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وضعیت قرمز هوای تهران در 
۱۳ ایستگاه سنجش کیفیت هوا

کیفیــت هــوای 
پایتخت در حال  حاضر با 
میانگین ۱۳۳ و آالینده 
شــاخص ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵ میکرون در 

شرایط ناسالم برای گروه های حســاس قرار دارد 
این در حالی است که هم اکنون کیفیت هوا در ۱۳ 
ایســتگاه از ۲۷ ایستگاه ســنجش کیفیت هوا در 
شرایط ناســالم برای همه افراد گزارش شده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اطالعات شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در 
ایستگاه های پیروزی )منطقه ۱۳(، تربیت مدرس 
)منطقه ۶(، شادآباد منطقه )۱۸(،  شریف )منطقه 
۲(، شهرداری )منطقه ۱۰( شهرداری منطقه ۱۱، 
شــهرداری منطقه ۲۱ و پارک رازی )منطقه ۱۱( 
ناسالم برای همه افراد گزارش شده است. عالوه بر 
این ها کیفیت هوا در ایســتگاه های پارک سالمت 
)منطقه ۱۷(،  پارک شــکوفه )منطقه ۱۴(، پارک 
قائم )منطقه ۱۸(، دانشــگاه تهــران )منطقه ۶( و 
فرمانداری شهرری )منطقه ۲۰( در شرایط ناسالم 

برای همه افراد قرار دارد.
    

 نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
وزیر کشور را مسئول دانست؛

چرا آیین نامه اجرایی قانون 
مدیریت بحران تصویب نمی شود؟

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی گفت: مسئول مستقیم پاسخگو به فقدان 
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت بحران، وزیر کشور 
است و مجلس شورای اسالمی این موضوع را پیگیری 
می کند. به گزارش مهر، کمال علی پورخنکداری 
با اشاره به تصویب نشــدن آئین نامه اجرایی قانون 
جدید مدیریت بحران کشور با وجود گذشت یک 
سال از تصویب آن، گفت: در متن قانون ۶ ماه مهلت 
برای تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی به دولت داده 

شده بود که تا کنون انجام نشده است. 
    

عملیات ایستگاه های آتش نشانی در 
پی احتمال وجود تمساح در چیتگر

سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران 
از عملیات سه ایستگاه 
آتش نشانی برای بررسی 

احتمال وجود تمساح در دریاچه چیتگر خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سید جالل ملکی دراین باره اظهار کرد: 
در پی انتشار اخباری مبنی بر احتمال وجود تمساح 
در آب های دریاچه شهدای خلیج فارس در محدوده 
شــمال غرب تهران در روزهای گذشته  تیم های 
آتش نشانی نسبت به گشــت زنی در این محدوده 
اقدام کردند. او ادامه داد: تاکنون تمساح یا حیوانی 
شــبیه به آن در محیط پیرامونی دریاچه مشاهده 
نشده است. از امروز عملیات گشت زنی و جستجوی 
آتش نشانان به صورت دقیق تر و کامل تر در دریاچه و 
محیط  پیرامونی آن دقیق تر از گذشته صورت گیرد.

    
پرداخت حق بیمه  خدمت 
سربازی »غیرحضوری« شد

مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی گفت: 
پرداخت حق بیمه و احتساب دوران خدمت سربازی 
به عنوان ســابقه بیمه افــراد و همچنین پرداخت 
غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا به صورت کاماًل 
غیرحضوری انجام می شــود. به گــزارش میزان، 
مصطفی ســاالری بیان کرد: پرداخت حق بیمه و 
احتساب دوان خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه 
یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که از 
دیروز به صورت کاماًل غیرحضوری ارائه می شــود 
و نیازی به مراجعه افــراد برای دریافت این خدمت 

نخواهد بود.
    

