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نسترن فرخه: آرامشی که دوباره ترس جایش را می گیرد؛ آدم هایی که نگرانی از ابتال به 
این ویروس سیاه را در خود خفه کرده بودند، حاال با افزایش تعداد مبتالهای کرونا روبه رو 
می شوند و بیمارســتان ها هم خبر از افزایش تعداد موارد ســرپایی و بستری می دهند؛ 
خبــری که در صورت عدم مراقبت، همیشــه منجر به افزایش تعــداد فوتی های کرونا 
شده است. روزهای بســیاری بود که مردم در سطح شهر کمتر از ماسک و مراقبت  های 
بهداشــتی اســتفاده می کردند و آرام آرام در حال آماده شــدن برای یک زندگی عادی به 
ســبک قبل از کرونا بودند، حتی چندروزی هم تعداد فوتی های کرونا در کشــور به صفر 
رســید و از همین روی بســیاری از جشــن پایان کرونا صحبت می کردند. اما در دو هفته 
اخیر به مرور شــاهد افزایش آمار بودیم؛ به شکلی که دیروز بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، هزارو ۸۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۵۰ نفر از آنها 

بستری شدند که از این بین چهار نفر هم فوت کردند.
با وجود آنکه بســیاری از مبتالها تست پی سی آر نمی دهند و در خانه تحت مراقبت 
قرار می گیرند، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور که ثبت شده به هفت میلیون و ۲۴۱ هزار و 
۶۴۸ نفر رســیده اســت. همچنین علی ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز تأکید دارد که باید درباره این تفکر مردم که کرونا 
تمام شــده، هشدار و تذکر داده شــود. همین اتفاق در کشورهای دیگر هم افتاد، مثال در 
امارات متحده میزان شیوع کرونا در دو، سه هفته اخیر افزایش پیدا کرده که دلیل اصلی 

آن عدم رعایت مراقبت های بهداشتی و تفکرات اشتباه بوده است.
در روزهای گذشــته بسیاری از متخصصان هشدار برای کنترل دقیق بیماری را دادند؛ 
مانند حمید سوری، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا که با اشاره به سه برابر شدن آمار کرونا 

در کشور و احتمال دورقمی شدن آمار فوتی ها در هفته های آینده، گفته بود: اگر واکنش 
ســریع و مؤثری صورت نگیرد، ممکن است در هفته های آینده تجربه ناگوار سال ۱۳۹۸ 
و سال گذشــته در کشور تکرار شود. پیام طبرسی نیز عنوان کرده بود اکنون مجددا روی 
شــاخه باالرونده بیماری هستیم و به نظر می رســد این وضعیت، آغاز یک پیک باشد. از 
آنجایی که رعایت پروتکل های بهداشــتی کاهش یافته، ممکن است افراد زیادی درگیر 
بیماری شــوند و وقتی جمعیت باالیی درگیر بیماری شود، مطمئنا عوارض، مرگ ومیر و 

بستری در آی سی یو بیشتر می شود.
دز سوم واکسن را تزریق کنید

علی ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشتی، با اشاره به افزایش شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و همچنین دیگر کشورها 
در گفت وگو با «شرق» می گوید: توجه کنید ما از آن آرامش و ثباتی که در خرداد داشتیم، 
فاصله گرفتیم و االن حدود ۱۰ روزی می شود که موارد مثبت سرپایی و تعداد بستری ها 
افزایش پیدا کرده اســت؛ بنابراین باید منتظر خیز جدید باشــیم که البته دالیل مختلفی 
هم دارد. با توجه به تجربــه ای که در این مدت پیدا کردیم، می توانیم جلوی این خیز را 
بگیریم. یکی از علت های این شیوع مجدد ورود شاخه جدید واریانت اومیکرون به ایران 
اســت؛ کما اینکه مدتی پیش همین اتفاق برای کشــورهای دیگر هم افتاد و حاال ما هم 
در کشــور شاهدش هســتیم که منجر به افزایش میزان ابتال شده است. در حال حاضر از 
شش منطقه سازمان جهانی بهداشت، چهار منطقه جغرافیایی افزایش شیوع کووید را 
در خود دیده اســت. ناجی اضافه می کند: حال به این نکته توجه کنید که به دلیل درک 
اشتباه و پیغام های اشتباه به مردم که گفته می شد کرونا تمام شده، مراقبت ها کمتر شد؛ 

