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خشکسالی طوفان گرد و خاک را از خواب بیدار کرد

هوای خوزستان در شرایط «بسیار ناسالم»
صفحه 7

گفتوگوی «ایران» با محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره مشکالت پایتخت در دوران کرونا

نظارت شوراها بر مدیریت شهری

حمیده امینی فرد

خبرنگار

میزان

علیرضــا رئیســی ،معــاون بهداشــت وزارت
بهداشــت بــا اعــام اینکــه «در حــال حاضــر
حــدود  ۷۵میلیــون کــد ملــی اختصاصــی در
ســامانه هایمــان موجــود اســت و مابــه التفــاوت
کــد ملیهــا را کــه حــدود هشــت میلیــون اســت،
قــرار شــد ثبــت احــوال در اختیــار مــا قــرار دهــد
و ایــن باعــث میشــود کــد ملــی و شــماره تلفــن
همــه افــراد را داشــته باشــیم» ،گفــت :بــر همیــن

مجموع مبتالیان
چهارشنبه
1400 /2/8

2459906
نـفـر

مبتالیان جدید در
 24ساعت گذشته

21713
نـفـر

بستری
3467

سرپایی

اســاس هیــچ نیــازی بــه مراجعــه حضــوری
بــرای ثبتنــام واکســن وجــود نــدارد .حتــی در
مــوارد اســتثنایی هــم اگــر وجــود داشــته باشــد و
یــک درصــد کــد ملــی کســی را نداشــته باشــیم،
ســامانه  salamat.gov.irرا معرفــی میکنیــم
کــه از اواخــر هفتــه آینــده افــرادی کــه در اولویــت
فعلــی واکسیناســیون هســتند و پیامــک برایشــان
نرفتــه اســت ،اعــام میکنیــم کــه بعــد از مــدت

خبر

گــروه یــک از مرحله دوم واکسیناســیون
هستند.پس از سالمندان باالی  80سال،
سپس نوبت افراد باالی  ۷۵سال ،باالی
 ۷۰سال و باالی  ۶۵سال خواهد بود.
او گفــت :تاکنــون طبق آخریــن آمار
حــدود  ۹۲۰تــا  ۹۳۰هزار واکســن تزریق
کردیــم .جمعیــت بــاالی  ۸۰ســال مــا
حــدود یــک میلیــون و  ۱۴۵هــزار نفــر
اســت که برای این افراد واکســن موجود
داریــم .ایــن که تمام شــد ،فــاز بعدی را
اعــام میکنیــم .پیشبینــی مــن برای
 ۸۵سالهها این است که بتوانیم تا پایان
هفته آینده تزریق واکسن به آنها را تمام
کنیــم و بعــد وارد لکهگیــری میشــویم.
زیــرا برخــی به هــر دلیلی ممکن اســت
مراجعهنکنند.
وی گفــت :بایــد توجه کرد کــه در فاز

دو واکسیناســیون ،اول یــک فاز دو  -یک
داریم و یک فاز دو  -دو داریم که شــامل
افــراد  ۱۶تــا  ۶۴ســالههای ما هســتند که
حدود شــش میلیــون و  ۳۰۰هــزار نفر را
شامل میشوند.
وی در خصوص ویدئوی منتشر شده
در خصــوص صــف چینیها بــرای زدن
واکسن در یکی از بیمارستانهای تهران
هــم گفــت :تزریــق واکســن بــرای اتباع
خارجی در دستور کار مانیست.
رئیسی افزود :برخی سفارتخانهها
برای واکسیناســیون اتباع خود ضمن
تأمیــن واکســن کــه ارتباطــی بــا مــا
ندارد ،ممکن اســت بــا مراکز درمانی
هماهنگــی کنند کــه ارتباطی با برنامه
واکسیناســیون شــبکه بهداشــت و
درمان کشور ندارد.

مشــخصی وارد ایــن ســامانه شــده و نــام و کــد
ملــی خــود را ثبــت کننــد.
رئیســی تأکیــد کــرد :پیامکهــا فــاز بــه فــاز ارســال
میشــود .پیامکهــای مــا بســیار دقیــق مــیرود
و میگویــد شــما در فــاز دو واکسیناســیون قــرار
گرفتیــد و بــزودی مــوارد بــه شــما اطاعرســانی
میشــود .یــک هفتــه قبــل از موعــد واکسیناســیون
فــرد ،یــک پیامــک دیگــر برایــش ارســال میشــود

