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در راستای مقابله با خشکسالی صورت گرفت؛
 کمک ۸۵۰هزار دالری 

صلیب سرخ به ایران
دیــرکل عملیات و 
برنامه های بشردوستانه 
جمعیــت هالل احمر 
کشورمان از تخصیص 
کمک ۸۵۰ هزار دالری 

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ به ایران در راستای 
مقابله با خشکسالی خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن 
اسفندیار با اشاره به درگیری شدید استان های خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و 
خوزستان با موضوع خشکسالی گفت: تامین آب شرب 
سالم، حمل آن به مناطق روستایی، پروژه تصفیه آب، 
مقابله با بیماری هایی که بواسطه کمبود آب در برخی 
مناطق شایع می شــود، اعزام پزشکان و کاروان های 
سالمت به مناطق دورافتاده، شناسایی بیماران دارای 
مشــکل خاص و ارجاع به بیمارستان های پیشرفته 
کشور، کمک به معیشت مردمی که بواسطه از بین رفتن 
منابع آب مشاغل خود را از دست داده اند، حمایت روانی 
از مردم متاثر از خشکسالی، اعزام تیم های روانشناسی 
به مناطق درگیر خشکسالی و ارائه کمک های نقدی 
به نیازمندان از جمله اقداماتی است که در دستور کار 

هالل احمر در این ایام قرار گرفته است.
    

 احتمال بازگشایی مدارس 
از اول آبان

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت 
پیش بینی من این است از اول آبان ماه همه مدارس 
و از اول مهر ماه ٣۰ تا ۴۰ درصد مدارس به صورت 
حضوری بازگشــایی شــوند. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، علیرضا رئیســی گفت: امکان 
تامین واکسن برای دانش آموزان از ٢ کشور کوبا و 

چین مدنظر قرار گرفته است.
    

قیمت واکسن فایزر  با سینوفارم و 
اسپوتنیک برابر است

رئیــس اتحادیــه 
واردکنندگان دارو گفت: 
قیمت واکسن های فایزر 
و مدرنا پایین اســت و 
در حد قیمت واکســن 

سینوفارم و اسپوتنیک است.  به گزارش میزان، ناصر 
ریاحی گفت: البته به صورت شفاف نمی توانم قیمت 
آن را بازگو کنم، زیرا مسوالن در حال مذاکره هستند. 

    
 اولین فوتی »قارچ سیاه« 

در ایران، تایید شد
فارس به نقل از رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشــهر درخصوص میزان بستری ها و مرگ و میر 
ناشی از بیماری قارچ سیاه نوشته: در حال حاضر دو 
مورد تحت درمان و یک مورد فوتی بر اثر ابتال به قارچ 

سیاه در استان وجود دارد.
    

تعطیلی مرکز واکسیناسیون 
اورژانس در شرق تهران

مرکز واکسیناسیون 
اورژانــس تهــران در 
شــهید  ه  ورزشــگا
سعیدی اتوبان محالتی 
از دیروز صبــح بدلیل 

نداشتن واکســن تعطیل شده اســت. به گزارش 
ایسنا، بر روی دست نوشته ای که در ورودی محل 
واکسیناسیون نصب شــده از متقاضیان دریافت 
واکســن که نوبت تزریق واکسن آنها جمعه پنجم 
شهریور است خواسته شده روز بعد )دیروز( مراجعه 
کنند اما خبرنگار با حضــور در این محل با تابلوی 

تعطیلی مجدد این مرکز روبرو شد.
    

پرستار فروشنده واکسن تقلبی 
دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
فروشــنده واکســن های تقلبی کرونا خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی درباره دستگیری 
این فرد گفــت: پس از ارائه گزارشــی در خصوص 
اقدام فردی به تزریق و فروش واکسن کرونا در ازای 
مبلغ ۱٣ میلیون تومان، موضوع با توجه به اهمیت 
و حساســیت ویژه جهت رســیدگی تخصصی به 
کاراگاهان اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ارجاع شد. پس از شناسایی مشخص شد 
او پرستار یکی از بیمارستان های پایتخت است. وی 
تصریح کرد: کارآگاهان در بازرسی از منزل متهم 
مقادیری ویال واکسن کرونا با برندهای مختلف اعم 
از اسپوتنیک وی و آسترازنکا و مهر جعلی پزشک و 
کارت جعلی تزریق واکسن کشف کردند. به گفته 
متهم محتویات داخل ویال آب مقطر و برچســب 

ویال ها را نیز به چاپخانه سفارش داده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

