
افزاي�ش چرخ�ه فس�اد در ش�وراها زمين�ه 
باندبازي، ثروت اندوزي، البي و سياست بازي را 
به وجود آورده است. تشكيل 473فقره پرونده 
قضايي براي اعضاي شوراها با انتقادات فراواني 
در راستاي فلس�فه تش�كيل اين نهاد همراه 
شده است. تخلفات و عملكرد ضعيف شوراها 
س�بب اختالل در ارائه  خدمت به شهروندان 
شده اس�ت. نبود نظارت كافي و مستمر، خأل 
قواني�ن باز دارن�ده و كم كاري دس�تگاه هاي 
نظارتي و متولي س�بب شده است تا تخلفات 
برخي از اعضاي ش�وراها، عملك�رد اين نهاد 
مردمي را زير س�ؤال ببرد و برخي شوراها به 
جاي الگوي مردمي حل مشكالت به نماد فساد 
و تخلفات تبديل ش�وند. روز گذش�ته رئيس 
مجلس شوراي اس�المي در جريان رسيدگي 
به طرح اصالح قانون انتخابات شوراها با اعالم 
اينكه امروز متأسفانه شوراي شهر به شوراي 
ش�هرداري تبدي�ل شده اس�ت و آن طور كه 
بايد و ش�ايد به وظايف خود عمل نمي كند بر 
وظايف نظارتي مجلس بر شوراها تأكيد كرد. 
 با فعاليت پنج دوره شوراها در كشور اين انتظار 
مي رفت كه مسائل و مش��كالت مردم در شهرها 
و روس��تاها تا حدود زيادي حل و فصل شود، اما 
متأس��فانه عملكرد ضعيف ش��وراها در بسياري 
از موارد نه تنها نتوانس��ته اس��ت از بار مسائل و 
مشكالت بكاهد،  بلكه بر مشكالت موجود افزوده 
شده است. پاس��خگويي به مس��ائل و مشكالت 
ش��هروندان نياز به تخصص و تفكر شورا يي دارد 
و اگر فردي تخصص مورد نياز شهر و مسائل آن 
را نداشته باشد، به اليه هاي سياسي بازي، فساد 
و ثروت اندوزي كشانده مي ش��ود و به جاي حل 
مشكالت، بر بار مشكالت شهروندان و شهر خواهد 
افزود. حاال به نظر مي رسد زاويه پيدا كردن شوراها 
از وظايف اصلي خود زمينه تخلفات ش��ورايي را 
افزايش داده اس��ت. در اين خصوص غالمحسين 
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه در دي ماه 98 
از دستگيري ۵۰ عضو شورا در سال 98 خبر داد 
و گفت: جاي گاليه دارد كه حدود ۲۰ ش��هردار، 
۵۰ عضو شوراي شهر، ۱۰۰ كارمند در تعدادي از 
استان ها و شهرستان ها تحت تعقيب قرار گرفته، 

بازداشت شده و برخي محكوم شدند. 
    تشكيل 472 فقره پرونده قضايي عليه 

شوراها 
انحالل شوراهاي ساري، رشت، گلستان، مهاباد 
و افزايش آمار باز داشتي ها، انتقادات از شوراها و 
عملكرد اين نهادهاي مردمي را افزايش داده است. 
در اي��ن خصوص محم��د صالح ج��وكار، رئيس 
كميس��يون ش��وراها و امور داخلي كشور گفت: 
در مجم��وع ۱۲۵ هزار و 99۲ نفر عضو ش��وراي 
اسالمي شهر و روس��تا داريم؛ در سال 97 و 98، 
47۲ فق��ره پرونده قضاي��ي، 4 ميليون مترمربع 
زمين خواري و يك ه��زار و ۵۰3 ميليارد تومان 
رد مال بازگشت به بيت المال تعيين شده است؛ 

چگونه مي توان گفت تخلفي در شوراهاي شهر و 
روستا صورت نگرفته است؟!

 اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه كساني 
كه افراد فاقد ش��رايط را براي حضور در شوراها 
تأييد كرده اند بايد در دنيا و آخرت پاسخگو باشند، 
تصريح كرد: علت چرخه فس��اد در شوراها عدم 

نظارت، نبود قوانين بازدارنده و جدي است. 
    مبارزه با فساد با اصالح قوانين شوراها 

 روز گذشته نمايندگان در نشست علني مجلس 

شوراي اس��المي با طرح اصالح موادي از قانون 
تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
كش��ور ب��ا ۱68 رأي مواف��ق، 64 رأي مخالف و 
۱۰ رأي ممتنع از مجم��وع ۲47 نماينده حاضر 

موافقت كردند. 
به نظر مي رسد اين طرح در پيشگيري از اتفاقاتي 
كه منجر به مش��كالت كنوني شوراها شده مؤثر 
باشد. در اين خصوص نايب رئيس كميسيون امور 
داخلي شوراها گفت: اصالح قوانين ضمن مبارزه 

با فساد هاي مالي از حجم باالي دستگيري هاي 
اعضاي شوراها پيشگيري مي كند. 

محمدحسن آصفري با اشاره به نقش مثبت طرح 
اصالح قانون انتخابات ش��وراهاي اسالمي شهر 
روس��تا ها در جلوگيري از تخلفات مالي گفت: با 
تصويب اين طرح در مجلس نظارت پيش��يني و 
پسيني بر شوراها صورت خواهد گرفت، به گونه اي 
كه بر س��وابق، عملكرد و كارايي اعضاي شوراها 

نظارت مي شود. 
حسين حق وردي، نماينده ش��هريار نيز در اين 
رابطه به »ج��وان« گفت: در طرح مجلس س��ه 
موضوع گنجانده شده است. اول كسب حد نصاب 
در آزمون پيش از ثبت نام اس��ت ك��ه اين مورد 
به دوره ششم شوراها نمي رس��د. دوم تغييرات 
در نظارت انتخابات بر ش��وراها است. در هيئت 
نظارت پيش بيني ش��ده اس��تاني، يك قاضي و 
يك كارش��ناس حقوقي اضافه خواهد شد و در 
شهرستان ها هم از نماينده رئيس دادگستري و 
رئيس دفتر نظارت شوراي نگهبان هم به مجموعه 
نظارتي اضافه خواهد ش��د. سومين موضوع هم 
اين است كه ناظران پيش از انتخابات، بر فعاليت 
پس از انتخاب��ات اعضاي برگزي��ده هم نظارت 
خواهن��د كرد. ب��ه گفته حق وردي، ش��وراهاي 
ش��هر عملكردهاي مثبت��ي هم داش��ته اند كه 

قابل چشم پوشي نيست. 
   نظارت بر انتخابات و عملكرد شوراها از 

وظايف اصلي مجلس است
رئيس مجلس شوراي اس��المي پس از تصويب 
اصالح قوانين ش��وراها اعالم كرد ك��ه نظارت بر 
انتخابات و عملكرد چهار س��اله شوراهاي شهر و 
روستا به عهده مجلس شوراي اسالمي بوده و ما 
نبايد به اين سمت برويم كه اين وظيفه را به عهده 

بخش ديگري بسپاريم. 
 محمد باقر قاليباف بيان كرد: بحث ش��وراهاي 
اس��المي كش��ور از موضوعات مهمي اس��ت كه 
در دس��تور كار مجلس ش��وراي اس��المي قرار 
گرفته است. هفت اصل قانون اساسي يعني اصل 
هفتم و اصل ۱۰۰ تا ۱۰6 قانون اساسي در رابطه 
با وظايف و كارهاي قانوني اس��ت كه ش��وراهاي 

اسالمي بايد آن را انجام دهند. 
وي افزود: براس��اس قانون، مجلس هم در حوزه 
قانون گذاري و هم در حوزه نظارت وظيفه مداخله 
در بحث ش��وراها را دارد. ما نبايد ب��ه دنبال اين 
باش��يم كه وظيفه نظارت��ي را ك��ه در اين حوزه 
برعهده مجلس ش��وراي اسالمي است، به بخش 

ديگري واگذار كنيم. 
قاليباف تأكي��د كرد: م��ا مي توانيم بخش��ي از 
نظام اداري و اجرايي كش��ور را ك��ه امروز درگير 
تمركزگرايي شده است، به شوراهاي شهر و روستا 
بازگردانيم و بر انتخابات و عملكرد شوراها نظارت 
دقيقي داشته باشيم. امروز متأسفانه شوراي شهر 
به شوراي شهرداري تبديل شده است و آن طور كه 

بايد و شايد به وظايف خود عمل نمي كنند. 
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رئيس فرهنگستان علوم پزشكي در نامه اي به دبير كل سازمان ملل، عملكرد اين نهاد را موجب سياسي شدن كرونا دانست 