کـــــــرونا
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تاکنون
 ۱۵میلیون و  ۵۶۲هزار و ۵۶۰
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
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کــه شــما فــان روز در فــان مرکــز و بــا کارت
ملــی بــرای تزریــق واکســن مراجعــه کنیــد .در
عیــن حــال یــک روز قبــل از موعــد تزریــق واکســن
دوبــاره یــک پیامــک ارســال میشــود و بــه فــرد
میگویــد آیــا فــردا میتوانیــد مراجعــه کنیــد
یــا خیــر کــه فــرد پاســخ میدهــد .زیــرا مــا بایــد
برنامهریــزی کنیــم زیــرا برخــی واکســنها اگــر بــاز
شــود و  10دوز نیــز داخــل آن اســت ،در صــورت

بهبود یافته
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مبتالیان بستری در بخش
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واکسن تزریق شده

دوز اول

نفر

744914
واکسن تزریق شده

دوز دوم

193840
مجموع واکسن تزریق شده
938754
در حال حاضر  ۱۹۸شهرستان در وضعیت قرمز ۱۵۷ ،شهرستان
در وضعیت نارنجی ۷۴ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۹شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســافرت «از» و «بــه» شــهرهای
بــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی ،ممنــوع اســت.

اینفوگرافی:محمدعباسپور/ایران

دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت :تنها  ۵۴هزار ایرانی
در خارج از کشــور تحصیل میکنند .همچنین در سال گذشته
دو هــزار و  ۲۵۰ایرانــی به کشــور بازگشــتهاند کــه  ۴۰۰نفر آنها
بهعنوان هیأت علمی در دانشــگاهها جذب شــدند و  ۲۳۰نفر
آنها شرکتهای دانش بنیان راهاندازی کرده اند.
به گزارش ایســنا ،دکتر ســعید رضا عاملی در حاشیه جلسه
 ۸۴۰شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشــاره بــه اغراقهای
عجیبــی کــه در مــورد مهاجرت و بــه طور خــاص مهاجرت
نخبگان ذکر میشــود ،گفت :بر اســاس گــزارش مرکز رصد
مهاجــرت نخبــگان کــه در دانشــگاه صنعتی شــریف ایجاد
شده و سال گذشــته اولین گزارش مهاجرت نخبگان منتشر
شــده و خــرداد ماه امســال گــزارش دوم آن منتشــر خواهد
شــد ،تنهــا  ۵۴هــزار نفر ایرانی بــه خاطر تحصیــل در خارج
از کشــور حضور دارنــد .که حضور آنها بیشــتر در تحصیالت
تکمیلــی اســت و از جایــگاه علمــی خیلی خوبــی برخوردار
هســتند .بهعنوان مثال از لحاظ تعداد دانشــجویان خارجی
در امریــکا ،ایــران رتبه ســیزدهم را دارد ولی بــه لحاظ رتبه
فارغالتحصیالن دوره دکتری در میان دانشــجویان خارجی
رتبه چهارم را دارد.
دکتــر عاملی ادامه داد :از طرفی بایــد توجه کرد که در جدول
مهاجــرت بر اســاس آمارهای رســمی بینالمللــی رتبه ایران
به لحاظ مهاجرت  ۸۷اســت .همچنین بر اســاس مطالعات
رصــدی که صورت گرفته  ۷۵درصد برگزیدگان دانشآموزی
رتبه یک تا  ۱۰۰۰آزمون سراسری مقیم کشور هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنیاد ملــی نخبــگان در طرح شــهاب
اســتعدادیابی و هدایت دانشآموزان در مســیر شکوفاســازی
اســتعدادها در آمــوزش و پــرورش کشــور موفــق بوده اســت،
ادامــه داد :بنیاد ملی نخبگان طرح اســتعدادیابی دارد که ۱۰
میلیــون نفــر جمعیت دانشآمــوزی را تا کنون پوشــش داده
اســت و در ســال  ۹۸تــا  ۹۹در مجمــوع  ۶میلیــون و  ۹۰۰هزار
دانشآموز مورد رصد قرار گرفتهاند.