 حذف مقبره کوروش 
از کتاب عربی یازدهم 

مــه  ا د ا ر  د
ی  ی ها ر ســت کا د
مشــکوک و مسأله ساز 
در کتب درسی، عکس 
مقبره کوروش از کتاب 

عربی یازدهم چاپ ۹۹ حذف شــده است!  چندی 
پیش هم وزیر آموزش وپرورش بابت حذف تصویر 
دختران از روی جلد کتاب ریاضی ســوم دبستان 
عذرخواهی کرده بود. همچنین رئیس ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی درســی وزارت آموزش و 
پرورش تغییرات ایجادشــده در قصه های مجید 
هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب فارسی پایه هفتم 

را اقدامی نسنجیده و تأییدنشده ارزیابی کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدتی است که فساد اقتصادی و انواع 
زد و بند در ارگان ها و ادارات کشور رخنه 
کرده است و هر از گاهی اخباری از فساد 
اقتصادی یک مسئول پخش می شود. 
افشای فساد در شهرداری ها هم یکی از 
موضوعات بحث برانگیز این مدت است 
و حاال شورای شهر ساری با اختالف زیاد 

گوی سبقت را از دیگران ربوده است.
 شیب تند حاشیه ها 

در شورای شهر ساری 
مدیریت شهری ســاری طی چند 
ســال اخیر به دلیل ماجراهای متعدد 
و گوناگون به یکی از پر حاشــیه ترین 
گروه های مدیریت شــهری در کشور 
تبدیل شد. حاشــیه هایی که از دوره 
چهارم شورای اســالمی در این شهر 
آغازشده بود، اما از اواخر شورای چهارم 

شکلی جدی تر به خود گرفت.
 انتخابات شورای پنجم شهر ساری و 
ورود مستقیم شهردار وقت مرکز استان 
به انتخابات و معرفی کردن نامزدهای 
پیشنهادی موردحمایت شهردار که 
روندی خالف قانون محسوب می شود، 
نگاه ها به مدیریت شهری در ساری را 
بیشتر از قبل حســاس کرد. پس ازآن 
هم ماجرای عجیب و پر ســروصدای 
تخلف در انتخابات شورای شهر ساری 
و اعالم ابطال آن و درنهایت هم تایید 
این انتخابات پرحاشیه خبر از ادامه دار 

بودن این حاشــیه ها مــی داد. اما در 
میانه های عمر شورای پنجم که خبر 
تخلف اقتصادی در یکی از سازمان های 
زیرمجموعه شهرداری ساری به طور 
رسمی اعالم شــد، حاشیه ها در مرکز 
مازندران وارد فاز جدیدی شد و به مرور 
دامنه اخبار مرتبط با تخلف های مالی 
مدیران شــهرداری ســاری بیشتر و 

بیشتر شد.
با اســتعفای مهــدی عبــوری از 
شهرداری ساری در فروردین ۱۳۹۸ و 
انتصاب او به سمت معاون منابع انسانی 
وزارت راه و شهرسازی از سوی محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی که مدتی 
اســتاندار مازندران بود، جدال بر ســر 
انتخاب شــهردار جدید پس از ۶ سال 
تصدی گری عبوری در شهرداری ساری 
آغاز شد. ماجرایی طوالنی و پرحاشیه 
که درنهایت به معرفی پرسش برانگیز 
عبدالحمید فرزانه بازنشسته با حدود 
۳۷ سال سابقه به عنوان شهردار ساری 
به وزارت کشور برای مدتی پایان یافت. 
اما تأیید نشدن شــهردار پیشنهادی 
باز هم حاشیه ها را به مدیریت شهری 
ساری بازگرداند و این بار عباس رجبی 
که از مدیران شهرداری در دوره مهدی 
عبوری بــود به عنوان شــهردار مرکز 

مازندران معرفی شد.
رجبــی بالفاصله پــس از روی کار 
آمدن و در نخســتین روز فعالیت خود 
دســت به تغییرات گســترده ای در 
شهرداری ساری زد و ۱۲ مدیر و معاون 
را در یــک روز تغییر داد تــا اعالم کند 