در صورتی که این طور نبود. االن هم طبق آمار وزارت بهداشــت، میزان استفاده از ماسک 
مردم به شــدت کاهش پیدا کرده و این یک زنگ خطر است. طبق آخرین اطالعات ستاد 
مبارزه با کرونا، باید همچنان در فضاهای بسته و جاهایی که ازدحام جمعیت وجود دارد، 
ماســک بزنیم؛ در صورتی که خیلی از مردم فکر می کنند کرونا تمام شــده و ماسک ها را 
برداشته اند. در کنار این تأکید می کنم استفاده از دز سوم واکسن کرونا بسیار اهمیت دارد، 
ولی حدود ۳۰ و خرده ایی درصد هنوز دز سوم را تزریق نکردند تا در برابر شدت بیماری 
و مرگ و میر مقاوم شوند. همچنین شاهد آمار پایین واکسیناسیون بین کودکان و نوجوانان 
هســتیم. همه این مسائل می تواند بر شدت شیوع مؤثر باشــد و از مردم می خواهیم تا 

همچنان استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
فعال نیازی به ایجاد محدودیت نیست

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در جواب 
اینکه آیا لزومــی دارد دوباره محدودیت ها برقرار شــود، ادامه می دهد: فعال طبق آمار 
میزان شیوع و تعداد فوتی ها نیازی به این کار نیست، ولی در هر حال باید مراقبت ها جدی 
گرفته شــود و جلوی آن را بگیریم. وقتی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ویروس 
در حال افزایش است، با راهکارهایی می توانیم مانع گسترش آن شویم، ولی نه در آن حد 
که محدودیت هایی را مجدد اعمال کنیم. باز هم تأکید می کنم حتما دز آخر را افرادی که 

تزریق نکردند، تزریق کنند و در فضاهای بسته مراقبت بیشتری داشته باشند.
درباره تمام نشدن کرونا هشدار دهند

ناجی با تأکید بر تمام نشــدن شــیوع و ابتال به کرونا می گوید: باید نسبت به این تفکر 
مردم که کرونا تمام شــده هشدار و تذکر داده شود. همین اتفاق در کشورهای دیگر هم 

افتاد، مثال در امارات متحده میزان شیوع کرونا در دو، سه هفته اخیر افزایش پیدا کرده که 
دلیل اصلی آن عدم رعایت مراقبت های بهداشتی و تفکرات اشتباه بوده است.

فعال لزومی به بستن مرزها نیست
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره 
اینکه نیازی به محدودیت رفت و آمد مرزی اســت یا نه، می گوید: حقیقت این اســت که 
بســتن مرز در این شرایط کار سختی اســت و واریانت های مختلف هم در حال چرخش 
هســتند. تجربه نشــان داده کنترل مرزها در این شرایط کار سختی اســت و واریانت ها 
غیر قابل کنترل هســتند. همین که افراد را در فرودگاه کنترل کنند که واکســن زدند یا نه، 

آزمایش کنند اگر جواب مثبت بود برگردانند، بسیار مؤثر خواهد بود.
احتمال فراخوان برای دزهای جدید

ناجی در پاسخ به اینکه گفته می شود تولید برخی واکسن های داخل متوقف شده، آیا 
در صورت نیاز به دزهای چهار و پنج، می توان روی این واکسن ها حسابی داشت؟ اضافه 
می کند: اول بگویم برای این موضوع باید وزارت بهداشت توضیحات کاملی بدهد، ولی 
قابل ذکر اســت که چند واکســن خوب داخلی داریم مثل پاستوکووک که می توان روی 
آنها به عنوان یک منبع داخلی حســاب کرد. اگر هم نیاز به واکســن خارجی بود که وارد 
می کنیم. االن دو تا سه تولید واکسن فعال در ایران داریم که پیش تر هم سابقه خوبی در 
تولید داشــتند، ولی از بقیه واکسن ها چیزی نمی دانم. همچنین احتمال فراخوانی برای 
دز چهار وجود دارد و فعال باید روی دز سوم کار شود تا آنهایی که هنوز تزریق نکرده اند 
اقدام کنند و احتمال فراخوان دز بعدی برای کادر درمان، افراد با ســن باال و کســانی که 

ایمنی کمی دارند وجود دارد. من بازهم تأکید می کنم مردم مراقبت ها را جدی بگیرند.