نمكي:موجچهارمكرونابيايد،بهشدتگرفتارميشويم

قانونيبرايكمتركردنتخلفاتشوراييها
نماينده مجلس در گفت و گو با »جوان«: بر اساس كليات تصويب شده در روز گذشته مجلس

 3 نظارت جديد در انتخابات شوراها وارد خواهد شد

خي�زش در آم�ار 

زهرا چيذري 
بيماران س�رپايي   گزارش  2

كرونا احتمال وقوع 
موج چهارم اين بيماري را در ماه هاي سرد پيش 
رو تش�ديد مي كند. همين مس�ئله هم موجب 
نگراني وزير بهداشت شده است. آمار فوتي ها 
هم كه تا 7۱ نفر كاهش يافته بود، دوباره تا مرز ۱۰۰ 
نفر افزايش يافته است. حاال بيم آن مي رود كه با 
بازگشايي هاي شتابزده و عادي انگاري اوضاع از 
س�وي مردم و مس�ئوالن، دوباره گرفتار موج 

تازه اي از هجوم ويروس تاجدار شويم. 
با م��رگ 97 بيمار طي ۲4 س��اعت منتهي به روز 
چهارشنبه ۲4 دي ماه، مجموع جانباختگان اين 
بيماري در كشورمان به ۵6 هزار و 4۵7 نفر رسيد.  
در حال حاضر و بر اساس آخرين تحليل ها، هفت 
شهرستان ساري، آمل، فريدونكنار، قائمشهر و نكا 
در استان مازندران و بندرگز و كردكوي در استان 
گلستان در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين 3۰ 
شهرس��تان در وضعيت نارنجي، ۲۱9 شهرستان 
در وضعيت زرد و ۱9۲ شهرستان در وضعيت آبي 

قرار دارند. 
  موج چهارم در كمين 

سعيد نمكي، وزير بهداش��ت با تأكيد بر پرهيز از 
هرگونه عادي انگاري و ساده انگاري از سوي مردم و 
مسئوالن نسبت به كاهش موارد بيماري كرونا در 
كشور و با بيان اينكه اين عادي انگاري همكاران ما 
را نگران كرده است، گفت:» متأسفانه مواردي را از 
خيز جديد بيماري در كشور به خصوص در موارد 
س��رپايي بيماري داريم مي بينيم ك��ه اين موارد 
مي تواند بعد از چند روز به افزايش موارد بستري و 
بعد از آن به افزايش موارد مرگ و مير بدل شود.« 
نمكي با اشاره به فوت ۲۱ نفر در ۲4 ساعت منتهي 
به روز گذشته در مازندران درباره وضعيت اين استان 

ابراز نگراني كرد. 
وي تأكي��د ك��رد:» اگر اي��ن مرگ ها در اس��تان 
مازندران نبود، به سمت مرگ هاي پايين تر از ۵۰ 

مي رفتيم.«

متأس��فانه مواردي را از خيز جديد در كش��ور به 
خصوص در موارد سرپايي بيماري داريم مي بينيم 
كه اين موارد مي تواند بعد از چن��د روز به افزايش 
موارد بستري و بعد از آن به افزايش موارد مرگ و 

مير بدل شود.«
نمكي تصريح كرد:» هر گونه ساده انگاري در بين 
مردم و مسئوالن مي تواند خطرناك باشد و اگر موج 
چهارم بيايد، ما را به ش��دت گرفتار مي كند چون 
زيرساخت هاي كشور توان مقابله با موج چهارم را 

نخواهد داشت.«
به گفته وي در زمينه واكسن داخلي هم آنچه در 
مجموعه مطالعه باليني انجام داديم، بسيار موفق 
بوده است. واكسن كروناي توليد مشترك با كوبا هم 
بعد از فاز مطالعات حيواني، فاز اول و دوم باليني را در 
بيرون از كشور پاس كرده و قرار است در پاستور به 
صورت مشترك ساخته شود. نمكي ابراز اميدواري 
كرد در بهار آينده واكس��ن داخلي را با اطمينان و 

