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زیر گرفتن دو زن به بهانه بدحجابی 

به دنبال درگیری لفظی میان یک راننده سواری 
پژو پارس با دو عابر زن بــه بهانه بدحجابی، راننده 

سواری اقدام به زیر گرفتن این دو نفر کرد.
به گزارش ایلنا، راننده این خــودرو پس از زیر 
گرفتن این دو زن و تصادف بــا خودروهای دیگر از 

صحنه متواری و سپس دستگیر شد.
هر دو زن زیرگرفته  شده نیز به نزدیکترین مرکز 
اورژانس منتقل شدند. حال هر دو  نفر آنها نیز مساعد 
اعالم شده، هر چند یکی از آنها دچار آسیب دیدگی 
زیادی شده  است. در پی این ماجرا، دادستان عمومی 
و انقالب ارومیه از دستگیری راننده خاطی در حادثه 
تصادف دیروز خیابان کاشانی ارومیه خبر داد. مجیدی 
گفت: اجازه خودسری و بی قانونی به کسی نخواهیم داد و 
هر کسی جان و مال و ناموس و امنیت مردم را به مخاطره 

بیندازد به شدت با او برخورد خواهد شد.
    

 منابع آبی ایران 
در کشورهای همجوار 

رییس سازمان زمین شناسی گفت: متاسفانه 
به دلیل کم کاری هایی که انجام می شود، آب های 
کارســتی که به ویژه در مناطق مرزی هســتند، 

متاسفانه به کشورهای همجوار می روند.
علیرضا شهیدی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه 
آب های کارستی دارای کیفیت باالیی هستند، نباید 
به هیچ عنوان برای امور کشــاورزی مصرف شوند 

و تنها برای آب شرب باید از آنها بهره برداری کرد.
سنگ های کربناته در اثر درز و شکاف و انحالل 
در طول زمان دارای فضاهــای خالی و حفره هایی 
می شــوند که به این پدیده »کارست« و به آبی که 
درون این سنگ ها جمع می شود، »آب کارستی« 

می گویند.
    

تحدیدکنندگان ورود واکسن،  
پاسخگوی آمار کشته ها باشند

رییس ســازمان نظام پزشــکی در توئیتی از 
تحدیدکنندگان ورود واکسن به شدت انتقاد کرد.

محمدرضا ظفرقندی، رئیس ســازمان نظام 
پزشکی کشور در توئیتی نوشت: امروز رکورد ابتال و 
مرگ کرونا شکست، در حالی که تعداد تست انجام 
شده کاهش و آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعالم 

شده است.
 مورتالیتی در کشورهایی که بدون محدودیت و 
مرزبندی، ملت را واکسینه کردند بسیار کاهش یافته. 
آیا آنهایی که برای تحدید ورود واکسن بیانیه دادند 

امروز پاسخگو هستند؟
    

 ِرمِدسیویر در بازار آزاد 
چند برابر قیمت داروخانه

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نابسامانی 
در توزیع و قیمت دارو در اوج دوران کرونا گله کرد.

محســن فتحیف در صفحه توئبترش نوشت: 
رمدسیویر در داروخانه ها کمیاب شده اما در بازار آزاد 
به راحتی و با قیمت چند برابر یافت می شود. قیمت 
داروی اکتمرا در عرض یک ماه سه برابر شده است. 
 نباید به کاسبان کرونا اجازه داد به قیمت جان مردم 

جیب خود را پر کنند.
    

 فروش آب مقطر 
به جای  واکسن و   دار و کرونا

معــاون اجتماعی پلیس فتای ناجــا گفت: در 
اجرای طرح جهانی پانجیا ۱۴بیشترین دارو هایی 
که کشف کردیم، دارو های زیرمجموعه کروناویروس 
بودند که در بهترین حالت آب مقطر را به عنوان دارو 