سرکشی دوباره کرونا

نورا حسینی: کلیات طرح نظام نامه مدیریت محله با وجود مخالفت های 
جدی بخش زیادی از شورایاری ها و تعداد اندکی از اعضای شورای شهر 
تهران به تصویب رسید. مخالفان معتقد بودند سهم نهادهای حاکمیتی 
در ترکیــب هیئــت امنای محالت بیــش از افراد منتخب مردم اســت. 
شــورایاری ها این طرح را تیر خالص به نهاد شــورایاری ها می دانستند 
که مدافعان این طرح توضیح دادند که قرار نیســت این طرح جایگزین 
شورایاری ها باشد. اعضای شورای شهر بارها این نکته را تکرار کردند که 
در دوره پنجم مدیریت شهری نقش شورایاری ها و ارتباط آنها با مدیران 

محالت کم رنگ شده است.
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران که در زمان بررسی این 
طرح ریاســت این بخش از صحن را بر عهده داشــت، به نقش مهدی 
چمران در برگزاری انتخابات شــورایاری ها در ادوار گذشته اشاره کرد و 
گفت: چمران در هر دوره در هیئت دولت و وزارت کشــور برای برگزاری 
انتخابات شــورایاری ها آبرو گرو می گذاشت، چراکه از نظر ظاهر قانونی، 
شــورایاری ها مشــکل داشــتند اما باز هم انتخابات را برگزار می کردند. 
او نهاد شــورایاری ها را مولــود انقالب توصیف کــرد و ادامه داد: تنها 
بدشانســی شــورایاری ها در شــورای پنجم بود که این اتفاق رخ داد و 
اعتراض و پیگیری به حکم دیوان نکردند و این جای ســؤال اســت که 
چرا به حکم اعتراض نکردند. هرچند این بخش از ســخنان نایب رئیس 
شورای شــهر تهران از سوی مدیران شــهری دوره گذشته تکذیب شد. 
مهدی شــیرزاد، رئیس وقت دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی 
مشارکت های اجتماعی اعالم کرد شورا و شهرداری دوره پنجم از تمام 
ظرفیت خود برای اعتراض به حکم دیوان اســتفاده کرده است.  ناصر 
امانــی، یکی از معدود مخالفان این طــرح هم گفت که من خودم جزء 
امضاکنندگان این طرح بودم  اما وقتی کامل شد، بر این باور بودم که کاری 
را انجام می دهیم که دوره گذشــته حاضر نبود هزینه آن را بپردازد. آنها 
با وجود اینکه موظف بودند رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کنند، طفره 
رفتند و تا آخر دوره با شورایاران همراهی کردند  ما نباید این کار را بکنیم. 
ســابقه عملکرد گذشته ما نشان می دهد که به شورایاران خیلی اعتقاد 
داشــتیم و این سازه را  ســازه مولود انقالب می دانیم و اصال نباید اجازه 
دهیم منحل شــود یا فکر کنند طرحی که آوردیم قرار است تکلیف آنها 
را روشن کند و بگوییم با شما کاری نداریم. مفاد طرح این شائبه را ایجاد 

می کند و طرح به بازنگری نیاز دارد. شــما دارید یک ســتاد و هیئت امنا 
راه انــدازی می کنید که مردم حداکثر پنج نماینده در آن دارند و ۱۵ تا ۲۱ 
نفر از نهادهای حاکمیتی هستند. اگر آنها آمدند و تعدادی از شورایاری 
 هــا را به عنوان ناظر خود انتخاب کردید، تکلیف نهاد شــورایاری و بقیه 

اعضا چه می شود؟
تالش حقوقی برای حفظ شورایاری ها

مهدی شــیرزاد، رئیــس وقــت دبیرخانه ســتاد راهبــری مرکزی 
ســاماندهی مشــارکت های اجتماعی در محالت شــهر تهران هم این 
را که در دوره گذشــته مدیریت شــهری نقش مدیریت محالت کم رنگ 
شــده بود، رد کرد و گفت: نگاه ما این بود که مدیر محله، کارگزار جلب 
مشارکت های اجتماعی اســت. به همین علت باید بتواند با ذی نفعان 
مختلف محلی ارتباط بگیرد. به همین دلیل ما به این ســمت رفتیم که 
مدیر محله از طریق کانون ارزیابی و از طریق فراخوان انتخاب شود و بر 
مبنای رابطه و دخترخاله و پسرخاله شورایاری یا معاون اجتماعی نباشد. 
واجد شایســتگی ها و ویژگی هایی باشــد که بتواند این ارتباط محلی و 
جلب مشارکت محلی را برقرار کند. همه حرف ما این بود که شورایاری 
یکی از نهادهای فعال در سطح محله است نه تنها نهاد فعال و مدیریت 
محله باید بکوشد با نهادهای مختلف فعالی که در سطح محله هستند، 
ارتباط بگیرد، از جمله با ســمن ها و ان جی اوهــا و انجمن های علمی، 
بسیج، مساجد، گروه های جهادی و سایر نیروهای مختلفی که در سطح 
محله هستند. مدیر محله باید ارتباط بگیرد و جلب مشارکتشان را بکند 
و بتوانــد آنها را به کار بگیرد و در قالــب خانه ها و گروه های داوطلبانه 
بتواند ان جی اوها را به کار بگیرد، ســامان بگیرد، فعالیت تعریف کند و 