خيال راحت در كشور داشته باشيم. 
  سياسي كاري سازمان ملل 

ماجراي برخورد سياسي و سازمان هاي بين المللي و 

غرب با ايران هم همچنان ادامه دارد. اين بار تصميم 
ايران براي ممنوعيت ورود واكسن پر ابهام امريكايي 
دستمايه سياسي بازي هاي سازمان ملل شده است. 
اولين ها هميشه در خاطر مي ماند؛ اولين مورد ابتال 
به ايدز در ايران كودك شش ساله مبتال به هموفيلي 
بود كه به دليل مصرف فرآورده خوني آلوده وارداتي 
از فرانس��وي به ايدز مبتال شد. در چنين شرايطي 
دبير كل سازمان ملل كه در برابر تحريم هاي دارويي 
و تجهيزات پزش��كي براي ايران س��اكت بود، در 
واكنش به ممنوعيت ورود واكس��ن امريكايي به 
كشور از س��وي رهبري گفته است »واكسن كرونا 
را سياسي نكنيد«! در پاسخ به اين اظهارات، رئيس 
فرهنگستان علوم پزشكي طي نامه اي براي دبير 
كل سازمان ملل تأكيد كرد كه عدم موفقيت اين 
سازمان و س��ازمان بهداش��ت جهاني در پاسخ به 
تحريم هاي غيرانساني امريكا همان چيزي است كه 

»سياسي« شده است. 
س��يد رضا مرندي در اين نامه با اشاره به تحريم 
دارو و تجهيزات پزش��كي و چالش هاي آن براي 
بيماران ايراني نوشته است:» اينجانب در مكاتبات 

متعددي به سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت 
جهاني بارها تأكيد كرده ام كه تحريم هاي ظالمانه 
امريكا و كشورهاي غربي حامي آن منجر به عدم 
دسترسي داروهاي حياتي براي مردم ايران شده 
و آنها را از اساسي ترين حقوق انساني خود محروم 
كرده اس��ت. اين تحريم هاي ناروا و ناتوان كننده 
در چندين ده��ه از زمان جن��گ تحميلي رژيم 
صدام حس��ين عليه ايران ك��ه اياالت متحده و 
بسياري از كشورهاي غربي در تأمين تجهيزات 
نظامي و س��الح هاي ش��يميايي از او پشتيباني 
نمودند تا به ام��روز يعني در همه گي��ري كرونا 
به ما تحميل شده و مي ش��ود. كوويد ۱9 به كل 
كشورهاي جهان ضربه زده است كه در مورد برخي 
كشورها مانند جمهوري اسالمي ايران بدتر از ديگر 
كشورها بوده است و براي مردم ايران به دليل ادامه 
تحريم هاي وحشيانه اي كه آنها را از دسترسي به 
داروها و تجهيزات پزشكي محروم نموده، فرصت 
الزم و توان ضروري را گرفته اس��ت. تأس��ف آور 
است كه همه اين اتفاقات تقريباً در سكوت كامل 
سازمان هاي مدافع حقوق بشر غربي و نهادهاي 
بين المللي كه بايد خواس��تار دسترسي ايران به 
كمك هاي پزش��كي طي اين همه گيري جهاني 

باشند، صورت گرفته است.«
مرندي تصري��ح كرده اس��ت:» در حالي كه مفهوم 
سكوت شما و ديگر سازمان هاي مدافع حقوق بشر 
در مقابل اين تحريم هاي ظالمانه پزشكي هنوز براي 
جامعه پزشكي ما روشن نيست، منظور اين گفته 
مدير اجرايي برنامه فوريت هاي س��المت سازمان 
جهاني بهداشت در كنفرانس مطبوعاتي اخيرش 
در واكنش به س��خنان رهبر ما آيت اهلل خامنه اي 
كه واكسن هايي كه به اندازه كافي آزمايش نشده را 
رد كرده اند، چيست كه گفته است:  كرونا را سياسي 

نكنيد«.
وي ادامه داده اس��ت:» ب��راي ما، ع��دم موفقيت 
سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني در پاسخ به 
تحريم هاي غيرانساني امريكا همان چيزي است كه 

»سياسي« شده است.«

 معاون ترافيكي ش��هردار تهران گفت: قرارداد تأمين ۱۰۵ دستگاه 
واگن از طريق مشاركت عمومي و خصوصي به زودى و براى نخستين بار 

منعقد مي شود. 
 يك كارشناس محيط زيست با اش��اره به اينكه قطع كردن موقتي 
برق به ص��ورت روزانه تأثير ناچي��زي در كاهش آلودگ��ي هوا خواهد 
داش��ت، گفت: قطعي برق ها حداكثر ۲۰ درصد در كاهش آلودگي هوا 
تأثير دارد. بر  اين اساس در كشورمان ايران كم و كاستي در زمينه برق 

ندارد و با اين خاموشي ها نمي توان آلودگي هوا را كنترل كرد. 
 شهردار منطقه ۱۲ از صدور پروانه ساختمان جديد پالسكو تا پايان 
هفته خبر داد و گفت: ساختمان جديد پالسكو توانست تمام تأييديه 
و مجوزهاي الزم از سازمان هاي ناظر همچون سازمان نظام مهندسي 

و آتش نشاني اخذ كند. 
 معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به جامعه 44 ميليون 
نفري تحت پوشش اين سازمان اظهار كرد: ماهانه به طور متوسط ۱۵ هزار 

ميليارد تومان براي خدمت رساني به اين جامعه بزرگ هزينه مي شود. 

