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از گوشه و کنار

معاون وزیرکشور از شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداریها خبر داد؛

خیز دوبارهکرونا در برخی استانها

جاییکه «فسادمالی» قاعده است ،نه استثنا!

سعیده علیپور

درست یک سال پیش بود که خبر
بازداشت معاون و چند تن از کارکنان
اداری و مالــی شــهرداری پردیس با
اتهامات مالی رسانهای شد .خبری که
گرچه آن زمان ،ویژه به نظر نمیرسید،
اما ادامه روند برخورد با مفسدان مالی و
رانتخواران در شهرداریها ،از عزمی
جدی برای مقابله با مفاســد شهری
خبر میداد.
در پی همین اتفاق ،امســال بارها
اخباری از دستگیری مدیران شهری
به اتهامات مالی ،رشوه و رانتخواری
در بعضی از شــهرهای کشور منتشر
شــد و گاهی کار چنان باال گرفت که
در مواردی منجر به انحالل شــورای
شــهر و بالتکلیفی شــهرداریها نیز
شــد .به طــوری که دســتگیری دو
شــهردار مناطق  2و هشــت تهران و
انحالل شورای شهر ســاری به دلیل
بازداشت هر  ۹عضو راهیافته به شورا،
تنهانمونهایازمفاسدگستردهایاست
که گمان مــیرود در این مجموعهها
وجود داشته باشد .موضوعی که سبب
میشود تا این پرسش برای شهروندان
مطرح شود که حجم تخلفات و فساد
مالی در شهرداریها تا کجا ادامه دارد
و چرا با وجود برخوردهای گســترده
نمیتوان آن را مهار کرد؟
ایــن در حالی اســت کــه برخی

کارشناسان و صاحبنطران حوزههای
شــهری با تاکید به برخورد قضایی با
متخلفان شهری ،بزرگترین چالش
ایجاد فساد در شهرداریها را ضعف و
ناکارآمدی قانونی آنها برای نظارت بر
کارشهرداریهامیدانند.موضوعیکه
سبب میشود به مرور زمان آنها نیز به
جای کنترل فساد در این مجموعهها،
خود بازوی دیگری برای گســترش
فساد در مدیریت شهری شوند .از سوی
دیگر گروهی از منتقدان نیز با اشــاره
به نافرجام مانــدن یکی از پروندههای
بزرگ فساد مالی در شهرداری تهران
که سالهاست با نام امالک نجومی از آن
یادمیشود،برخوردهایصورتگرفته
را نیز عاری از نگاه سیاسی نمیدانند و
همین موضــوع را در بینتیجه ماندن
این دست برخوردها موثر میشمارند.
عدمتحققفلسفهوجودی
شوراهای شهر در ایران
بیشــتر از دو دهه از عمر شــوراها
در ایران میگذرد ،ولــی با نگاهی به
کارکرد آنها نمیتوان تحقق فلســفه
وجودی این نهاد مردمی را مشــاهده
کــرد .در حالی که شــوراها در اغلب
کشورهای توســعهیافته زمینه رشد
و توسعه شــهری را فراهم و نظارت بر
شهرداریها را ســختتر و بهینهتر
میکنند ،به اعتقاد کارشناســان این
نهاد در ایــران به دلیل نبــود تجربه
مشــابه و ناقص بودن ســازوکارهای
انتخاباتی و نظارتــی ،با چالش جدی
مواجه شده است.

نمونههایمتعددازفسادمالی
فروردین ماه بود که خبر بازداشت
شهردار پردیس و شماری از کارکنانش
به اتهام تخلف مالی منتشر شد .البته
پیش از آن نیز ،در بهمن سال گذشته
خبر بازداشــت معاون و چنــد تن از
کارکنــان اداری و مالی شــهرداری
پردیس با اتهامات مشابه منتشر شده
بود.
در اردیبهشــت ماه نیــز دو تن از
اعضای شورای اسالمی شهر ،شهردار
و یکی از کارکنان شــهرداری اوشان
فشم و میگون توسط ماموران وزارت
اطالعات دستگیر شــدند .در همین
ماه شهردار منطقه یک تبریز با حکم
قضایی توسط اطالعات سپاه دستگیر
شد که گفته میشــد در ادامه پرونده
دستگیری صادق نجفی شهردار سابق
تبریز ،به اتهام مسائل مالی و اقتصادی
بوده است.
پیش از این نیز ،برخی پیمانکاران،
اعضای شورای شهر سابق ،شهرداران
سابق مناطق و تعدادی از افراد دخیل
دراین پرونده دستگیر شده بودند.
در بوشــهر نیز رئیس و چند تن از
اعضای شورای شهر به همراه چند تن از
مدیران شهرداری بوشهر در تابستان،
بازداشت شدند.
در مــرداد  99نیز شــهردار یکی
از مناطق بندرعباس بــه دلیل اتهام
مالی بازداشت شــدند .همچنین در
فروردین  99دادستان اهواز از صدور
کیفرخواست برای 100نفر از کارکنان