»طرح تحقیق و تفحــص از نحوه 
واگذاری امالک و مستغالت شهرداری 
تهــران«، در حالــی جنجالی ترین و 
پرحاشــیه ترین موضــوع پیگیری 
شورای پنجم شــهر تهران بود، که به 
نظر می رســد، بقایای بررسی آن به 
حاشیه امن شورای ششم شهر تهران 
خزیده و دیگر نمی توان امید چندانی 
به حصول نتیجــه و مجازات خاطیان 

داشت.
در روزهای نخست انتخاب شورای 
شهر ششم؛ درکنار حضور یاران موافق 
در این شــورا، موضع گیری شهردار 
جدید تهران در خصوص شایعه بودن 
برخــی اتهامات و همچنین انتشــار 
نامه فرماندار تهران خطاب به رئیس 
شورای شهر ششــم هم این گمانه را 
به یقین نزدیک کرد که پرونده تخلف 
ســنگین مالی شــهرداری تهران در 
دوران محمدباقر قالیباف قرار نیست 

در دستور کار پیگیری باشد.
در روزهای اخیــر فرماندار تهران 
همزمان با تغییرات دولت و جابه جایی 
وزیر کشــور، در نامــه ای، خطاب به 
مهدی چمران، رئیس شــورای شهر 
ششــم، خواستار آن شــد که مصوبه 
شــورای پنجم با موضــوع »تحقیق 
و تفحــص از امــالک و مســتغالت 

شهرداری« اجرا نشود!
در نامه ای که فرماندار تهران برای 
رییس شورای شهر ارسال کرده است، 

دلیل رد این مصوبــه را »عدم امکان 
دسترسی مسئوالن وقت شهرداری 
به اســناد و مدارک« طبق تبصره ٣ 
ماده ۸۱ عنوان کــرده و در نهایت به 
دلیل عدم ارسال مســتندات قانونی 
مصوبه مذکور را قابل بررسی در هیات 
تطبیق مصوبات شــورای شهر تهران 

ندانسته است.
یاشــار سلطانی، ســردبیر سایت 
معماری نیوز که سال ها پیش تخلفات 
موسوم به امالک نجومی را رسانه ای 
کرده بود در واکنش به نامه عیســی 
فرهادی، فرماندار تهران نوشت: »این 
نامه به معنای آن اســت که قالیباف و 
مدیرانش که در این گزارش متخلف 
شــناخته شــده اند، از پیگرد قضایی 
در امــان خواهند ماند«. بــه گفته او، 
فرهــادی پیش از این هــم تحقیق و 
تفحص از تخلفات این پرونده را ابطال 
کرده بود. اما آن زمــان گفته بود که 
هیات تطبیق مصوبات شورای شهر، 

آن مصوبه را بررسی و رد کرده است.
در این میــان اظهــارات علیرضا 
زاکانی شهردار منتخب شورای ششم 
هم که در روز رای گیری به خبرنگاران 
گفته بود کــه »در خصوص برخورد با 
فساد تبعیضی قائل نیست، اما شنیده 
اســت که بســیاری از یافته های این 
تحقیق و تفحص شــایعه است«، این 
پرونــده را بیش از پیش به حاشــیه 

امن برد.
آخرین گزارش جنجالی چه بود؟

اردیبهشت امسال بود که سرانجام 
نتایج دو گــزارش تحقیق و تفحص از 
مدیریت گذشته شــهر تهران بعد از 

مدت های طوالنی به سرانجام رسید. 
نخست، گزارشــی از نحوه واگذاری 
امالک و مستغالت شهرداری تهران 
در سال های ۸۶ تا ۹۶ که نشان می داد 
چگونه امالک تهران به افرادی خاص 
واگذار شده است. بر اساس این گزارش 
تنها در یک بنــد آن ۱۱ واحد تجاری 
متعلق به شــهرداری تهــران به یک 

خیریه خاص واگذار شده است. 
بر اســاس یکی از بندهای گزارش 
تحقیــق و تفحص از امــالک، برخی 
از امالک شــهرداری به قیمت زمین 
کشاورزی فروخته شــده است. ٣٣ 
تخلف در حــوزه امالک شناســایی 
شــده بود و ٢٣ متخلف نیز به عنوان 
مسئول این واگذاری ها معرفی شده 
که نخستین آن شــهردار وقت تهران 
و رئیس شــورای ســازمان امالک و 
مستغالت قائم مقام و معاون هماهنگی 
و امور مناطق شهرداری تهران و معاون 
مالی و اقتصادی شــهردار وقت بوده 
است. بر اساس این گزارش، شهرداری 
تهران مکلف شده بود تمامی امالکی را 

