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آغاز به کار سامانه اعالم 
بیمارستان های دارای تخت خالی

معاون درمان ستاد 
کرونا در استان تهران با 
اشــاره به روند افزایشی 
بیمــاری در پایتخت از 
آغاز به کار سامانه اعالم 

بیمارستان های دارای تخت خالی برای مبتالیان 
کرونا خبر داد. نادر توکلی گفت:: ســامانه تلفنی 
۶۰۷۰ راه اندازی شده اســت و بیماران می توانند 
تماس گرفته تا درصورتی که دستور بستری داشته 
باشند همکاران ما براســاس منتطقه جغرافیایی 
محل سکونت آنها برایشان مکان یابی کرده و آنها 
را به بیمارستان دارای تخت خالی ارجاع می دهند. 
بنابراین با شماره گیری تلفن ۶۰۷۰ به همراه کد 

۰۲۱ می توانند از این خدمت بهره مند شوند.
    

 اسپری ضدکرونای ایرانی 
رونمایی شد

ســپری  ا لیــن  و ا
ضدکرونــای ایرانــی 
بــا حضــور »علی اکبر 
ئیــس  ر  » یتــی ال و
بیمارســتان مســیح 

دانشــوری امروز در محل این بیمارستان رونمایی 
شد. علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونای 
تهران گفت: عملکرد اسپری ضد کرونا که امروز به 
مرحله رونمایی رســید به گونه ای است که پس از 
آغشته شدن بر روی سطح ماسک یا لباس، ویروس 
کرونا به صورت اختصاصی شناسائی شده و غیر فعال 
می شود. مخترع اسپری ضد کرونا نیز در این مراسم 
گفت: شواهد نشان می دهد بخش عظیمی از انتقال 
ویروس کرونا از طریــق ذرات هوا صورت می گیرد 
که این محصول قابلیت شناسایی ویروس کرونا به 
صورت اختصاصی را داشته و فورا ویروس را غیر فعال 
می کند. برخی از کاربران شــبکه های مجازی این 
اختراع را هم ردیف اختراعاتی چون دستگاه ویروس 

یاب مستعان ۱۱۰ قرار داده و آن را بی ثمر خواندند.
    

 اخراج  سوءاستفاده کنندگان 
 از واکسن در دو بیمارستان  
و مناطق شهرداری تهران 

مسئوالن دو بیمارستان ۱۵ خرداد و مدرس به 
علت استفاده از سهمیه واکسن کرونای کادر درمان 
برای اقوام و نزدیکان مدیران از کار برکنار شدند. گفته 
می شود که سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران در پی 
اطالع از این تخلف دستور به برکناری مدیران این 
بیمارستان ها داده است. مدیران بیمارستان دولتی 
فوق تخصصی جراحی پالستیک ۱۵ خرداد اقدام 
به استفاده سهمیه کادر درمان واکسن کرونا برای 
اقوام و نزدیکان مدیران کرده اند و در بیمارستان فوق 
تخصصی مدرس تهران نیز به بستگان نزدیک غیر 
عضو کادر درمان واکســن کرونا تزریق شده است.  
پس از انتشــار این خبر خبرهایی هم در خصوص 
اخراج ۴ مدیر و کارمند شهرداری تهران برای تزریق 
خارج از نوبت واکسن و به جای پاکبان ها منتشر شد. 
هر چند روابط عمومی شهرداری تهران اعالم کرد که 
انحراف در واکسیناسیون پاکبانان فقط در منطقه ۶ 
رخ داد. براساس این اطالعیه در برخی از مناطق از 
جمله هفت و ۹ نیز به صورت محدود تخلف وجود 
داشت و چند نفر از پرسنل نواحی به خاطر تزریق 

غیرقانونی واکسن عزل شده اند.
    

تداوم برخورد با خودروهای 
پالک مخدوش

 معــاون آمــوزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور تهران بزرگ گفت: 
اجرای طــرح برخورد با 
پالک هــای مخدوش 

تداوم دارد. به گفته او تنها در فروردین ماه امســال 
بیش از ۲۵ هزار و ۶۰۰ خــودرو به دلیل مخدوش 
بودن پالک، اعمال قانون شــده اند. سرهنگ علی 
همه خانی، گفت: هرگونه تغییر در ارقام پالک وسیله 
نقلیه مجازات حبس از شش ماه تا یکسال را برای 

متخلفین در پی دارد.
    

