداشت گذاشتیم و ســازمان غذا و دارو بیش از
این دخل و تصرفی در این واکسنها ندارد ،چون
دیگر تصمیمگیری برعهده معاونت بهداشــت
اســت .او ادامه داد :قرار اســت این واکســنها
بهصورت رایگان در بین افــراد در اولویت ِتزریق
توزیع شــود و آن میزانی هم که به بعضی از کادر
درمان تزریقشده از همین واکسنها بوده است.
رزازان در پایان گفت :روزهای گذشته در بعضی
از بیمارســتانها برای بعضی از کادر درمان که
در مواجهه با بیماران کرونایی هســتند ،واکسن
آنفلوآنزا تزریق شده است.