در کنار مشکالتی که قوانین
فعلی در تکرار فسادهای
مالی در شهرداریها و
شوراهای شهر دارند ،برخی
کارشناسان حوزه شهری
معتقدند ،نظارتهای کافی
بر این مجموعهها
وجود ندارد
شــهرداری اهواز خبر داد .اختالس،
تضییع حقــوق بیتالمــال تصرف
غیرقانونی ،جعل ،رشــوه و پولشویی،
بخشی از اتهامات این افراد اعالم شده
بود .از سوی دیگر ،شهردار و سه عضو
شورای شهر ویس در استان خوزستان
هم به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.
در شهریور امســال نیز چندین نفر از
اعضای شورای شهر و شهرداری مهاباد
به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.
در مــرداد ماه شــهردار ســورک
در مازنــدران با هفت اتهــام از جمله
سوءاســتفاده از موقعیت شــغلی و
پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.
در خبر دیگری کــه در مرداد ماه
منتشرشددرسلمانشهریاهمان«متل
قو» هم هشت نفر از عوامل فساد مالی
در شهرداری و شورای شهر ،دستگیر
شدند .گفته میشود در پرونده فساد
مالی در سلمانشهر ،بیش از 80میلیارد
تومان از حقوق بیتالمــال ،تضییع
شده است.

همچنین در شهریور ماه رئیس کل
دادگستری مازندران از بازداشت  ۲تن
از مدیران سابق شهرداری ساری خبر
داد .در همین زمینه چهار تن از اعضای
شورای اســامی شهر ســاری مرکز
مازندران نیز به اتهام مالی دســتگیر
شدند به طوری که برگزاری جلسات
این شورا از حد نصاب خارج شد.
عالوه بر این در شــهریور ،شهردار
یکی از شهرهای شهرســتان رودسر
به جرم تخلفات مالی توسط نیروهای
وزارت اطالعات دستگیر شد.
در ادامــه ایــن دســتگیریها،
سونامی بازداشت شــهرداران دوباره
به استان تهران رسید و خبر دستگیری
شهرداران لواســان ،شهریار و رودهن
منتشر شــد و چندی چیش نیز خبر
بازداشت شهرداران دو منطقه از تهران
رسانهایشد.همهاینهاتنهاچندنمونه
از پروندههای فســاد مالــی در برخی
شهرداریها و شــوراهای شهر است
که منتشر شــده و قطعا موارد تخلف
اینچنینی ،بسیار بیشــتر از مواردی
است که رســانهای شــدهاند .این در
حالی اســت که به عقیده بسیاری از
صاحبنظران دامنه این تخلفات چنان
گسترده اســت که فقط به شهرهای
بزرگ ختم نشده و حتی در شهرهای
کوچــک هم میتــوان ردپــای این
فسادهای مالی را پیدا کرد.
قوانینقدیمیاست
در همین بــاره معــاون عمران و
توسعه امور شــهری و روستایی وزیر
کشور از شناســایی گلوگاههای فساد
در شهرداری ها خبرداد و گفت قوانین
دهیاریهــا و شــهرداریها کهنه و
پوسیدههستندوبسیاریازاینقوانین
مربوط به حدود ۱۱۰سال پیش است.
مهدی جمالینژاد به ایلنا گفت« :به
طور مثال در بحث مشارکتها ما هیچ
قانونی نداریم .همچنین درباره حضور
بخش خصوصی هیچ قانون مشخصی
وجود ندارد .این در حالی است که خال
قانونی یا قوانین کهنــه ،کار را برای ما
سخت میکند به همین دلیل علیرغم
اینکه تــاش ما بر این بــوده که هیچ
گونه فسادی نداشته باشیم یا فساد را
به حداقل برســانیم ،اما باز شاهد آن
هستیم» .این موضوعی است که یک
عضو شورای شهر هم به آن اشاره دارد
و معتقد اســت با اصالح قانون شوراها
امکان نظارت بر کار شهرداریها بهتر
انجام میشود .رضا نصیرخانی ،وکیل
و حقوقدان نیز معتقد اســت« :به نظر
میرسد ســاختار حقوقی که ناظر بر
عملکرد شوراهای شهر و شهرداریها
باشــد ،نواقص جدی دارد .اگر چنین