طلب 30 میلیون تومان برای 
ترخیص جسد 

اسدی رئیس هیات مدیره کانون شوراهای قزوین 
گفت: من در قزوین خانواده ای را می شناسم که بیمه 
شده صندوق فوالد بودند و پدر و مادر خانواده، کرونا 
گرفتند و متاسفانه هر دو در یک بیمارستان نیمه 
دولتی فوت کردند. حاال فرزندان که برای ترخیص 
جنازه والدین خود رفته اند به آن ها گفته شده باید 
حدود ۳۰ میلیون تومان بابــت هزینه های معوق 

درمان بدهید تا بتوانید جنازه ها را ترخیص کنید!

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در 
حالی نزدیک می شود که به نظر می رسد 
این بار گرمایــی از تنورش بــاال نرود. 
هرچند هنوز وضعیت نامزدهای انتخاب 
ریاست جمهوری مشــخص نشده، اما 
انتخابات شورای شــهر-که همزمان 
با انتخابات ریاســت جمهوری در ۲8 
خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود- تقریبا 

خط و ربطش را مشخص کرده است.
در حالی که در روزهای پایانی سال 
گذشته نام نویسی برای این انتخابات 
تمام شــده بود، چند روزی اســت که 
خبرهایــی از رد صالحیت گســترده 
کاندیداهای شورای شهر های مختلف 
آن هم بیشتر وابسته به جناح سیاسی 
خاص، از گوشــه و کنار کشور منتشر 

می شود.
روز پنجشــنبه نهم اردیبهشــت 
خبرهایی در خصــوص ردصالحیت 
گسترده نامزدهای اصالح طلب تهران 
منتشر شد. براساس این خبر از ۱۲ عضو 
فعلی شورای شــهر تهران، تنها دو نفر 
تایید صالحیت شده اند. این در حالی 
است که به گفته احمدی نادری، رئیس 
هیات عالی نظارت بر انتخابات شورهای 
شهر و روستای اســتان تهران، در این 

شهر ۳۲۹ نفر ردصالحیت شده اند.
گفته می شود ردصالحیت شدگان 
چهار روز فرصت دارند علیه تصمیم این 
هیات اعتراض کنند. هر چند برخی این 
روند را چنان وقت گیر می دانند که حتی 
در صورت تایید صالحیت ، زمان برای 

فعالیت های انتخاباتی و رقابت با سایر 
نامزدها از دست می رود.

 رد صالحیت گسترده
 در بسیاری از شهرها

در این میان البته هیات عالی نظارت 
بر انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستای اســتان تهران در اطالعیه ای 
اتهــام سیاســی و جناحــی بــودن 
ردصالحیت ها را تلویحــا رد و آنها را بر 
اساس قانون دانسته و اعالم کرد که بیش 
از 8۶ درصد از داوطلبین تایید صالحیت 
شــده اند. در این اطالعیه آمده است: 
»پس از بررسی سوابق، اسناد و مدارک 
۲۴۲۷ نفر از داوطلبان تایید صالحیت 
شده در هیأت اجرائی شهرستان تهران، 
هیأت نظارت بر انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر تهران تعداد ۹۷ نفر )حدود 
۴درصد( به دلیل نقــص مدارک ثبت 
نامی و تعداد ۲۳۲ نفر )حدود ۱۰ درصد( 
به دلیل عدم استعفای داوطلبین مسئول 
در سمت های مقرر در قانون و سایر موارد 

رد صالحیت شده اند«.
هر چند وضعیت در دیگر شــهرها 
و استان ها نیز تفاوت چندانی با اوضاع 
حاکم بر انتخابات شــورای شهر تهران 
ندارد. در برخی از شهرها حتی وضعیت 
وخیم تر از وضعیت شورای شهر تهران 

است.
خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی 
در همین رابطــه از رد صالحیت تمام 
اعضای شورای شهر اصفهان خبر داده 

است.
ایلنا هم خبرهایــی از ردصالحیت 
گســترده کاندیداهــای اصالح طلب 
در شــیراز داد و گزارش کرد؛ از ۹ عضو 
فعلی شورای پنجم که داوطلب حضور 

در انتخابات ششــمین دوره شــوراها 
بوده اند تنهــا ۲ نفر احــراز صالحیت 
شده اند و از خیل داوطلبان شناخته شده 
و جوان این جریان نیز گستردگی موج 
ردصالحیتی ها چنان اســت که تعداد 
احراز صالحیت شده ها به انگشتان دو 

دست هم نمی رسد.
سعید نظری، ســخنگوی شورای 
شهر شــیراز هم با بیان اینکه از ۹ نفر 
اعضای شــورا که برای انتخابات ثبت 
نام کرده بودند تعداد ۷ نفر رد صالحیت 
شدند، گفت: تمام اعضا به دلیل بند ج 
ماده ۳۰ و عدم التزام به اسالم و والیت 