جزئیات نحوه واکسیناسیون سالمندان باالی  ۸۰سال
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونا گفت :بــرای تزریق واکســن کرونا
بــه مراجعه حضــوری و حتــی فعالً به
ثبتنــام در ســایت نیــاز نیســت ،بلکه
بــرای همــه اولویتهــا پیامــک ارســال
میشود.
بهگــزارش خبرگــزاری صداوســیما؛
دکتــر علیرضا رئیســی با اشــاره بــه آغاز
واکسیناسیون افراد باالی  ۸۰سال ،افزود:
 ۱۹هــزار خانه بهداشــت و  ۹هــزار پایگاه
ســامت در مناطق شــهری و روســتایی
برای تزریق واکسن گروههای اولویتدار
آمادگــی دارنــد ،ولــی فعــاً مراجعــه
حضوری نیاز نیست.
معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت
گفــت :مراقبــان ســامت با ســالمندان
باالی  ۸۰ســال تمــاس میگیرند و پس
از ثبتنــا م آنهــا ،بــرای تزریــق فراخوان
میشوند.
رئیســی گفــت ۷۵ :میلیــون کد ملی
در ســامانه ما وجود دارد ،ما بــرای افراد
بــاالی ۸۰ســال پیامــک میزنیــم و بعد
بــرای بــاالی  ۷۵ســال فقــط از طریــق
پیامک دعوت میکنیم.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا
اضافــه کــرد :کســانی کــه در ســامانه مــا
کــد ملی آنها نیســت ،کد ملی آنهــا را از
ســازمان ثبــت احــوال خواهیــم گرفــت
و آنهــا را دعــوت میکنیــم پــس نیــاز به
مراجعه به هیچ کجا ندارند.
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برای ثبتنام واکسن کرونا مراجعه حضوری نیاز نیست
او افــزود :از هفتــه آینــده بــرای افراد
بــاالی  ۷۵ســال پیامــک خواهــد آمــد و
مــدت زمــان ارســال پیامک یــک هفته
است و چنانچه در این یک هفته پیامک
نیامد تنها در این صــورت از هفته آینده
وارد ســامانه  salamat.gov.irشوند و کد
ملی خود را ثبت کنند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا
گفــت :قرار نیســت پیامــک همــه افراد
یکبــاره ارســال شــود ،در طــول هفتــه بر
اســاس کــد ملیهــا پیامــک دریافــت
خواهنــد کــرد و بــرای آنهــا بــر اســاس
نوبتبندی فراخوان داده میشود.
وی تأکید کــرد :اگر چنانچه با افرادی
تماس گرفته نشد ،این افراد از آخر هفته
آینده میتوانند به سایت مراجعه و فقط
کد ملی خود را ثبت کنند و مجدد با آنها
تماس گرفته خواهد شد.
رئیســی تأکیــد کــرد :پیامکهــا فــاز
بــه فــاز ارســال میشــود .مــا بــر اســاس
موجودی واکسنمان برای افراد پیامک
میفرستیم و یک هفته قبل هم ثبتنام
هــر گروهی را انجــام میدهیم .احتمال
زیــاد از حــدود  ۲۰اردیبهشــت فراخوان
افراد  ۷۰تا  ۷۵را به آنها اطالع میدهیم
و اعالم میکنیم که در این زمان مراجعه
کنید.
رئیســی گفــت :واکسیناســیون
سالمندان باالی  80سال از روز سهشنبه
هفتــم اردیبهشــت آغاز شــد .ایــن افراد