قصد دارد روند مدیریتی شــهرداری 
را به طور کامل تغییــر دهد و به نوعی از 
حاشیه های به جامانده دوران شهردار 
پیشــین نیز خود و تیمش را جدا کند. 
او در روز معارفــه اش از تحول در نظام 
مالی شهرداری ساری خبر داد و تأکید 
کرد تالش همراه با ســالمت در سایه 
قانون گرایی سرلوحه برنامه هایش برای 
مدیریت شهری مرکز مازندران است. 
از آن زمان حامیان شهردار پیشین به 
مخالفان رجبی تبدیل شدند و عده ای از 
مخالفان مهدی عبوری نیز در زمین تیم 
جدید مدیریت شهری قرار گرفتند تا از 

او حمایت کنند.
از اوایــل امســال کــه دامنــه 
دستگیری ها و بازداشت های مربوط 
به پرونده تخلف مالی شهرداری ساری 
گسترده تر شد و کار به بازداشت اعضای 
شورای شهر کشــید، مخالفان گروه 
قبلی مدیریت شــهری کــه موافقان 
دوره کنونی شهرداری ساری هستند 
حمایتشــان از رجبــی و همراهانش 
را پررنگ تر کردند. امــا در مقابل نیز 
مخالفان رجبی و حامیــان عبوری از 
رکود فعالیت های عمرانی و ضعف در 
مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته 
انتقاد می کردند. بااین حال ورود جدی 
نهادهــای امنیتی بــه پرونده تخلف 
شهرداری ساری و بازداشت پنج تن از 
اعضای شورای شهر طی چند ماه اخیر، 
درعین حال که شوکی برای شهروندان 
مرکز استان بود، امیدواری به برخورد با 

فساد را بیشتر کرد. 

رخنه فساد در شورای شهر ساری
چند روز پیش بود که خبر دستگیری 
ششــمین فرد از اعضای شورای شهر 
ســاری به اتهام فساد مالی منتشر شد. 
همــان زمان حجت االســالم اکبری، 
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره 
به اینکه حکم محکومیت قطعی شهردار 
سابق بابلسر نیز صادر شد، افزود: شهردار 
سابق بابلسر )م-ش( به اتهام ارتشا، به ۵ 
سال حبس، ۷۴ ضربه شالق و سه سال 
انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی 
از سوی یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر 

استان محکوم شد.
همچنین دو عضو شورای اسالمی 
و دهیار روستای مالکال در سرخرود به 
اتهامات اخذ رشوه و صدور پروانه های 
ســاختمانی در ۱۳ هکتــار از اراضی 
خارج از بافت و جعل پروانه های متعدد 

ساختمانی دستگیر شدند.
حاال با دســتگیری هفتمین عضو 

شورای شهر ساری، به اتهام فساد مالی، 
این سؤال در اذهان ایجادشده است که آیا 
پارلمان شهری مرکز استان، به بن بست 
رسیده و منحل خواهد شد، سؤالی که 
برای پاسخ به آن باید حدود دو ماه دیگر 

منتظر ماند.
آمار قابل توجه تعداد بازداشــت ها 
و سلب عضویت های شوراهای شهر و 
روستا و تخلفات در شهرداری ها حاکی 
از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود 
دور افتاده اند و مستلزم ورود مجلس در 
اصالح و بازنگری قانون شوراها و تقویت 
سازوکارهای نظارتی در قوانین است، 
موضوعی که در شهر ساری به بدترین 
شکل ممکن خود را نشان داده و کار را به 
یک بن بست تمام عیار سیاسی کشانده 
اما بسیاری معتقدند تخلف های صورت 
گرفته از دوره شهردار قبلی ساری است، 
موضوعی که بدون دخــل و تصرف در 
آن و جهت دهی رسانه ای باید پرسید، 
چرا هیچ خبری پیش ازاین از ســوی 