که بدون اخذ مصوبه شــورا در تصرف 
بودند، پس بگیرد. پیگیری های قضائی 
نیز در این گزارش ها پیش بینی شده 

بود. 
یکــی دیگــر از موضوعاتــی که 
مورد تحقیق و تفحص قــرار گرفت، 
قراردادهای شــهرداری با شــرکت 
رساتجارت وابســته به بنیاد تعاونی 
سپاه و طرح سه شهید بود. نتایج این 
تحقیق و تفحص نیز نشان از یک هرج 
ومرج چند هزار میلیــاردی می داد. 
مواردی که هر کــدام از آنها نیازمند 
پیگیری همه جانبه از ســوی شورای 
شهر و شهرداری جدید و ارجاع آن به 
مراجع قضایی برای بازگرداندن اموال 

شهری دارد.
ماجرای هلدینگ یاس چیست؟

یکی از مهمترین و مشــهورترین 
بخش های مطروحه در این تحقیق و 
تفحص به شرکت رسا تجارت وابسته 
به بنیاد تعــاون ســپاه برمی گردد. 
شهرداری تهران در سال ۹٣ در قالب 
یک توافقنامه ۱٢ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان به شرکت های وابسته به سپاه 
داده و بعد از شش ســال نتوانسته آن 

را پس بگیرد.
کارگزاری رســا تجــارت مبین 
)یاس( یکی از هشــت کارگزاری ای 
بود که طبق مصوبه شــورای شــهر 
تهران قرار بود با بهره گیری از امکانات 
مالی خود )نقدی و غیرنقدی( نسبت 
به پاســخ گویی مطالبات طلبکاران 
شــهرداری و همچنین تملک امالک 
واقع در طرح های عمرانی شهرداری با 
همکاری سازمان امالک اقدام و پس از 
ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود 
صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، 
اما پس از مدتی این مســیر انحرافی 

اساسی پیدا کرد.
 نادیده گرفتن تحقیقات 

صورت گرفته
ماجرای هلدینگ یــاس هر چند 
مشــهورترین ماجرای فساد مالی در 
شهرداری در سالهای ۸۶ تا ۹۶ است، 
اما تنها همین یکی نیست. این در حالی 
است که بررسی همین یک مورد هم 
نشان می دهد بی توجهی به آن به بهانه 
نادرســت بودن تا چه میزان می تواند 
اعتماد شهروندان را سلب و حقوق آنها 

را پایمال کند. 
این در حالی اســت که بسیاری از 
کارشناســان معتقدند درستی این 
تحقیقات قابل بررسی و اثبات است. 
به گزارش اقتصاد نیوز، حسن مقیمی 
یکی از کارشناســان تیــم تحقیق و 

تفحص از پرونده های رسا تجارت در 
خصــوص ابعاد این پرونــده در زمان 
بررسی در صحن شورای شهر تهران 
گفته بود که »از سال ۹٢ و ۹٣ اتفاقی در 
بنیاد تعاون سپاه می افتد که در نتیجه 
آن مجموعه هلدینگ یاس تشــکیل 
می شود که بانک های نظامی را تحت 
پوشش داشته اســت و منابع مالی به 

آنجا می رفت. 
بدون آنکه به شــهرداری برسد. از 
ســال ۹۷ که تحقیق و تفحص شروع 
شد، شرکت رسا تجارت ۱۸۰ میلیارد 
تومان طلبکار نشان داده شد که بعد 
مشخص شــد ۶ هزار میلیارد تومان 
بدهکار اســت. منابع زیادی از بخش 
اقتصادی ســپاه به همراه شهرداری 
تهران در این قراردادهــا از بین رفته 
بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا 

تحقیق و تفحص انجام شود«.
به گفته مقیمــی »در بخش ملک 
پیچیدگی زیاد وجود داشت و علت این 
بود که تغییرات زیادی در شهرداری و 
سپاه اتفاق افتاد و در شناسایی انجام 
شده در جمع بندی اسفند ۹۹ اسناد 
حاکی از این بود ۱٢هزار ۹۰۰ میلیارد 
تومان منابع شــهرداری تهــران به 
هلدینگ سپاه واگذار شده که تنها ٣ 
هزار٢۰۰ میلیارد تومان هزینه شده 
است و مابقی پول شهرداری در اختیار 
نهادی قــرار گرفت که هیــچ ارتباط 
کاری با شــهرداری تهران نداشت. ما 
موفق شدیم یک هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان از منابع را برگردانیم«. به گفته او 
رقم مطالبات شهرداری از رساتجارت 
۴۱۰۰میلیارد تومــان به قیمت های 

سال ۹۵ است.