انتخابات ،1400دولت میانجی و سیاستگذاری میاندارانه

درچنینشرایطیبایدعنوانکردبرایبسطوگسترشرفاهوعدالتاجتماعیوتوزیعی
و رفــع نابرابریهــا ،برای مقابله با فقــر و نابرابری ،برای ایجاد امیــد و اعتماد عمومی،
رویکردسیاستگذاریمیاندارانهیکضرورتاست.
توگو
میانداریهمچنینازایننظرکهبهشناساییطرفهایتعارضدرفرایندهایگف 
محورمیپردازد،نقشتسکیندهندهوآرامشبخشنیزدارد.بههمیندلیلمیانداری،
یک روش مدیریتی متفاوت است که میتواند در عین حالیکه نظر به حل یک چالش
توگو به جمعآوری اطالعات و دادهها برای شناسایی
و تعارض خاص دارد ،از خالل گف 
ظرفیتهــا و خللها در عرصه سیاســتگذاری بپــردازد .از همین رو یک سیاســتگذاری
میاندارانهمیتوانددرعینهدفمندبودنونظربهگروههایخاصبودن،رویکردیعام
بهظرفیتهاوچالشهایاجتماعنیزداشتهباشد.
همچنین با روش میاندارنه ،گروههای هدف سیاستها نیز به درک و فهمی واقعی از
تواناییهاوچالشهایاحتمالیطرفدولتیمیرسند.اینفهمبهآمادهنمودنذهنی
بخشهایمختلفشهرونداندرپذیرشوانطباقباسیاستهاکمکشایانیمیکند.
اینگونهسیاستگذاریکهمنطبقبرحقمشارکتشهرونداندرتصمیمگیریهااست،
از آنجایــی کــه برآمده از میانگیــن نظرات گروههای مختلــف در خصوص موضوعاتی
سیاســتی اســت در اجرا کمتــر چالش برانگیــز خواهد شــد و از شــکلگیری منازعات و
تعارضاتبسیاریمیتواندجلوگیرینماید.
در چارچوب مطالب فوق الذکر این گزاره قابل دفاع اســت «که در شــرایط فعلی کشور
اصلیتریــن دغدغــه مــردم پاســخگویی حاکمیت و دولت به مســائل مرتبــط با جان
و سالمتشــان و کنتــرل و کاهــش آثار گســترده اقتصــادی اجتماعی روانی  ،شــوکهای
متعدد وارد آمده به جامعه اســت« .در این راســتا میتوان ادعا کرد که مردمی که عزم
مشارکت دارند در انتخابات آتی به فردی 4اقبال خواهند داشت که بتواند بهعنوان یک
سالمندان به خانههای بهداشت
اطالعرسانی نوبت واکسن کرونا با ارسال
جریانات
نکنندبین
نهادها،
رئیسجمهوری میانجی بین مردم و دولت ،بین دولت و ســایر مراجعه
پیامک
سیاســی و حتی بیــن مردم و مردم مصلحانه نقش آفرینی کند و بــا اتخاذ یک رویکرد
سیاستگذاری مبتنی بر میانداری ابتدا صلح و آرامش را در جامعه حاکم کند و سپس به
حلمسائلوچارهجوییبرایمشکالتبپردازد.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

 54هزار ایرانی در خارج از کشور
تحصیل میکنند

بهوجــود آورد؟ میتوانیــم رانندههــای
تاکســی را وادار کنیــم که وقتــی همه چیز
گــران شــده با قیمتهای ســابق مســافر
جابهجاکنند؟
ëëفراهــم کــردن امکانــات حمــل و نقــل
عمومی برعهده مدیریت شــهری است.
اما وقتی حتی دوسوم اتوبوسهای تهران
که متعلــق به بخش خصوصی اســت به
خاطربهصرفهنبودنازناوگانکنارمیرود
ودربارهمتروهممعلومنیستکهآیاواقعاً
از تمــام ظرفیــت در ایــن روزها اســتفاده
میشــود ،چطــور ایــن ناهماهنگــی قابل
توجیهاست.
مترو با تمام ظرفیت خود در ساعات
پیککارمیکندوشرکتواحدهمازتمام
ظرفیــت خود در خطوط بیآرتی و ســایر
خطــوط خــود در ســاعات پیک اســتفاده
میکند اما برای بخش خصوصی ،زمانی
که حداقل مســافر وجود ندارد ،اســتفاده
از ناوگانــش بــه صرفــه نیســت و اجبــار و
بخشــنامه کردن هــم تا حــدی می تواند
اثرگــذار باشــد .اتوبوسهــای بخــش
خصوصی مشابهتهایی با تاکسی دارند
و نمیتــوان آنــان را دســتوری مدیریــت
کرد ،چون دولت و شــهرداری یارانه برای
جبران این زیان اختصاص نداده ،طبیعتاً
بخــش خصوصــی در مــرز زیــان حرکت
میکند و نمیتوان انتظار داشت که علیه
منافع خود عمل کنند.
ëëعلیرغــم بســیاری از نکاتی که شــما در
دوران کرونــا اعــام کردهایــد مثل بحث
تعطیلــی تهــران امــا اتفاقــی که در شــهر
میافتد ظاهــراًبدون مشــورت و رایزنی با
شورای شــهر اســت .چون کاری که انجام
میشــود بــا صداهایــی کــه از درون شــورا
شنیده میشــود هماهنگ نیســت .ستاد
کرونــا در تهــران تــا چه میــزان با شــورا در
تعاملاست؟
بنده به نمایندگی از شورا در جلسات
ستاد کرونای تهران بهعنوان عضو ناظر