امسال بارها اخباری از
دستگیریمدیرانشهری
به اتهامات مالی ،رشوه و
رانتخواری در بعضی از
شهرهایکشورمنتشرشد
و گاهی کار چنان باال گرفت
که در مواردی به انحالل
شورایشهروبالتکلیفی
شهرداریهامنجرنیزشد
نقصی وجود نداشــت ،قطعــا اینقدر
شاهد تکرار تخلفات مالیدرایننهادها
نبودیم .طبق قانون ،شوراهای شهر بر
عملکردشهرداریهانظارتدارد،امادر
برخیشهرهاشاهدبودیمکهشهرداری
و شورای شــهر ،هر دو به عنوان متهم
فساد مالی و درواقع به عنوان همدست
با یکدیگر بازداشت شدهاند .این کامال
یک خال قانونی را روایت میکند».
نظارتناکافیبرمدیریتشهری
اما در کنار مشــکالتی که قوانین
فعلی در تکــرار فســادهای مالی در
شهرداریها و شــوراهای شهر دارند
برخی معتقدند ،نظارتهای کافی بر
این مجموعهها وجود ندارد.
مرتضیرضویزاده،کارشناسحوزه
شهرسازیدراینبارهمیگوید«:اینطور
نیست که فساد مالی در شهرداریها یا
شوراهای شهر ،بیشتر از همه نهادها و
سازمانها باشد .مثال پروندههای فساد
مالی در نهادهایی مثل بانکها نیز کم
نیست .به طور کلی ،در هر حوزهای که
بازار مالی گســتردهتری داشته باشد و
امکان اختالس و ارتشــا بیشتر فراهم
باشــد ،افزایش پروندههای فساد مالی
هم دور از انتظار نیســت .مثال در حوزه
مسکن ،شهرداریها نفوذ زیادی دارند
و میتوانند کنترل زیادی بر ســاخت و
ساز شهری داشته باشــند .در خیلی از
حوزهها غیر از مدیریت شهری ،چنین
امکان قدرت و نفــوذی وجود ندارد .به
همین دلیل هم باید نظارت شدیدتری
برعملکردشهرداریهاوشوراهایشهر
وجود داشته باشد که مثال تخلف مالی
یکعضوشورایایککارمندشهرداری،
آبروواعتبارکلمجموعهرانبرد».
برخی کارشناســان حوزه شهری
نیز دلیل بروز فســاد مالی متعدد در
شهرداریها و شــوراهای شهر را عمر
کوتاه مدیریتی در این حوزه میدانند.
برخی از مدیران حوزه شهری ،تالش
میکنند که از عمــر کوتاه مدیریتی
خود برای جمعآوری مال نامشــروع
بهــره ببرنــد و از ضعــف نظارتها،
سوءاستفاده میکنند.

گزارش

ولنتاین امسال؛ کرونازده و متأثر از گرانیها

روز  ۱۴فوریه یــا  26بهمن در بســیاری از
کشورها به روز عشاق شــهرت یافته است ،اما
هر ســاله در ایران فراتر از این نام ،خبرهایی از
ممنوعیتهای جدید بــرای محدود کردن این
روز به گوش میرسد .روزی که به اعتقاد گروهی
از افراد نسبتی با فرهنگ ایرانی و اسالمی ندارد
و نشــانه رســوخ فرهنگ غرب در کشور است.
هرچند امسال به نظر میرسد ،زیر سایه شیوع
کرونا و مشــکالت اقتصادی نیروی انتظامی و
دیگر نهادها حساســیت کمتری در مورد آن به
خرج دادهاند.
ولنتاین نــه تنها در ایران بلکه چند ســالی
است در سراســر جهان فراگیر شده و افرادی از
فرهنگها و مذاهب مختلــف را گرد خود جمع
کرده تا به بهانه این نام ،به عزیزانشان ابراز عشق
کنند و احیاناً گل و شکالت و  ...هدیه دهند.
در ایــران نیــز علیرغــم محدودیتهــا و
ممنوعیتها در روزهای منتهی به اواخر بهمن،
در گوشه گوشه شــهرهای مختلف ،از مغازهها
گرفتهتاکنجپیادهروهاوالبهالیترافیکشهری
تا چشــم کار میکند مملو از وســایل تزیینی،
بادکنک ،عروسک ،جعبه و حتی خوراکیهایی