دستگاه های نظارتی منتشر نشده بود.
 احتمال منحل شدن 
شورای شهر ساری

با دستگیری هفتمین عضو شورای 
اسالمی شــهر ســاری، اکنون تعداد 
دســتگیری ها و بازداشــتی ها در این 
پرونده به ۱۲ نفر در مجموعه شــورای 
شهر و شهرداری رســیده است و با این 
تفاسیر چیزی به  انحالل شورای شهر و 
اماواگرها درباره فعالیت پارلمان شهری 
در مرکز مازندران نمانده و این موضوع 
باز هم نقل محافل رسمی و غیررسمی 

شده است.
عباس رجبی شــهردار ساری ۱۷ 
آبان ماه امسال در ادامه دستگیری های 
۲ ساله بر ســر پرونده فساد شهرداری 
بازداشت شد و همچنان به همراه چند 
عضو شورای شهر و چند تن از معاونان 
و مدیران شــهرداری و پیمانکاران این 
مجموعه در بازداشت به سر می برد و در 
حال حاضر امور شهر با تفویض اختیار به 

معاونان شهردار پیگیری می شود.
بر اساس گزارشــی که در رسانه ها 
منتشر شده بود، شــورای شهر ساری 
به تازگی مصوبه فقدان شــرایط احراز 
صالحیت را بــرای انتخاب شــهردار 
جدید به فرمانــداری ارائه کرده بود اما 
اکنون مشخص نیست آیا این مصوبه 
با دستگیری عضو جدید شورا و خارج 
شــدن آن از حدنصاب قابل پیگیری 

باشد یا خیر.
بر اساس قانون، اگر انتخابات شورای 
شهری ابطال یا شــورایی منحل شود، 

اســتانداران به عنوان جانشین شورای 
شهر مسئولیت پیدا می کنند تا وظایفی 
که مطابق قانون بر عهده شورای شهر 

نهاده شده را برعهده گیرد.
 ضعف در اطالع رسانی 

دلیل اصلی فسادها
نکته مهم دیگری کــه در ماجرای 
تخلفات مالی شــهرداری و تعدادی از 
اعضای شورای شهر ســاری به چشم 
می آیــد، ضعــف در اطالع رســانی و 
ســرعت پایین بیان رخدادها از سوی 
مســئوالن اســت. تقریبــاً در همه 
بازداشت های انجام شده مربوط به این 
پرونده، ابتدا خبرها در منابع غیررسمی 
و فضای مجازی منتشــر شد و مدتی 
بعد در رسانه های رسمی به آن واکنش 
نشــان داده شــد و آخرین قطعه پازل 
اطالع رســانی مربوط به این موضوع را 
مسئوالن با اظهارنظر درباره آن تکمیل 
کردنــد. تقریباً در هیچ کــدام از موارد 
مربوط بــه پرونده هــای مالی مناطق 
مختلف مازندران، مســئوالن مربوطه 
اظهارنظر شــفاف و به موقع نداشتند 
تا از بــروز و افزایش ابهامــات موجود 
جلوگیری کنند. به نظر می رســد این 
روند در شــرایطی که فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعــی خواه ناخواه 
اطالعات را دریافت و منتشر می کنند، با 
توجه به سردرگم نگه داشتن شهروندان 
به عنوان مطالبه گران اصلی، در مغایرت 

با اصول اطالع رسانی باشد.
آنچه امروز از ساختمان شهرداری 
و شــورای شهر ســاری بیرون می آید 
موجی از ابهام، بی اعتمادی شهروندان 
و پرسش های بی پاسخی است که ریشه 
آن ها سهل انگاری در نظارت بر عملکرد 
شهرداری و شورای شهر و ضعف قانونی 
در بررسی صالحیت افراد برای حضور در 

پارلمان شهری است.