شــرکت میکنم امــا در جلســاتی مانند
هفته گذشته که در استانداری برگزار شد،
دعــوت نشــدم ،البته تصمیمات ســتاد
کرونــای تهران هــم به جهــت پایتخت
بودن و حساســیت تهران باید در ســتاد
ملی مقابله با کرونا تأیید شود و اینگونه
نیست که این ســتاد اختیار کاملی برای
تعطیلی یا محدودیتها داشــته باشد،
به نظــر میرســد ایــن جلســات عمدتاً
برای اطالعرســانی و هماهنگی تشکیل
میشــود تــا تصمیمگیــری و رأیگیــری
درباره تصمیمات.
گومیر در تهران،
ëëدرباره اعالم آمار مر 
شورای شــهر اولین نهادی بود که در این
زمینــه شفافســازی کــرد .چــون ظاهراً
هیچ آماری از سایر شهرهای دیگر بیرون
نمیآیــد و بــه همیــن علت ایــن میزان
گومیر در مقایســه با ســایر شهرها در
مر 
تهــران کمی تأملبرانگیز اســت .اکنون
یکی از نگرانیهای جدی به بحث تأمین
گورستان برمیگردد .اگر وضع به همین
روال ادامه یابد ما با چه مشکالتی در این
زمینــه مواجــه خواهیم شــد و مدیریت
شــهری چه برنامــهای بــرای گــذر از این
چالش دارد؟
مسأله آرامستان ،کمترین مشکل در
بحران کروناســت ،ما باید برای کاهش
تلفات انسانی و زنده نگهداشتن مردم
تــاش کنیــم و نقــش واکســن در ایــن
حوزه کلیدی است که متأسفانه با وجود
وعدههــای مدیــران وزارت بهداشــت،
در ایــن موضوع در دنیا جزو کشــورهای
پیشرو نیستیم و رتبه پایینی داریم.
ëëیکــی از موضوعاتــی کــه بســیار مورد
تأکیــد متخصصــان و جامعهشناســان
قــرار دارد بحــث آســیبهای روانــی و
اجتماعــی ناشــی از کروناســت .برخی
بــر ایــن باورند کــه شــهری مثــل تهران
بــه علــت از دســت دادن فضاهــای
عمومــی در طــول زمــان و توجــه ویــژه

بــر تأمین مســکن ســاکنانش نتوانســته
یــک شــهر تــابآور در برابــر بحرانهــا
باشد درحالی که شــهروندان به فضایی
بــرای تخلیــه بار منفــی این بحــران نیاز
داشــتند و میتوانســتند در کنار رعایت
فاصلهگــذاری فیزیکی در شــهرها با هم
توگــوی اجتماعــی داشــته باشــند
گف 
اما ما حتی نتوانســتیم پارکهــا را برای
این موضوع ایمن نگــه داریم و به ناچار
درهایشان را بستیم .برخی بر این باورند
که ما برای مردهها در بهشت زهرا بهتر از
زند هها کار کرد هایم!
نمیتوانیــم بــدون اســتناد بــه آمار
و فکتهــای علمــی اینطــور قضــاوت
کنیم ،پیامدهای روحی و روانی بخشــی
از معضالت ناشی از پاندمی کروناست
و تقریبــاً در همــه جوامــع درگیــر با این
مســأله دیــده میشــود ،البتــه بهدلیــل
ماهیــت دینــی و اعتقــادات معنــوی
جامعــه ایــران ،اتفاقــاً تا حد زیــادی ما
در زمینــه مشــکالت روحــی و روانــی
نســبت به جوامع توســعه یافته بحران
کمتــری داریــم ،بخصــوص در حیطــه
مســئوالن کــه دیدیم مثالً وزیــر اقتصاد
آلمان خودکشــی کرد یا وزیر بهداشــت
دانمارک از هوش رفت اما مسئوالن ما
با روحیه باال و خونسردی مشغول بهکار
هســتند (با خنده) در مورد پارکها هم
تا حدی پروتکلهای بینالمللی انجام
شــد ،یعنی در زمانهــای پیک بیماری
و مناســبتهای تفریحــی پارکهــا
بســته شــدند تا جلــوی گردهماییهای
خانوادگی گرفته شــود .به نظرم بخش
عمده مشــکالت عصبی امــروز جامعه
ما ریشــه در بحــران اقتصادی ناشــی از
کاهش ارزش پول ملی دارد که موجب
فقیر شــدن اکثر مــردم و ریــزش طبقه
متوســط بــه زیر خط فقــر و اختــال در
معیشــت  7دهــک جامعــه دارد تــا
بیماری کرونا.