پرستاران:مواضعرهبرانقالب
موتورمحركه»ماميتوانيم«است

سازمان نظام پرستاري در بيانيه اي اعالم كرد: بيش از ۱۰ هزار پرستار 
با امضاي پويش »سپاس رهبرم« حمايت خود را از مواضع حكيمانه، 
مقتدرانه و افتخار آفرين رهبر معظم انقالب در مورد واكسن كرونا 
و نيز مس�ائل زيربنايي حوزه مراقبت هاي پرستاري اعالم كردند. 
سازمان نظام پرستاري در بيانيه خود آورده است: »ما پرستاران نه تنها از 
مواضع اخير رهبر معظم انقالب در زمينه واكسن كرونا و نيز مسائل اساسي 
حوزه پرستاري و زيربناهاي عظيم نظام سالمت حمايت مي كنيم، بلكه 
خود را مجري، مدافع و عامل به فرامين و منويات رهبر عزيزمان مي دانيم 
و مي دانيم كه واكسن به طور عام عامل پيشگيري است، اما واكسن داخلي 
كرونا در اين شرايط عامل »افتخار و اقتدار ملي و عامل تضمين سالمت 

آحاد ملت و به ويژه نيروي انساني درنظام سالمت« است. 
در ادامه اي��ن بيانيه آمده اس��ت: مواضع حكيمانه، دلس��وزي و توجه 
ويژه رهبري معظم انقالب به دانش��مندان توليد واكس��ن، س��المت 
تضمين شده آحاد مردم و توجه و تأكيد ايشان به رسيدگي تخصصي به 
تعداد و شرايط سرمايه انساني در حوزه مراقبت هاي پرستاري، عامل 
اصلي پيشران، پيش برنده و »موتور محركه قدرت ما مي توانيم« است. 
بنابراين با تمام وجود به معظم له و مواضع حكيمانه ايش��ان افتخار و 
حمايت مي كنيم و به خود و آحاد ملت عزيز ايران براي داشتن چنين 

رهبر دلسوز، زمان شناس و مقتدري تبريك مي گوييم. 
پرس��تاران تأكيد كرده اند: همانطور كه بارها گفته ايم، ما پرستاران و 
امضا كنندگان اين پويش در خط مقدم مبارزه ب��ا كرونا هم به عنوان 
خاكريز دفاع از سالمت مردم و هم به عنوان مجاهدين لبه جلويي ميدان 
نبرد؛ محافظت از حيات و س��المت مردم را با تمام وجود به گونه اي به 
عهده مي گيريم تا همكاران عزيزمان در حوزه ساخت واكسن داخلي به 
موفقيت كامل و تضمين شده برسند و نيز مسئوالن حوزه تأمين واكسن 

از ساير كشورها به مطمئن ترين و بهترين آنها دست يابند. 
در اين بيانيه آمده است: بي ش��ك براي ما كه يك سال است در جبهه 
مبارزه با كرونا جان خويشتن را سر دس��ت گرفته ايم، ورود واكسن به 
كشور را با هدف تكميل ش��دن پروژه هاي تحقيقاتي بيگانگان، ننگي 
تاريخي مي دانيم و از همه مسئوالن مي خواهيم جان يكايك مردم عزيز 
را مثل جان خود و اعضاي خانواده خود بدانند تا به بهترين محصوالت 

دست نيافته اند، اجازه ورود ندهند. 