آنها را فعال نگه دارد.
به گفته شــیرزاد، مدیریت شهری دوره گذشته این ارتباط را ضعیف 
نکرده، مقصر مشکالت حقوقی که برای شورایاری پیش آمد، ما نبودیم. 
نه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری شهرداری ها و مدیریت شهری 
در دوره  گذشــته بوده و نه مرجع صدور رأی ما بودیم و نه اینکه اساسا 
ما در روندی که در آن ماجرا طی شد، ذی مدخل بودیم. اتفاقا بعد از این 
هم که رأی توســط دیوان شکل گرفت، تمام ظرفیت حقوقی شهرداری 
و مدیریت شهری با دیوان عدالت اداری و با بخش های مختلف رایزنی 
کردند و کوشــیدند راه حلی را نشان دهند تا نهاد شورایاری پابرجا بماند. 

نشــانه های این تالش را می توان در تعدیل رأی دیوان عدالت اداری در 
روزهای پایانی مدیریت شهری گذشته دید. دیوان رأیی را در تاریخ ۱۷ تیر 
۹۹ صادر کرد که به موجب آن رأی، نهاد شــورایاری و مصوبات مرتبط 
با آن موضوع را ابطال کرد؛ اما شما می دانید رأی دیوان د رواقع از تاریخ 
صدور رأی الزم االجرا می شــود و عطف بماسبق نمی شود. اما به استناد 
ماده ۱۳ طرف شــکایت می تواند درخواســت کند که رأی دیوان به قبل 
تسری پیدا کند که سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و طرح 
شــکایت کرد و تقاضای اعمال ماده ۱۳ را کرد؛ اما مجددا دیوان عدالت 
اداری در رأی دیگری که در اواخر دوره پنجم مدیریت شــهری ابالغ شد، 
درخواســت اعمال ماده ۱۳ توســط سازمان بازرســی کل کشور را تأیید 
نکرد و این نتیجه  رایزنی های متعددی بود که مجموعه مدیریت شهری 
به خصوص ستاد هماهنگی شورایاری ها با دیوان عدالت اداری داشتند 
و سعی کردند به راه حلی برسند که حداقل شورایارانی که در دوره پنجم 

منتخب مردم بودند، بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند.
وفاداران واقعی به انقالب در شورای شهر اول مبتکر شورایاری ها

شــیرزاد تأکید کرد: در جلســه شورا آقای ســروری و برخی دیگر از 
اعضای شــورا چند بار امروز تأکید کردند که شــورایاری برآمده از جریان 
انقالب اســت. من هم تأکید می کنم که بله، شورایاری برآمده از جریان 
انقالب اســت و کســانی که انقالبیون اصلی و وفاداران اصلی بر آرمان 
انقالب اســالمی بودند، مبدع طرح شــورایاری در شــورای اول بودند. 

همه می داننــد ایده تئوریک پارلمان محلــی و مدیریت محلی در ابتدا 
توســط دکتر پیران، جامعه شناس برجسته مطرح شــد. در شورای اول 
دکتــر حجاریان و خانم جالئی پور این ایده را اجرا کردند؛ یعنی به لحاظ 
تئوریک و به لحاظ نوشــتن اساسنامه انجمن شورایاری، آقای حجاریان 
وقت مبسوطی گذاشتند، خانم جالئی پور هم در اجراکردن این ایده بسیار 
تالش کردند، دیگر اعضای شورا مثل حکیمی پور، اصغرزاده و دیگرانی 

هم که بودند خیلی تالش کردند برای اینکه این نهاد راه بیفتد.
ناامیدی به احیای شورایاری ها