ادامه از صفحه اول

بهشــت زهرا همین چند روز پیش رکورد
 ۵۰ســاله خــود را شکســت ۳۵۰ .فوتــی
کــه  ۱۵۰نفــر از آنها کرونایی بودند نشــان
داد تهــران نــه در وضعیت هشــدار که در
وضعیــت فــوق بحرانــی اســت .تعــداد
فوتیهای کشور نیز روزانه همچنان باالی
 400نفــر اســت .فعالً طــرح ترافیک لغو
شــده و بــا توجه بــه خطر شــیوع ویروس
هنــدی؛ نگرانیهــا از ســمت ویــروس
«انگلیسی» به ســمت ویروس «هندی»
رفته اســت .اما تصویر این روزهای تهران
حتــی شــبیه اولیــن روزهــای شــوکآور
ســال گذشــته نیســت .رعایت پروتکلها
همچنــان زیــر  ۶۰درصــد گــزارش مــی
شــود و با وجــود اعمــال محدودیتهای
شــدید بازهم تعداد زیادی از شهروندان
پناهشــان را در جایــی خــارج از خانــه
دیدهانــد! حمــل و نقل عمومــی با وجود
کاهش مســافر بویــژه در هفتههــای اخیر
همچنان شــلوغ اســت و افزایش کرایهها
بســیاری از مســافران را به ســمت مترو و
توگوی ما
اتوبــوس هــل داده اســت .گف 
با محســن هاشمی؛ رئیس شــورای شهر
تهــران را دربــاره وضعیــت ایــن روزهای
پایتخت و مشــکالتی که نباید از دید شورا
پنهان مانده باشد؛ در زیر میخوانید؛
ëëپیش از آمدن بحــران کرونا قطعاًنقطه
ضعفهایی متوجه سیســتم حمل و نقل
عمومی تهران بود امــا در این دوران بویژه
از زمانــی کــه اعالم شــد بیشــترین میزان
شیوعویروسدرحملونقلعمومیبوده
وضعیت ناکارآمدی بیــش از کارهایی که
تاکنون انجام شــده خودش را نشــان داد.
شما به عنوان رئیس شــورا که در طول این
یکسالاخیرباکموکاستاینوضعیت
ازنزدیکآشنابودیدچهتحلیلیازشرایط
پیشازکروناوبعدازآندارید؟
البتــه مشــکل حمــل ونقــل عمومی
تهران ،مربوط به یکســال اخیر نیســت
و اتفاقــاً در دوران کرونــا بــا توجه به اینکه
مســافران حملونقل عمومــی ،به کمتر
از نصــف کاهش پیدا کرده اســت ،شــاید
برخــی کمبودهــا دیــده نشــود ،مشــکل
اصلــی حملونقــل عمومــی تهــران آن
است که نیاز مردم و طراحی این سیستم
بــرای انجــام حــدود  15میلیــون ســفر
در روز بــوده اســت ،امــا هماکنــون فقــط
ظرفیت  5میلیون ســفر ،یعنی یکسوم
نیــاز وجــود دارد و بهدلیــل عــدم تأمیــن
تجهیــزات و نــاوگان بــرای شــرکتهای
متــرو و اتوبوســرانی ،بــار سیســتم حمل
ونقل عمومی به خودروهای شــخصی و
تاکســیهای اینترنتی منتقل شده است.
در دوران کرونــا ،مســأله ایجــاد فاصلــه
اجتماعی و عدم ازدحام در ســاعتهای
پیک بود که موجب تشدید شیوع بیماری
در سیستم حملونقل عمومی میشود،
مــا بارهــا ایــن موضــوع را چــه بهصورت