به رنگ قرمز است که هر یک از آنها با روبانها و
کاغذهای باریک زرق و برقدار تزیینی؛ توجه هر
عابری را به سوی خود جلب میکند.
در این میــان البتــه گاهــی خبرهایی از
ممنوعیتها و بگیر و ببندهایی هم در رسانهها
و فضای مجازی منتشر میشود که از جمله آن
میتوان به خبر ممنوعیت فروش بادکنکهای
قرمز در روزهای منتهی به ولنتاین سال گذشته
اشاره کرد.
امسال نیز دادستانی قم همچون سالهای
قبل به این مراسم ورود کرده است .به طوری که
بنا بر اعالم روابط عمومی دادستانی قم ،قرارگاه
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دادسرای
قم با مروجین و عرضهکنندگان نمادهای «ضد
فرهنگی همچون ولنتایــن» برخورد میکند.
براســاس این گــزارش پلمب از یک تا شــش
ماه واحدهای صنفی متخلف ،در دســتور کار
مسئولین مربوطه قرار گرفته است.
در این اعالم حتی از مردم خواســته شده در
صورتمشاهدههرنوعهنجارشکنیدرخصوص
ترویج نمادهای ضدفرهنگی ولنتاین ،مراتب را با
قرارگاه دادسرای قم در میان بگذارند.

اما جــدای از این خبر شــاید بتــوان گفت
امسال کمتر میتوان ســراغی از برخوردهای
مداخلهگرانهای از این دست دید .هر چند به نظر
میرسد شــیوع کرونا و مشکالت اقتصادی کام
مردم را چنان تلخ کرده کــه دیگر برای مقابله با
بازار ولنتاین نیازی به مداخله نباشد.
یکی از فروشــندگان اجناس مربوط به روز
ولنتاین در بازاری در غرب تهران میگوید« :همه
سالهبانزدیکشدنبهاواخربهمنماهبازارفروش
عروسک ،شــکالت ،گل مصنوعی ،جعب ه کادو
و ...که همگی سرخرنگ هســتند داغ میشود.
استقبال از ســوی خریداران به اندازهای است
که همه ساله فروشندگان زیادی از صنفهای
مختلف به این صنف ورود کرده و به فروش این
قبیلمحصوالتمیپردازند.بهطوریکهبهعلت
همین استقبالیکه از سوی مشتریانبوده؛حتی
درمغازههایاطرافمحلسکونتخودنیزشاهد
تغییردکوراسیونبرخیازآنهاوتغییررنگدکور
و محصوالت به رنگ قرمز هستید».
به گفته او اما امسال گویا وضعیت اقتصادی
روی این مناسبت نیز بیتاثیر نبوده و استقبال به
میزان سالهای گذشته نبوده است زیرا نه تنها

تعداد مغازههای محلی که تغییر تم دادهاند زیاد
نیســت بلکه داخل همین مغازهها نیز مشتری
چندانی همانند ســالهای گذشــته به چشم
نمیخورد.
فروشــنده دیگری میگوید« :امسال تعداد
مغازهها به اندازه انگشتان دست هم نمیشود.
یکسوم مشتریان سال گذشته را هم نداشتیم».
پرسیدم سال گذشته شــکالت خارجی بیشتر
مشتری داشت یا ایرانی؟ دختر فروشنده گفت:
«پارسال سود خوبی از فروش شکالت خارجی
داشتم .اغلب مشــتریانی که تا اینجا میآمدند

برای خرید شکالت خارجی تازه بود که شلوغی
بازار را به جان میخریدند و گرنه شکالت ایرانی
را که سوپر مارکت محل آنها نیز دارد .اما امسال
مشــتری برای ایرانیها هم نداریم چه برسد به
خارجی؛ آن هم با این قیمــت باالیی که دارند.
شکالت ایرانی که سال گذشته قیمت آن  ۸هزار
تومان بود ،امسال  ۱۶هزار تومان شده است».
این در حالی است که محدودیتهای مربوط
به کرونا نیز بسیاری را به سمت خرید از سایتها
و فضای مجازی کشانده تا خطر ابتال به بیماری را
هم به جان نخرند.