ر  کنــا در  ن  میــا یــن  ا ر  د
انکارهــای مدیــران شــهردار وقت 
تهران)محمدباقر قالیبــاف(، حتی 
محمدقائمــی، نماینــده حقوقــی 
هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید 
محمد گفت کــه ۹۰ درصد گزارش 
تحقیق و تفحص را قبول دارد و سپاه 

از ابتدا عنوان شــاکی وارد این پرونده 
شــده اســت. او در توئیتر خود گفته 
بود»اختالف حساب ها مشهود بود و 
نکته جالب آنکه بدهی ما به شهرداری 
براساس نامه ای معاون مالی وقت امضا 
کرده بود صفر ریال بود که پیگیری های 
انجام شده و همکاری سپاه، تالش شد 
اموال شهر به شهروندان بازگردد. ۹۰ 
درصد تحقیق و تفحصی که از سوی 
مدیریت شهری وقت انجام شده صحت 
دارد و آن ده درصد نیز مربوط به برخی 
از اعداد و ارقام و اصطالحاتی اســت 
که شــاید تیم تحقیق و تفحص از آن 

اطالعی نداشته اند«.
آیا امیدی به قانون گرایی هست؟

در این میان بســیاری چشم امید 
دارند که شورای شهر ششم و شهرداری 
جدید تهران چــه اقدامی برای به ثمر 
رساندن این تحقیق و تفحص طوالنی 
خواهــد کرد. گزارشــی که نشــان 
می دهد، هــزاران میلیــارد از اموال 
عمومی شــهروندان به افرادی خاص 
رسیده و نصیب برخی نور چشمی ها 

شده است. 
در این میــان علیرضا زاکانی اما به 
نظر می رســد بیش از آنکه به دنبال 
مبارزه با فســادهای رخ داده شــده و 
بازگرداندن آنها به اموال شهر باشد، به 
دنبال تثبیت جایگاهش در شهرداری 

است. 
او که دیروز در حالی که هنوز حکم 
شــهرداریش از ســوی وزارت کشور 
تایید نشده، با شهرداران منطقه های 
٢٢گانه تهران جلسه گذاشته نه تنها 
صحبتی از این تحقیق و تفحص نکرده 
که همانطور که پیشتر گفته شد برخی 
از گزارش هــای مورد اشــاره در این 
بررسی را نادرست عنوان کرده است. 
گفته هایی که شــائبه مسکوت مانده 
 این پرونده را حداقل در چهار ســال 

پیش رو تقویت می کند.

فرماندار تهران مانع از پیگرد قضایی قالیباف شد

امالک نجومی؛ باز هم در حاشیه امن 

خبر

دیــروز در حالی بــار دیگر رقــم مرگ و 
میرهای ناشــی از کرونا باالی ۶۰۰ نفر بود 
که رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت 
 به چهــار رقمی شــدن آمار تلفــات کرونا 

هشدار داد.
علیرضا ناجی ضمن انتقاد از نحوه کنترل 
علمی کووید به ایسنا گفت: روش و اقداماتی 
که انجام می دهیم، اصال درســت نیست. در 
این شــرایط ممکن است مرگ هایمان چهار 
رقمی هم بشود. چیزی که اکنون با مرگ ۷۰۹ 
تایی می بینیم، مربوط به دو هفته قبل است. 
با توجه به این شرایط همچنان در هفته های 
آینده باید انتظار مرگ های اینچنینی و حتی 

باالتر را داشته باشیم.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به روند فعلی بیماری کووید۱۹ در کشــور، 
گفت: در بسیاری از شهرها هنوز روند شیوع 
بیماری افزایشــی اســت. به عنوان مثال در 
استان خراسان و مشهد می بینیم که هنوز به 

پیک قله نرسیدیم.