شفاهی ،چه مکتوب ،چه نامهنگاری و چه
مصاحبه مطرح کردیم اما متأســفانه در
عمل اقدامی از ســوی مسئوالن مربوطه
بــرای تقویت ناوگان حملونقل عمومی
و خریــداری اتوبــوس و مترو انجام نشــد،
مشکل دیگر سیستم حملونقل عمومی
در دوران کرونــا ،کاهــش مســافر و درآمد
آن بــود که با توجه به اینکه این سیســتم
جهــت ایجــاد فاصلــه اجتماعــی و عدم
ازدحــام بــا حداکثــر ظرفیت ممکــن کار
میکند ،مشکل کسری بودجه و درآمد را
ایجاد کرد که در این مورد هم ســتاد ملی
کرونــا اعتبــاری بــرای جبران ایــن کمبود
اختصــاص نــداد و عمالً شــهرداری تنها
ماند و مجبور شــد که بخشی از کسری به
وجــود آمــده را بــا افزایــش قیمت بلیت
و بخشــی را از ســایر بودجهها جبران کند
که شــورا با این روند موافق نبــود و انتظار
داشت که این اعتبارات از محل ستاد ملی
مقابله با کرونا تأمین شود.البته با توجه به
وضعیت تحریمهــا و کمبود منابع مالی
شــاید بتوان بخشــی از ایــن ناکارآمدی را
پذیرفت .مثالً در برخی کشورها از بحران
لونقل
کرونا برای تبلیغ مد دیگری از حم 
استفادهمیکردند.حتیدرخودچینهم
میزان دوچرخهسواری افزایش یافت اما
در تهران علیرغم اینکه شهردار پیش از
کرونا حرکات خوبی را شــروع کرده بود در
دورانی که به نظر میرسید باید بیشتر بر
مدهای دیگر تأکید شــود عمالً این اتفاق
نیفتاد و مردم بــه ناچار از مترو و اتوبوس
استفادهکردند.
مــن قبــاً د ر مــورد ظرفیــت
دوچرخهســواری در سیستم حملونقل
تهران توضیح دادهام و بار دیگر میگویم
کــه هر شــهری را بایــد برای حل مســائل
حملونقل عمومی در قالب ویژگیهای
جغرافیایی و جمعیتشناسی و ترافیک
خودش بررسی کرد ،تهران شهری است
کــه در شــیب قــرار دارد و عمــاً بخــش
عمــده ترافیــک تهــران در مســیرهای
مســطح که قابلیت اســتفاده از دوچرخه
را دارد ،جریــان ندارد بلکه در مســیرهای
شــیبدار اســت ،شــاید بتوان حدود یک
درصــد حجــم تــردد تهــران را بــه ســوی
دوچرخه منتقل کرد اما شما نمیتوانید
انتظــار داشــته باشــید شــهروندان بــرای
مســیرهای طوالنی و با شیب از دوچرخه
اســتفاده کنند ،دوچرخهسواری در تهران
عمدتــاً جنبــه محلــی و نمادیــن دارد تــا
فرامنطقهای ،دوچرخههای برقی هم که
بــرای تبلیغ مورد اســتفاده قــرار میگیرد
قیمت باالیی دارد و تهیه آن برای عموم
مردمممکننیست.
ëëمحدودیــت در تــردد شــبانه در تهــران
همچنــان ادامــه دارد؛ امــا مردم نســبت
بــه اجــرای ایــن طــرح انتقاداتــی دارنــد
و مهمتریــن آن ایــن اســت کــه چــرا
محدودیت تردد باید به نفع شهر بوده و به
ضررمردمباشدوچرادرجاییکهمیتوان

محدودیتهــا را بــه نفع مردم برداشــت
مســئوالن کوتاهــی میکننــد .نمونــه آن
همبحــثمحدودهطرحترافیکاســت
که با وجود هشــدارها خیلی دیر لغو شــد؛
درحالــی که انتظار ایــن بود که در شــرایط
امــروز و همزمــان با مــوج چهــارم؛ الاقل
محدودیتهــای ورود بــه طــرح زودتــر
برداشــتهشــدهومردمکمترازحملونقل
عمومیاستفادهکنند؟
اصوالً برقراری طرح ترافیک در اختیار
شــورای شــهر و شــهرداری نیســت ،بلکه
شــورا برحســب وظیفه قانونی خود فقط
عوارض آن را تعیین میکند و ستاد ملی
مقابله با کرونا ،میتواند نسبت به اجرای
طرحترافیکتصمیمبگیرد.
در دو مقطع هم طــرح ترافیک برای
کاهشترددباوسایلحملونقلعمومی
در دوران کرونــا در تهران تعلیق شــد ،اما
بررسیهای نهادهای مسئول نشان داد با
لغو طرح ترافیک مراجعه مردم به مرکز
شهر ،بازار و مراکز پرازدحام افزایش پیدا
کــرده یعنی امکان شــیوع کرونا در شــهر
باالتر رفته بدون آنکه ازدحام در سیستم
حملونقــل عمومــی کمتر شــود ،یعنی
متروواتوبوسبالغوطرحترافیکخلوت
نشدند اما بازار و معابر بهدلیل تولید سفر
جدید توسط مردم شلوغ شد و به همین
دلیــل تصمیم بــه برقراری مجــدد طرح
ترافیک گرفتند ،با این همه چند روز پیش
ستاد تصمیم به لغو طرح ترافیک گرفت
و اکنون طرح برقرار نیست.
ëëکرایههاازاولاردیبهشتماهاضافهشد.
پیشازافزایشنرخهاهمیکیازگالیههای
مردمبرایاستفادهکمترازتاکسیبهگرانی
کرایههــا و نبود تاکســی در همه نقاط شــهر
برمیگشت ،وقتی ما از مردم میخواهیم
ازمتــروواتوبــوسکمتــراســتفادهکننداز
طرفیتاکســیهمگــرانشــدهوخودروی
شــخصی هم که نمیتــوان اســتفاده کرد
چطورمیخواهیمجلویشیوعویروسرا
بگیریم؟ آیا باید همه تقصیرات را به گردن
مردمانداخت...
قطعاً مردم تقصیری ندارند اما توجه
کنیــد که رانندگان تاکســی هم بخشــی از
مردمند ،نمیتوان به راننده تاکسی که با
تورم رســمی مواجه اســت گفت که مثالً
25درصدبهکرایهاضافهنکن،اگرهمقرار
اســت نرخ کرایه تاکسی اضافه نشود باید
یارانه برای تاکســیها در نظر گرفته شــود
کــه هزینههای تاکســیداران جبران شــود.
به نظرم مشــکل در نگاه بخشــینگرانه و
جزیرهای به موضوع اســت ،شــما مسأله
را جامع ببینید ،مدیریت شهری با بحران
کرونــا و پیامدهــای آن مواجــه شــده ،در
منابعــش ایجاد رکود و کاســتی شــده اما
در هزینه هایــش تــورم و افزایــش روی
داده اســت ،دولت و ســتاد ملی مقابله با
کرونا نیز ریالــی جهت جبران هزینههای
مازاد به شهرداری پرداخت نکرده است،
چگونه میتوان در هزینه و درآمد تعادل