ســخنگوی ستاد
ملــی مقابله بــا کرونا
ضمن اشاره به کاهش
آمــار فوتیهــا از خیز
مجدد بیماری در برخی
از اســتانها خبر داد .علیرضا رئیســی ،گفت :در
خوزستان شــهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر،
دزفول ،دشــت آزادگان ،کارون ،هویزه ،شادگان و
شوشترروندافزایشیبیماریرادارند.همچنینروند
بیماریدراستانمازندرانکهصعودیبود،درطول
دو هفته گذشته کنترل شده است؛ اما در گلستان و
گیالنهمچناننیازبهمراقبتشدیدوجوددارد.به
گفته او در مجموع  ۹شهر قرمز ۳۹ ،شهر نارنجی،
 ۲۲۸شهر زرد و ۱۷۲شهر آبی داریم .همان طور که
مشاهده میشود ،از تعداد شهرهای آبی کم شده و
بهتعدادشهرهایزردونارنجیافزودهشدهاست.

مرگ یک شهروند کرد
براثر انفجار مین

مردی  ۴۵ســاله به
نام نادر بــراران در غرب
ایران جانــش را در مرز
مهران بر اثر انفجار مین
از دست داد .هزاران مین
کار نکرده از زمان جنگ هشــت ساله ایران و عراق
ساالنهجانبسیاریازغیرنظامیانواغلبکودکان
میگیردیاآنهارادچارنقصعضومیکند.

رفع تصرف  ۱۵هزار مترمربع از
اراضی ملی دماوند

رئیــس اداره منابع
طبیعــی و آبخیزداری
شهرســتان دماوند از
رفع تصــرف  ۱۵هزار
مترمربع از اراضی ملی
این شهرســتان واقع در پالک خرمــده خبرداد.
جمشــید جویباری افزود :تعدادی افراد سودجو
با قصد سوءاســتفاده از اراضی ملی اقدام به کاشت
نهالهای چندساله در این اراضی کرده بودند که با
برخوردقانونینیروهاییگانحفاظتمنابعطبیعی
اینشهرستانمواجهشدند.

تشکیل صف طویل تهیه آبشرب
در سنندج!

کیفیت آب شــرب
سنندج از لحاظ طعم و
بو با مشکل مواجه شده
و مردم برای تامین آب
ســالم به چشمههای
اطراف این شهر روی آوردهاند .طی یک سال اخیر
وضعیت آب ذخیره پشت سد قشالق سنندج ،به
عنوان تنها منبع تأمین آب آشامیدنی این شهر به
دلیل تغییرات شیمیایی و رشد جلبکها در آن،
تحت تأثیر قرار گرفته و موجب تغییر رنگ و بوی
آب شده است.

رکوردشکنیگرمای زمستانه
در تهران

رئیــس مرکز ملی
خشکسالی و مدیریت
بحــر ا ن ســا ز ما ن
هواشناســی ضمــن
اشاره به رکوردشکنی
گرمای زمســتانه در تهران گفت :در کل کشور
طی بهمن مــاه بهویژه نیمــه دوم آن با افزایش
قابلمالحظه دما مواجه بودهایــم .احد وظیفه
افزود :این افزایش دما طی بهمن ماه بهویژه نیمه
دوم آن محسوستر بوده است بهطوریکه طی
نیمه دوم بهمن ماه ،میانگین دمای هوا در کشور
نســبت به بلند مدت خود حــدود  ۳تا  ۴درجه
سانتیگراد افزایش یافته اســت .میانگین دمای
هوا در اســتان اردبیل  ۶.۴درجه سانتیگراد و در
استانهای زنجان و گیالن  ۶.۳درجه سانتیگراد
نسبت به بلند مدت بیشتر شده است.

تهران و البرز ،صدرنشین فهرست
سفرهای جادهای هفتهگذشته

به گــزارش پلیس
راهور در هفته گذشته
۱.۵میلیون تردد روزانه
وسایل نقلیه مختلف به
صورت متوســط انجام
شدهکهنسبتبههفتهقبلازآنروندکاهشیداشته
اما نسبت به سال گذشــته با افزایش یک درصدی
مواجه بوده است و در این میان خودروهای تهران و
البرزدراینآمارصدرنشینبودهاند.