ایستگاه آخر شورای شهر ساری با دستگیری هفتمین عضو به اتهام فساد مالی؛

دور از اهداف اولیه و در بن بستی تمام عیار

خبر

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح 
دانشوری گفت: با یک برنامه ریزی درست و مشخص، گام های 
تأمین واکسن باید هرچه سریع تر برداشته شود تا در حداقل زمان 
ممکن واکسن های تایید شده خارجی وارد کشور شده و از این 
طریق ایمنی گله ای موردنظر متخصصان و صاحب نظران تأمین 

شود؛ یعنی ایمنی جمعی تنها از طریق واکسن.
ســید علیرضا ناجی، با تأکید بر اینکه مسئوالن در بحران 
کرونا باید دید سالمت گرا داشته باشند؛ تأمین واکسن مؤثر و 
کارای کووید-۱۹ در سریع ترین زمان ممکن را مطالبه عمومی 

جامعه دانست.
به راه افتادن کارزار مخالفت با واکسن کرونا

با انتشار خبرهایی در رابطه با آغاز واکسیناسیون در برخی 
کشورهای دنیا بازار شایعه و کاله برداری گرم شده است. هفته 
گذشته یک آگهی در شبکه های مجازی دست به دست شد، با 
این عنوان که به کشورهای خارجی همسایه سفر کنید و واکسن 

کرونا بزنید. 
در پی آن پلیس بین الملل به مردم هشدار داد که شبکه های 
جرایم سازمان یافته ممکن است دست به کاله برداری زده و مردم 
را به خرید واکسن های جعلی کووید-۱۹ تشویق کنند. بنابراین 
مردم باید مراقب باشند گرفتار دام این کاله برداران نشوند. پلیس 

در ایران هم همین هشدارها را داده است.
در این یک ســال که ویروس کرونا جهان را در برگرفته بود 
امید بسیاری از مردم به آمدن واکسن یا دارویی بود تا بتواند جان 
مردم را نجات دهد و زندگی به حالت قبل بازگردد. حاال با تحقق 

این رؤیا بسیاری با واکسینه شدن مردم مخالف اند و آن را کاری 
اشتباه می دانند. 

به گفته ناجی، این مخالفت ها چیز جدیدی نیست و از صدها 
سال قبل همیشــه اظهارات غیر مســتند و تالش هایی برای 

مخالفت با پزشکی مدرن وجود داشته است.
پیک های شدیدتر بیماری با عادی انگاری

شب یلدا نزدیک اســت و این آیین محبوب کشورمان حاال 
تبدیل به بزرگ ترین ترس پزشکان، پرستاران و مسئوالن حوزه 
بهداشت شده است. مسئوالن بارها اعالم کرده اند در این شب ها 
در خانه بمانیم و به دیدار اقوام و مخصوصاً بزرگ ترها نرویم. حاال 
که تعداد بیماران و کشــته ها رو به کاهش است بهتر است این 

موضوع را جدی بگیریم. 
بر همین اســاس رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری هرگونه عادی انگاری شرایط و بی توجهی به رعایت 
پروتکل ها و اصول بهداشتی را  منجر به وقوع پیک های بعدی 
بیماری در زمستان عنوان کرد و گفت: تجربه ثابت کرده که هر 
بار به دنبال عادی انگاری شــرایط و عدم رعایت ها، پیک های 
شدید بیماری رخ داده و هر پیک نسبت به پیک قبلی بیماری 
شدیدتر بوده است. پیام طبرسی ضمن هشدار نسبت به وقوع 
پیک چهارم بیماری کووید-۱۹ در صورت بی توجهی به اصول 
بهداشتی و عادی انگاری شرایط، اظهار کرد: امیدواریم که این 
اتفاق رخ ندهد؛ چراکه دیگر تاب و توانی در بیمارستان ها و کادر 
درمان باقی نمانده و در صــورت رخداد پیک بعدی، وضعیت 

بسیار بغرنج خواهد بود.