فقیه رد صالحیت شدند 
از ســوی دیگر علیرضــا بصیری، 
فرماندار شهرســتان خمینی شــهر 
نیز گفت: »۲۰8 نفر بــرای انتخابات 
شوراهای اسالمی شهرها و روستاهای 
خمینی شهر ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد تاکنون ۱۶ نفر انصراف داده و ۹۱ 

نفر نیز رد صالحیت شده اند«.
 همچنین باقر پورحســینی، دبیر 
اجرایی هیــات نظارت بــر انتخابات 
شوراهای شهر و روســتا در لرستان از 
رد صالحیــت ۲۳۵ داوطلب انتخابات 
شوراهای شهر و روســتا در این استان 

خبر داد.
محمدرضا حسنی ســعدی، دبیر 
هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای 
اســتان کرمان هم گفت: »صالحیت 
۲۲۶ نفر از کاندیداهای شورای شهر این 

استان تایید نشده است«.
نحوه نظارت در انتخابات شوراها

هرچند موضــوع رد صالحیت در 
انتخابــات در ایران موضــوع جدیدی 
نیســت، اما برخی معتقدند از آنجایی 

که ساز و کار نظارت بر انتخابات شورا با 
سایر انتخابات در ایران فرق دارد، همواره 
دید بازتری در تاییــد صالحیت ها در 
سال های گذشته وجود داشته. دیدی 
که به نظر می رسد امسال تنگ تر شده 

است.
در انتخابات شــوراها براساس ماده 
۵۳ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شــوراهای اسالمی کشــور و انتخاب 
شــهرداران مصوب۱۳۷۵/۳/۱ ناظر 
به مواد ۷۳ و ۷۴ قانــون اصالح قانون 
تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری 
و انتخابات شوراهای کشوری مصوب 
۱۳۶۵/۴/۲۹، نظــارت بــر انتخابات 
شوراها به عهده مجلس شورای اسالمی 
است. ماده ۷۳ قانون مزبور مقرر می کند: 
»به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، 
هیأت مرکزی نظــارت بر امر انتخابات 
شوراهای اسالمی کشوری متشکل از 
ســه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و 
امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون 
اصل ۹۰، به انتخاب مجلس شــورای 
اسالمی تشکیل می گردد«. همچنین 

طبق ماده ۷۴ این قانــون »به منظور 
نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی 
کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت 
اســتان مرکب از ۳ نفــر از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی آن استان به 
تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل 

می گردد«.
مدتی است که این شیوه نظارت هم 
با انتقاداتی روبرو بوده، برخی معتقدند 
سبب شده تا افرادی با کمترین صالحیت 
وارد شورای شهرها شــوند. به طوری 
که سخنگوی کمیسیون امور داخلی 
و شوراهای مجلس شــورای اسالمی 
روز چهارشــنبه ۲۴ دی سال گذشته 
به خبرگزاری تسنیم گفته بود که این 
کمیسیون در حال بررسی طرح اصالح 
مواردی از قانون انتخابات شوراهاست 
که یکی از موارد آن نظــارت در قبل و 

هنگام ثبت نام داوطلبان است.
به گفته علی حدادی بر اساس این 
طرح سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
به مراجع استعالمی نامزدهای انتخابات 
شــوراهای شهر و روســتا افزوده شده 
است. همچنین این طرح مقرر کرده که 
داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای 
شهر و روستا باید شش ماه قبل از ثبت 
نام در آزمونی که از سوی وزارت کشور 
برگزار می شود شرکت کنند. هر چند 
این طــرح تاکنون راه بــه جایی نبرده 
است اما برخی معتقدند، این موضوع به 
صورت نامحسوس در انتخابات شورای 

شهر آتی اجرا می شود. 
*هشدار در خصوص رد صالحیت ها

اما رد صالحیت های گشترده شورا 
واکنش های زیادی را در پی داشــت. 
پیروز حناچی، شهردار تهران در واکنش 
به آنچه در تهران رخ داد گفت: »وقتی 
افراد صالح و متخصص نیایند و نباشند، 

بنگاه داران و سوداگران می آیند«.
او نســبت به پیامد های ناشــی از 
افتادن زمام امور به دســت بنگاه داران 
و ســوداگران هشــدار داده و گفته در 
چنین شرایطی در شهرداری ها اتفاق 