 دست روی دست گذاشتن 
در مقابل کرونا

وی افزود: اینکه دست روی دست بگذاریم 
و نظاره گر باشــیم تا بیماری ســیر طبیعی 
خودش را طی کند، تاســف بار اســت. باید 
اقدامات الزم را انجــام دهیم. در حال حاضر 
احتیاج داریم، به جز اینکه شــهرها را واقعا 
الک داون کرده و ســکون ایجــاد کنیم، به 
انجام تســت های بســیار زیاد روی آورده و 
به صورت مناســب به بیماران رســیدگی 
کنیم. حال این رســیدگی می تواند درمان 
ســرپایی، قرنطینه کردن و ایزوالســیون 
 و... باشــد و در کنار آن واکسیناسیون را هم 

افزایش دهیم. 
تاخت و تاز کرونا

وی بــا بیــان اینکــه هیچ کشــوری در 
دنیا وجود نــدارد که تســهیالت نامنتهی 
برای خدمت رســانی در سیســتم درمانی 
به مردم داشــته باشــد، ادامه داد: بنابراین 
بایــد از وقوع بحــران جلوگیری شــود. به 
عنوان مثال ما می دانســتیم که واریانت آلفا 
از کشور همســایه به خوزســتان آمده، اما 

عکس العملی نشــان ندادیم. پشــت سر آن 
حتی مســافرت های عید را انجــام دادیم و 
این بال سر کشــور آمد. بعد هم در خیز پنجم 
واریانت دلتا و بتا از جنوب کشــور، وارد شد 
و نگاه کردیــم، نگاه کردیم و نــگاه کردیم تا 
تمام اســتان هایمان یکی یکی قرمز شدند، 
ویروس در سراسر کشــور پخش شد و حاال 
 در یــک بحرانــی افتادیم کــه می خواهیم 

چاره کنیم.

راهکارهای گذر از بحران کووید
وی درباره راهکارهــای گذر از این بحران 
به دولت جدید و وزیر پیشنهادی بهداشت، 
گفت: ما باید از تجربیات بد قبلی مان استفاده 
کنیم. اگر قرار بود ســاختار وزارت بهداشت 
با این حالــت جوابگو باشــد، تاکنون جواب 
داده بود، اما می بینیم که جواب نداده است. 
بنابراین افراد باید تغییر کنند، ساختار تقویت 

شود، افراد علمی وارد شوند.
ناجی تاکید کــرد: در عین حال دولت هم 
باید حرف های کارشناســی وزارت بهداشت 
را گوش کند و به آن عمل کند. در عین حال 
باید سرمایه گذاری بســیار زیاد انجام دهیم 
و تحول بسیاری در اداره مبارزه با بیماری ها 

ایجاد کنیم و استقالل درســت به آن داده و 
بدنه علمی اش را تقویت کنیم. در عین حال 
ساختارهای دیگر دولت هم باید متوجه شود 
و درک کند که بیمــاری کووید فقط برعهده 

وزارت بهداشت نیست.
 انتقاد از وزیر جدید بهداشت 
به دلیل عدم استفاده از ماسک

وی گفــت: متاســفانه رفتــاری از وزیر 
بهداشت دیده شــد که مرا دلسرد کرد. البته 
امیدوارم از حــرف من ناراحت نشــوند، اما 
وقتی وزیر بهداشت در بحبوحه کووید در یک 
جلسه سربسته با تعداد زیادی از افراد، بدون 
ماسک حضور پیدا کرده و صحبت می کنند، 
دلسردکننده اســت و این احســاس ایجاد 
می شود که شاید اهمیت موضوع درک نشده 
است. البته امیدوارم این اقدام خطای سهوی 

بوده باشد. 
هرچند افرادی که به عنوان مالک بهداشت 
مملکت هستند، باید بســیار دقیق و با توجه 
رفتار کنند و در حضور مردم و نمای عمومی 
این پیغام را به مردم برسانند که موضوع کووید 
بسیار جدی است و باید رعایت کنیم و ماسک 
بزنیم. هرکس که به وزارت بهداشت می آید 
باید دلسوزانه به اصالح ســاختاری و بسیار 
بنیادی وزارت بهداشــت و تقویت بنیه های 
علمــی آن بپردازد، در غیر ایــن صورت فکر 

نمی کنم بتوانیم مشکلی را حل کنیم.

برخی استان ها به پیک قله پنجم نرسیده اند

هشدار خطر چهار رقمی شدن مرگ های کرونایی

در روزهای اخیر فرماندار 
تهران همزمان با تغییرات 

دولت و جابه جایی وزیر 
کشور، در نامه ای، خطاب 

به مهدی چمران رئیس 
شورای شهر ششم، 

خواستار آن شد که مصوبه 
شورای پنجم با موضوع 

»تحقیق و تفحص از امالک 
و مستغالت شهرداری« 

اجرا نشود!

نگاهی به گزارش»تحقیق و 
تفحص از امالک و مستغالت 

شهرداری« نشان می دهد 
که بی توجهی به آن به 

بهانه نادرست بودن برخی 
گزارش های آن تا چه میزان 
می تواند اعتماد شهروندان 

را سلب و حقوق آنها را 
پایمال کند
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