پرستاران مرخصی نمی روند
باگذشت یک سال سخت و پر از دلهره دیگر تاب و توانی برای 
پرستاران باقی نمانده است. روز گذشــته رئیس شورای عالی 
نظام پرستاری، کمبود نیرو را جدی ترین معضل فعلی جامعه 
پرستاری دانست و گفت: نیاز به نیرو در شرایط فعلی بسیار زیاد 
حس می شود و باید به فکر جذب نیرو باشیم؛ این خواسته ما بیش 
از آن که برای کاهش حجم کاری پرستاران باشد برای بیمارانی 

است که در بیمارستان بستری هستند.
شمس الدین شمســی با اشاره به ســختی کار پرستاران و 
فشــارهای روحی و روانی دوران کرونا، اظهار کرد:کمبود نیرو 
اینجا مشهود می شود که پرســتاران نمی توانند به راحتی به 
مرخصی بروند. یعنی پرستاران حتی مرخصی استعالجی را که 
به دنبال ابتال به کرونا می گیرند، در کوتاه ترین زمان ممکن است. 
در کشورهای پیشرفته دنیا پرســتاران را به مرخصی اجباری 
می فرستند چون ممکن است محیط بیمارستان و شرایط کاری 

سخت باعث افسردگی آن ها شود.
معضل دیگری که شمسی به آن اشــاره می کند ساعات 
کاری زیاد و حقوق پایین پرستاران است که در این روزهای 
سخت باعث شده تا تعداد قابل توجهی پرستار از کشور خارج 
شوند. او گفته اســت پرداخت حقوق به پرستاران در ایران 
نسبت به سایر مشاغلمان بسیار کمتر اســت. این در حالی 
است که یکی از مشاغلی که در سایر جوامع به شدت پیگیر آن 
هستند پرستاری است و همین باعث شکل گیری مهاجرت 

پرستاران شده است.

شمار فوتی ها کم شده، اما شرایط هنوز شکننده است
بر اســاس آمارهایی که روزانه توسط ســیما سادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشــت اعالم می شــود از روز یکشنبه تا 
ظهر دوشنبه ۷ هزار و ۵۰۱ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید۱۹- در کشور به 
یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۷۷۰ نفر رســید. همچنین در زمان 
ذکرشــده، ۲۵۱ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و 

مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۲ هزار و ۴۴۷ نفر رسید.
هنوز آمار جان باختگان براثر ابتال به کرونا باال است، بااین حال 
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای شهر تهران با اشاره به کاهش 
۴۰ درصدی تعداد بستری شــدگان در شهر تهران گفت: شهر 
تهران در حالت شــکننده قرار دارد و هنوز نمی توان به صورت 
قطعی گفت از حالت حاد خارج شده ایم. نادر توکلی با تأکید بر 
بحرانی بودن شرایط افزود: در همه بیمارستان های تهران تخت 
خالی موجود است و ما پذیرای تمامی بیماران هستیم. هم وطنان 
توجه کنند این بیماری در ۵ روز دوم امکان تشدید دارد بنابراین 
معاینه پزشکی بیماران الزم اســت. توکلی هم ضمن تأکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی گفته است که شرایط تهران هنوز به 
حالت ثابت نرسیده و احتمال بازگشت دوباره بیماری وجود دارد. 

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری:

ایمنی جمعی تنها از طریق واکسن کرونا محقق می شود

آمار قابل توجه تعداد 
بازداشت ها و سلب 

عضویت های شوراهای 
شهر و روستا و تخلفات در 

شهرداری ها حاکی از آن 
است که شوراها از مسیر 

اصلی خود دور افتاده اند؛ 
موضوعی که در شهر 

ساری به بدترین شکل 
ممکن خود را نشان داده 

و کار را به یک بن بست 
تمام عیار کشانده است

حاال با دستگیری هفتمین 
عضو شورای شهر ساری، 

به اتهام فساد مالی، این 
سؤال در اذهان ایجاد شده 
است که آیا پارلمان شهری 

مرکز استان، به بن بست 
رسیده و منحل خواهد 

شد، سؤالی که برای پاسخ 
به آن باید حدود دو ماه 

دیگر منتظر ماند
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