ادامه از صفحه اول

مدیریت شهری در مقابله با کرونا تنها بود

آخرین مرحله اعمال نظارت پس از خرج است که توسط حسابرسان منتخب شورای
شهرانجاممیگیرد.دراینبخشانتشارگزارشاتحسابرساندرسامانهشفافیتانجام
میگیرد ،اما ما بهمنظور داده کاوی و اســتفاده از گزارشــات حسابرســی برای شــناخت
عارضههای مالی و گلوگاههای اختالل در اجرای مقررات پیادهسازی سامانه اطالعات
و اسناد حسابرسی با استفاده از  BIرا در دستور کار قرار دادهایم که با استقرار این سامانه
میتــوان گفــت کــه فرایندهــای نظارت مالی در ســه مرحله مشــخص شــده در قانون
بهصورت الکترونیکی و هوشمند انجام میشود .به طور خالصه و تیتروار دستاوردهای
شورایپنجمدرحوزهنظارتمالیرامیتوانچنینبرشمرد:
شفافیت و دسترسی شهروندان به اطالعات مالی و معامالتی شهرداری ،بهبود
انضبــاط مالــی از طریق نظــارت مالی مؤثر حیــن خرج قائم مقامان ذیحســاب
منتخب شــورا و اعمال نظارت مالی پس از خرج با اســتفاده از توان حسابرســان
رســمی دارای باالترینمرتبه کیفی جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس و
در حــوزه بودجــه که باید از آن بهعنوان فتح الفتوح شــورای پنجم در حوزه نظام
بودجهریزی نام برد :حرکت به ســوی بودجهریزی مشــارکتی با اجرای پروژههای
توســعه محلی بر اســاس نظر شــورایاران منتخب اهالی محله که برای اولین بار
شاهد اجرای آن در شهرداری تهران بودیم.این حرکت را با تصویب شورای پنجم
در متمم بودجه ســال  ۱۳۹۸آغاز کردیم و در بودجه سال  ۱۴۰۰هم ادامه دادیم.
تفاوت میان شورای پنجم با دیگر ادوار شورا بیش از آنکه از زاویه نگاه من بهعنوان
عضو شــورا اهمیت داشته باشــد باید از نگاه شهروندان بهعنوان صاحبان اصلی
شهر مورد واکاوی قرار گیرد .اما از منظر من بهعنوان عضو شورا وجوه تمایز شورای
توج و کرد .مواردی
پنجم با سایر ادوار پیشین را میتوان در موارد متعددی جس 
همچــون -شــفافیت در آراء ،مذاکــرات و تصمیمات شــورا؛ راهانــدازی معاونت
محاسبات و پایش عملکرد در ساختار دبیرخانه شورا؛ تأکید و توجه اعضای شورا
بر بعد نظارتی شورا با استفاده از ابزارهای قانونی همچون تذکر ،سؤال ،تحقیق و
تفحص که همه این موارد نشاندهنده نقش پررنگ نظارت مالی شورا بر مدیریت
شهری بهعنوان مزیت رقابتی دوره جدید شورای پنجم است.