بدی می افتد.
حناچی به ایســنا گفت: »از سویی 
دیگر وقتی تعداد زیــادی از افرادی که 
می توانند کاندیدا شــوند و حضور آنها 
می تواند، ایجاد رقابت و شــور کند؛ رد 
صالحیت می شوند، طبیعتا تعدادی از 
افرادی می مانند که ممکن است با رای 
حداقلی وارد شورا شوند که بهترین ها 
و مطمئن ترین ها برای اداره شهر نباشد. 
امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، چراکه 
اگر مردم پای صندوق های رای نباشند 
ممکن است اتفاق سال های قبل تکرار 
شود و برخی از افراد با رای کم وارد شورا 
شوند که اگر رقابت پرشــور بود اساسا 

خواب شورای شهر را نیز نمی دیدند«.
همچنین رئیس فراکســیون امید 
مجلس دهم در واکنش به نتایج بررسی 
صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها 
نسبت به آن چه رد صالحیت گسترده 
داوطلبان اصالح طلب شوراهای شهر 
و روستا در سراسر کشور خواند، انتقاد 

کرد.
محمدرضا عــارف در یادداشــت 
اینستاگرامی اش نوشت: »حوزه مدیریت 
شــهری باید از وجود افراد متخصص 
و آشنا به حوزه شــهری بهره مند شده 
و انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا فرصتی اســت برای حضور این 
افراد. اینکــه بعضا با نگاه سیاســی و 
جریانی به افراد صاحب صالحیت اجازه 
حضور در انتخابات داده نشود ظلم در 
حق شــهروندان، بــی توجهی به حق 
شهروندی نامزدهای انتخاباتی و در یک 
کلمه مانع آفرینی در مسیر توزیع قدرت 

و توسعه کشور است«.
محمود میرلوحی، یکــی دیگر از 
ردصالحیت شدگان شورای شهر تهران 
نیز گفته است که چنین سیاستی عمال 
باعث می شود که »کشور در محدوده 

یک جریان سیاسی باقی بماند«.
محمدجواد حق شناس، یکی دیگر 
از اعضای ردصالحیت شده شورای شهر 
تهران نیز به همشــهری آنالین گفته : 
»این اقدامات نشــان از رویکرد حذفی 
دارد؛ وقتی ۱۰ نفر از ۱۲ ثبت نام کننده 
ردصالحیــت می شــوند...این پیام را 
می دهــد کــه ردصالحیت کنندگان 
]هیات نظارت[ اساسا با مقوله انتخابات 
آزاد و رویکرد افزایش مشارکت، آشنایی 

و قرابتی ندارند«.
به نظر می رسد حضور و فعالیت یک 
طیف فکری در انتخابات باعث می شود 
که افراد نه تنها دیگر احساس مسئولیتی 
برای شرکت در انتخابات نداشته باشند 
که تداوم چنین روندی میزان مشارکت 
اجتماعــی در جامعه را نیز به شــدت 

کاهش می دهد.

ردصالحیت گسترده نامزدهای شوراها به شهرهای بسیاری تسری یافت

شبح گیرافتادن در محدوده یک جریان سیاسی

بررسی

در حالی که بنابر آخرین اعــالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، در روز 
گذشته، ۴۰۷ نفر در اثر بیماری کرونا جان باختند، 
برخی مسئوالن بهداشتی از تداوم شرایط سخت 
کرونا تا حداقل دو هفته آینده خبر می دهند. دو 
هفته ای که به نظر عددی حداقلی است که با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، محقق می شود. این در 
حالی است که در روزهای آتی، خطر دورهمی های 
گسترده برای برگزاری شــب های قدر آن هم با 
مجوز رسمی ســتاد مقابله با کرونا نگرانی ها از 
تشدید بحران کرونا را افزایش داده است. اتفاقی که 
پس از برگزاری مراسم گسترده محرم در شهریور 
سال گذشته نیز در تهران و بسیاری از شهرهای 
دیگر رخ داد. هر چند که به گفته حسین قاسمی، 
دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا: »در شب های قدر براساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است مراسم 
در فضای باز با حداقل جمعیت و در فاصله دو متری 
برگزار شود. حداکثر زمان برگزاری مراسم نیز به 
مدت ۲ ساعت است و پروتکل ها به قوت خود در 

این شب ها باقی است«. 