حسین سروقامت

مناقصههايمحيطزيستي
بهكامپيمانكارانسودجو

در حوزه مديريت پسماند، پيمانكاران به راحتي 
سر سازمان محيط زيست كاله مي گذارند

پيمان�كاران س�ودجو ب�ا ه�دف برنده ش�دن و ب�دون توج�ه 
به هزينه ه�اي واقعي دف�ع اصولي پس�ماندها، كمتري�ن قيمت 
را ب�ه س�ازمان محيط زيس�ت پيش�نهاد مي دهن�د. پ�س از 
برنده ش�دن ه�م اي�ن دالالن، جه�ت پوش�ش دادن هزينه ها و 
س�ود خودش�ان به جاي دفع اصولي پس�ماندها به رهاس�ازي و 
تخليه آنه�ا در محيط و در محل ه�اي غير مجاز اق�دام مي كنند. 
در سال هاي اخير پيمانكاران محيط زيس��ت كلكسيوني از تخلفات را 
به نام خود ثبت كرده اند. روايت هايي كه نش��ان مي دهد محيط  زيست 
هنوز نمي تواند مناقصه هايي بدون تعارض منافع و با اس��تانداردهايي 

كامل برگزار كند. 
  قطع درخت به صالحديد پيمانكار

چند س��ال قبل، يكي از پيمانكاران محيط زيست در جنگل  جهان نما 
گزينه اي را مط��رح كرده بود كه نه س��ازمان جنگل ها ب��ا آن موافقت 
كرده بود و نه استانداري و نه سازمان محيط زيست اما پيمانكار با وجود 

مخالفت ها در نهايت كار خود را انجام داده بود. 
پس از تقاضاي وزارت راه مبني بر ساخت جاده، پيمانكار براي عريض 
كردن جاده، قس��متي را براي اين كار انتخاب كرد كه شامل درختان 
دست كاشت بود كه عمر پنج ساله داشتند. تمامي اين درختان دست 
كاشت قطع شدند.  هر چند كه پس از تخلف پيمانكار، سازمان حفاظت 
محيط زيست و سازمان جنگل ها هر دو اين موضوع را پيگيري و آن را 
متوقف كردند. همچنين دادستان و مقام قضايي نيز با تشكيل پرونده، 
حمايت هاي خوبي از پرونده تشكيل شده انجام دادند، اما پيمانكار آنچه 

را به نفع خود بود، انجام داد. 
  سريال تخريب هاي پيمانكاري

سال گذشته هم منطقه گردشگري تنگ كهكاب در استان كهگيلويه 
و بويراحمد با داش��تن جاذبه هاي طبيعي و باستاني فراوان، در امتداد 
رودخانه ديلگان، توس��ط پيمانكار ب��راي اح��داث بَندهاي اصالحي 
آبخيزداري جهت جلوگيري از سيالب به صورت بسيار عجيبي تخريب 
شد! متأسفانه پيمانكار جهت راحتي كار خود و كم كردن فاصله و هزينه 
حمل براي تهيه مصالح مورد نياز خود در اجراي پروژه، كمر همت به 
تخريب ارتفاعات از منطقه زيباي گردش��گري ديلگون با داشتن چند 
آسياب باس��تاني و انواع باغات گردو و غيره بست آن هم جلوي چشم 

مسئوالن ذي ربط!
آنطور كه س��ايت محيط زيستي كبنا نيوز ياس��وج خبر داده است؛ در 
حالي كه تمامي مسئوالن ذيربط )فرماندار، مديريت منابع طبيعي و 
محيط زيست شهرستان، معاونت آبخيزداري منابع طبيعي، مدير كل 
منابع طبيعي، مديركل بحران استانداري و اداره كل ميراث فرهنگي 
و گردشگري استان كهگيلويه و بويراحمد( از طريق ساكنين منطقه و 
دوستداران و فعاالن محيط زيست در جريان اين تخريب قرار گرفتند، 

اما متأسفانه تخريب ها همچنان با شدتي بيشتر ادامه يافت. 
تخلفات پيمانكاران برداشت شن و ماسه در گيالن و پيمانكار تفكيك 
پسماند البرز در ماه هاي اخير هم از تازه ترين موارد ديگر در اين زمينه 

است. 
  حل تعارض منابع در محيط زيست

س��ال گذش��ته موادي از اليحه »قانون نحوه مديريت تعارض منافع 
در انجام وظاي��ف قانوني و ارائه خدمات عمومي« ب��ا هدف مديريت و 
پيش��گيري از تعارض منافع و اعالم موقعيت هايي كه به اين امر منجر 

مي شود، در هيئت وزيران به تصويب رسيد. 
 در اين اليحه اشخاص مشمول، مصاديق موقعيت هاي تعارض منافع، 
راهكارهاي مواجهه با موقعيت هاي تعارض منافع و پيش بيني ضمانت 