او اضافــه کــرد:  آنچــه در صحــن شــورای شــهر گفتــه شــد، 
واژگونه نشــان دادن تاریخ است. دوســتان اگر که در ادعای خودشان 
خیلی صادق هســتند، بهتر اســت هرچه ســریع تر در دوره  حاکمیت 
یکدست و در شــرایطی که رئیس مجلس خودش سال ها اداره  شهر 
تهران را در دست داشت، مسئله قانونی شورایاری را حل وفصل کنند. 
رئیس وقت دبیرخانه ســتاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های 
اجتماعی در محالت شهر تهران با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر 
مدعی شدند این نظام نامه جایگزین شــورایاری ها نیست هم توضیح 
داد:  به نظر می آید این سخنان صرفا به دلیل این گفته شده که فشارهای 
اجتماعی از روی شــورای ششم کم شود. واضح است زمانی که چنین 
نهاد جدیدی، با این ترکیب جدید تشــکیل شــود، خود این هیئت امنا 
یکی از مهم ترین موانع احیای شــورایاری خواهند بود، زیرا منافعی را 

بــرای آنها دارید تعریف می کنید؛ در واقع ترکیب موجود هیئت  امنایی 
که تعریف می شــود، ایجــاد نهادی برای جبران کســری بودجه دیگر 
نهادهاست که فعالیت محله ای دارند از محل منابع شهرداری و شهر 
تهــران و اینکه چقدر می تواند جنبــه قانونی پیدا کند، یک بحث مهم 
حقوقی است. اینکه این چقدر منافع شهرداری تهران و شهر تهران را 
تأمین می کند، این هم باز یک بحث اجرائی مهم دیگر اســت. هرکدام 
از نمایندگان این نهادها که منافعی در ســطح محله برایشان تشکیل 
شــود، حتما اجازه نخواهند داد که دیگرانی پیدا شوند و شریک منافع 
آنها شــوند و منافع آنها را بخواهند محدود کنند. با تصویب این طرح، 
احتمال خیلی کمی وجود خواهد داشــت که در آینده ما شــاهد این 
باشــیم که نهاد شورایاری قانونی شــود یا قانونی در مجلس تصویب 
شــود که شورایاری را به گونه ای احیا کند. من اصال از دالیل سیاسی ای 
که پشت این ماجراست می گذرم و اصال انگیزه خوانی نمی کنم و اصال 
فرض می گیرم که اعضای شــورا و به خصوص جناب آقای سروری که 
تالش وافری در تصویب این نظام نامه داشــتند، هیچ انگیزه سیاســی 

ندارند و به هیچ وجه دنبال تشکیل سازمان رأی نیستند.
این نظام نامه تحقیر معاونت اجتماعی است

به گفته شیرزاد سرای محله تقریبا مهم ترین ابزار و زیرساختی بود که 
معاونت اجتماعی در سطح مناطق می توانست با کمک آن برنامه اجرا 
کند، کار تعریف کند، پروژه اجتماعی تعریف کند و مشارکت «ان جی ُا»ها 
را جلــب کند. اتفاقی که االن دارد می افتد این اســت که ســرای محله 
در حــال خارج شــدن از نفوذ حــوزه اجتماعــی اســت. معاونت های 
مناطق عمال ابزار کار خودشــان را در ســطح مناطق و محالت از دست 
می دهند و به لحاظ حقوقی نیز همه پاســخ گویی و مســئولیت متوجه 
معاونت اجتماعی و مجریان حوزه اجتماعی است، ولی اقتدار و اختیار 
سیاست گذاری از آنها گرفته می شود و این عدم توازن بسیار بدی است؛ 
یعنی آن مدیر حوزه اجتماعی فقط مجبور است پاسخ گوی موضوعاتی 
باشــد که هیچ تأثیر و هیچ اختیاری راجع به آنها نداشته و هیچ امکان 
تصمیم گرفتنی نداشــته اســت. نظام نامه ای که دارد تصویب می شود، 
تحقیر معاونت اجتماعی است. اگر ایازی زحمت کشید و این زیرساخت 
را در شــهر به یادگار گذاشــت، اگر جواد یگانه تالش کرد در دوره کرونا 
این زیرساخت را ســرپا نگه داشت تا اتفاقا در مبارزه با کرونا به خدمت 
نظام درمان بیاید و طرح غربالگری شهید سلیمانی یکی از تجارب موفق 
دوره گذشــته بود که در همکاری با بسیج، سپاه، وزارت بهداشت و دیگر 
نهادها به اجرا گذاشــته شــد، اگر این موارد در گذشته به یادگار ماند، در 
این دوره متأسفانه معاونت اجتماعی یکی از مهم ترین زیرساخت هایش 
را دارد به ثمن بخس به دیگران واگذار می کند و این به نظر من در واقع 
خاطره تلخی است که از مدیریت حوزه اجتماعی در این دوره در اذهان 

به جا خواهد ماند.

طرح پرحاشیه نظام نامه مدیریت محله تصویب شد

پایان مدیریت مردم بر محالت