قاسمی درباره منع تردد شبانه در شب های قدر 
به ایلنا گفت: »در سه شب قدر براساس تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت تردد شبانه اجرا 
نخواهد شد. مراسم شب های قدر در شهرهایی که 
دارای وضعیت قرمز و نارنجی هستند در فضای 
باز به مدت دو ســاعت و با جمعیت محدود باید 
برگزار شود و در شهرهای زرد و آبی طبق همان 
محدودیت هایی که در طرح جامع دیده شــده، 

مراسم شب های قدر برگزار می شود«. 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در حال حاضر 
۱۹8 شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۵۷ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۷۴ شهر در وضعیت زرد و ۹ شهر 
در وضعیت آبی قرار دارند و بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونــا محدودیت های کرونایی تا 

حداقل یک هفته دیگر تمدید شده است.
در چنین شرایطی دیروز معاون درمان ستاد 
کرونا در استان تهران به علت ادامه شیوع ویروس 
کرونا گفت: »ما در پیک کرونا قرار داریم و این پیک 
حداقل یک تا دو هفته آینده ادامه دار خواهد بود 
و روند فعلی بیماری شیب افزایشی دارد اما مقدار 

شیب آن خیلی زیاد نیست«.

نادر توکلی افزود: » با توجه به اینکه ممنوعیتی 
در برگزاری مراسم شــب قدر ایجاد نشده است، 
توصیه ما این است که شرکت در مراسم شب های 

قدر به شکل مجازی و از خانه باشد«.
 سالمندان منتظر دریافت پیامک 

تزریق واکسن باشند
در این میان واکسیناســیون کرونا در کشور 
وارد فاز عمومی شــده است و مســئوالن از آغاز 
واکسیناسیون افراد زیر 8۰ سال در روزهای آتی 

خبر داده اند.
این در حالی است که فاز دوم واکسیناسیون 
رسما از سه شــنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
با اولویت افراد 8۰ ســال به باال کلیــد خورده و 
پیش بینی شده که این فاز از واکسیناسیون تا پایان 

هفته آینده تمام شود.
علیرضا رییســی- معاون بهداشــت وزات 
بهداشت و سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
در این باره به ایســنا، اعالم کرد که هیچ نیازی به 
مراجعه حضوری برای ثبت نام واکســن وجود 
ندارد و ما موعد تزریق واکسن افراد در اولویت را به 
صورت دقیق از طریق ارسال پیامک اطالع رسانی 

می کنیم. در موارد استثنائی هم اگر پیامکی برای 
فردی که در اولویت اســت ارسال نشده، این فرد 
می تواند در زمانــی که وزارت بهداشــت اعالم 
می کند وارد سامانه Salamat.gov.ir شده و 
نام و کد ملی خود را ثبت کند و بعد از این اقدام ما 

وضعیت واکسیناسیون فرد را پیگیری می کنیم.
وی با بیــان اینکــه احتماال از حــدود ۲۰ 
اردیبهشت ثبت نام و فراخوان افراد ۷۰ تا ۷۵ سال 
را نیز برای واکسیناسیون به آنها اطالع می دهیم، 
تاکید کرد که پیامک های ما بسیار دقیق هستند. 
به طوری کــه در پیامک به فرد اعالم می شــود 
که شــما در فاز دوم واکسیناسیون قرار گرفتید 

و به زودی موارد به شــما اطالع رسانی می شود. 
سپس یک هفته قبل از موعد واکسیناسیون فرد، 
یک پیامک دیگر برایش ارسال می شود که شما 
فالن روز در فالن مرکز و با کارت ملی برای تزریق 
واکسن  مراجعه کنید. در عین حال یک روز قبل 
از موعد تزریق واکسن دوباره یک پیامک ارسال 
و از فرد پرسیده می شــود که آیا فردا می توانید 
برای دریافت واکســن کرونــا مراجعه کنید یا 
خیر که فرد پاســخ می دهد و ما بر این اســاس 
برنامه ریزی هایمان را انجام می دهیم. بنابراین 
مردم منتظر پیامک باشند، آن هم زمانی که ما به 

آنها اعالم می کنیم.

لغو محدودیت برای مراسم احیا و نگرانی از تشدید بحران

درخواست برگزاری مجازی شب های قدر

گفته می شود 
ردصالحیت شدگان چهار 

روز فرصت دارند علیه 
تصمیم این هیات اعتراض 

کنند. هر چند برخی این 
روند را چنان وقت گیر 

می دانند که حتی در صورت 
تایید صالحیت ، زمان برای 

فعالیت های انتخاباتی و 
رقابت با سایر نامزدها از 

دست می رود

هرچند موضوع رد 
صالحیت در انتخابات 
ایران موضوع جدیدی 

نیست، اما برخی معتقدند از 
آنجایی که ساز و کار نظارت 

بر انتخابات شورا با سایر 
انتخابات کشور فرق دارد، 

همواره دید بازتری در تایید 
صالحیت ها در سال های 

گذشته وجود داشته است
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