اجراي نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بيان شده است. 
 س��خنگوي كميس��يون اجتماعي مجلس نيز۲8 مهرم��اه ۱399 از 
برگزاري اولين جلس��ه بررس��ي طرح ۲7 ماده اي مجلس و اليحه 4۰ 

ماده اي دولت براي مديريت تعارض منافع خبر داد. 
در همين راس��تا، رئيس اداره محيط زيس��ت انس��اني اس��تان تهران 
گفت: »در بسياري از موارد توليدكنندگان پسماندهاي ويژه خودشان 
قابليت و توانايي مديريت، جمع آوري، انتقال و دفع پسماند را ندارند. 
از اين رو بايد مديريت پسماند خود را بر اساس ظرفيتي كه قانون براي 
آنها فراهم كرده است به اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله پيمانكاران 
بخش خصوصي واگذار كنند كه در زمينه امحاي پسماند سرمايه گذاري 
كرده اند. از اين رو اين يكي از مراحلي است كه مديريت اصولي پسماند 
و حفظ محيط زيست با منافع توليدكننده پسماند تعارض پيدا مي كند؛ 
چراكه توليد كننده بايد به ازاي هر كيلوگرم پسماند خود مبلغي را به 

پيمانكاران مديريت پسماند جهت دفع آن پرداخت كند.«
  فقط در شعار به  دنبال تغيير رفتار هستيم

فاطمه اكبرپ��ور اف��زود: » اين تعارض مي��ان مناف��ع توليدكنندگان 
پسماندهاي ويژه و مديريت صحيح پسماند يكي از گلوگاه هاي تخلف 
است و باعث مي شود در برخي موارد توليدكننده هاي پسماند ويژه براي 
فرار از هزينه هاي مربوط به امحاي اصولي پسماندهاي خود، اقدام به 
تخلف و رها كردن بخشي از پسماندهاي خود در محل هاي غيرمجاز 
كنند.  وي تأكي��د كرد: »اين اصل ك��ه واحد آالينده ي��ا توليدكننده 
پسماندهاي ويژه بايد هزينه آاليندگي خود را بپردازد، يك اصل جهاني 
است و تنها در قانون مديريت پسماند ايران متجلي نشده است. بيشتر ما 
تنها در شعار به  دنبال تغيير رفتار هستيم، ولي در عمل منفعت خودمان 
را بر همه چيز اعم از سالمت محيط زيست و جامعه ترجيح مي دهيم و 

حاضر به پرداخت هزينه براي مسئوليت هاي خود نيستيم.«
رئيس اداره محيط زيست انساني استان تهران با اشاره به اينكه تعارض 
منافع در زمينه مديريت پس��ماندهاي ويژه تنها باع��ث انجام تخلف 
از سوي توليدكنندگان پس��ماند ويژه نمي ش��ود، گفت: »در برخي از 
موارد پيمان��كاران اين حوزه كه اقدام به جم��ع آوري، انتقال و امحاي 
پس��ماندهاي ويژه مي كنند نيز به دليل منفعت مالي و تعارض منافع 

اقدام به تخلف مي كنند.«
اكبرپور در ادامه توضيح داد: »به عنوان مث��ال برگزاري مناقصه براي 
انتخاب پيمانكار جهت انتقال و امحاي پسماندهاي ويژه و صنعتي، بين 
كارخانه ها و شركت هاي توليد كننده پسماند ويژه متداول است. واضح 
است پيمانكاري كه كمترين قيمت را پيشنهاد بدهد در مناقصه برنده 
خواهد شد و پيمانكاران سود جو نيز با هدف برنده شدن و بدون توجه 
به هزينه هاي واقعي دفع اصولي پسماندها، كمترين قيمت را پيشنهاد 
مي دهند. در مرحله بعد جهت پوشش دادن هزينه ها و سود خودشان به 
جاي دفع اصولي پسماندها نسبت به رهاسازي و تخليه آنها در محيط و 

در محل هاي غير مجاز مي كنند.«

واي كه اين كرونا چه ها كه با ما نكرد؛ همي�ن كه ما را از كالس 
حضوري گسسته، با فضاي مجازي پيوند داد. 

كاري سخت. . . و با فرهنگ ايرانيان سخت تر و پيچيده تر!
آيا همه معلمان از فضاي مناسب براي تدريس مجازي يا كالس 

آنالين برخوردارند؟ البته كه نه!
برخي كودكان�ي دارند كه از س�ر و ك�ول آنها ب�اال مي روند يا 
والدين س�الخورده اي كه بايد از آنان پرس�تاري كنند. برخي 
نيز همسايه هاي ش�لوغي دارند يا لپ  تاپ و گوشي و اينترنت 

مناسبي ندارند. . . 
جوانمرداني كه با كوله بار دانش و تجربه و دل دريايي خويش پا 

به اين عرصه دشوار نهاده اند. 
. . . در اين ميان گروهي ناجوانمرد سر برآورده اند كه با ضبط و 
شكار لحظه هاي خس�تگي، عصبانيت و تپق ها  فضاي شاداب 

تعليم و تربيت را تيره و تار مي كنند. 
بي گدار به آب نزنيم. . . تف سرباالست؛ برمي گردد!
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با پيگيري كميته پيگيري و نظارت مصوبه شهر دوستدار كودك، 
كد كودك در سامانه ۱37 و ۱888 شهرداري تهران راه اندازي شد. 
الهام فخاري، مس��ئول كميته پيگيري و نظارت مصوبه شهر دوستدار 
كودك از ايجاد كد كودك در س��امانه ۱37 و ۱888 شهرداري تهران 
خبر داد و اظهار كرد: ما در شوراي شهر تهران مصوبه اي با عنوان شهر 
دوستدار كودك داريم كه اين موضوع شامل حضور كودكان در شهر، 
حقوق آنها و خدماتي است كه در شهر بايد به آنها ارائه بشود تا در كنار 

زندگي سالم، فرصت پرورش استعدادهايشان فراهم آيد. 
 فخاري اف��زود: ما اين موض��وع را در نظ��ر گرفته ايم ك��ه بايد مطالبه 
شهروندي را در امور كودكان وارد كنيم به اين معنا  كه كودكان يا والدين 
آنها اگر در شهر موردي را مي بينند كه نيازمند اصالح است يا نيازمند 
ايجاد است، به شهرداري گزارش بدهند.  وي تأكيد كرد: در همين راستا 
مكاتبه اي با شهردار تهران داشتيم كه در سامانه ۱37 و ۱888 شهرداري 
تهران »كد شهر دوستدار كودك« را تعريف كنيم تا نيازهاي كودكان و 
مشكالتي كه براي آنها در شهر وجود دارد در آنجا گزارش شود.  به گفته 
وي، تمامي پيام هاي مربوط به مهد هاي كودك  وابس��ته به شهرداري 
تهران، زمين ب��ازي كودكان، خط كش��ي روبه روي م��دارس ابتدايي، 
كارت بليت مرتبط با حمل و نقل و خدمات حوزه حمل و نقل كودكان 
و مصاديق مشابه از طريق »كد دوس��تدار كودك« قابل گزارش است.  
مسئول كميته پيگيري و نظارت مصوبه شهر دوستدار كودك در پايان 
اظهار كرد: از اين به بعد مردم هر مسئله اي در حوزه كودك داشته باشند 
مي توانند آن را در سامانه ۱37 و ۱888 شهرداري تهران گزارش دهند 
و ما از طريق شوراي شهر به گزارش ها رسيدگي مي كنيم و شهرداري 

تهران هم به واحد مربوطه اعالم و به آن رسيدگي مي كند. 

مريم كامياب |  مهر

بيژن يانچشمه
  گزارش  يک

نماي نزديک

بازداشتشهردارانبهتهرانرسيد
روز گذشته خبري منتشر شد كه طبق آن مهناز استقامتي و مرتضي رحماني شهرداران مناطق 
۲ و 8 تهران بازداشت شدند. پيگيري هاي »جوان« نشان مي دهد كه پيش از اين رحماني شهردار 
و استقامتي هم معاون رحماني در يكي از مناطق غرب تهران بوده اند و علت بازداشت آنها هم به 
همان زمان باز مي گردد.  طي دو، سه روز گذشته برخي ديگر از مديران مجموعه شهري نيز بازداشت 
شده بودند. محمد حضرت پور، شهردار اروميه به اتهامات مالي بازداشت شده است. بازداشت پروانه 
سهرابي، مدير عامل فرودگاه آبادان به اتهامات تباني، ارتشا و حيف و ميل بيت المال و نيز بازداشت 
علي اكبر احمدي دش��تي،  مدير عامل پتروش��يمي رازي به اتهام تخلفات مال��ي و ارزي از ديگر 

بازداشتي هاي مهم اين هفته بوده است. 