یا واکسن کرونا برای مردم ارسال می کردند.
سرهنگ رامین پاشایی در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: در کنار پلیس هموطنان نیز مسؤل هستند؛ 
اول اینکه فریب نخورند و با ما در ارتباط باشــند. ما 
یک پل ارتباطی نیز با عنوان سایبر پلیس از طریق 
اینترنت و در بخش گــزارش مردمی زیرمجموعه 
امداد و فوریت های سایبری با مردم داریم. همچنین 
همکاران من در شماره ۰۹۶۳۸۰ به صورت آنالین 
با شما برای مشاوره و دریافت گزارش موارد مشکوک 

در ارتباط خواهند بود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

شــهردار جدید تهــران در حالی از 
صندلی نمایندگی مردم قم در مجلس 
شورای اســالمی به ســمت صندلی 
شــهرداری تهران خیز برداشت که در 
همین َجست نخست، قوانینی نادیده 
گرفته شد که پیشتر گمان می رفت در 
انتخاب شهردار شهر بزرگی مثل تهران 
اهمیت کلیدی داشــته باشد. هرچند 
علیرضا زاکانی روز یک شنبه ۱7 مرداد با 
رای موافق ۱۸ عضو شورای شهر، شهردار 
تهران شد اما، انتخابش حواشی زیادی 
داشت. حواشــی که به اعتراف مهدی 
چمران از فشــارها برای انتصاب او خبر 
می داد. شنیده ها حکایت از این داشت 
که چمران و برخی اعضای شورای شهر 
تهران مخالف زاکانی و موافق شــهردار 
شدن »مازیار حسینی« گزینه نزدیک 
به محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
بودند، گزینه ای که البته با مشــکالت 
قانونی بسیار کمتری از زاکانی مواجه بود. 
به نظر می رسید این سنبه چنان پر زور بود 
که حتی نداشتن یک روز سابقه حضور در 
مدیریت شهری و مدرک تحصیلی مرتبط 
هم نتوانســت مانع پیروزیش بر مازیار 
حسینی شود که سال ها در شهرداری 
تهران حضور داشته است. در این میان 
البته عالوه بر فعاالن سیاسی و اجتماعی، 
سازمان بازرسی کل کشــور نیز با این 
انتخاب مخالفت و آن را خارج ازضوابط و 
مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی 

و سابقه مدیریت مرتبط دانستند.

مزد حضور پوششی
زاکانی که در جریان ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از 
مناظره های تلویزیونی و تنها یک روز مانده 
به رای گیری به سود ابراهیم رئیسی کنار 
کشید و بسیاری از او با عنوان کاندیدای 
پوششی یاد می کردند در روز انتخابات 
در پاسخ به چرایی کناره گیری اش گفت 
که »این خیلی بد اســت که هر کسی 
جایی می آید عالقه داشته باشد به جای 
دیگری برود، من در بهترین جای کشور 
)مرکز پژوهش هــای مجلس( در حال 
نوکری هستم«. صحبت هایی که می شد 
از آن اینگونه برداشت کرد که زاکانی قصد 
کوچ از مجلس را ندارد. هر چند او مدتی 
بعد در رشته توییتی نوشت که ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری جدید کشور در 
نظر داشته او را در کابینه جدید به عنوان 
وزیر رفاه یا وزیر بهداشــت بگمارد اما او 
شهرداری را به این وزارتخانه ها ترجیح 

داده است.
فارغ التحصیالن چه رشته هایی 

می توانند شهردار شوند؟ 
با این حال بسیاری معتقد بودند که 
زاکانی به دلیل داشتن رشته تحصیلی 
غیرمرتبط و همچنین نداشتن فعالیت 
مرتبط از نظر قانونی نمی تواند برای این 
پست انتخاب شــود و عمال رایزنی ها و 
فشارها در برابر قانون رنگ می بازد. اتفاقی 

که البته عکس آن رخ داد.
ایــن در حالــی بــود کــه دی ماه 
۹7 هیات وزیــران آیین نامــه ای را در 
همین رابطه پس از 2۰ ســال تصویب 
کرد. آیین نامه ای که بررســی آن نشان 
می داد کــه علیرضا زاکانی شانســی 

برای شــهردار شدن نداشــت. در این 
آیین نامه امده اســت: »تمامی افرادی 
که قرار اســت به عنوان شهردار از سوی 
شوراهای اسالمی شــهر انتخاب شوند 
باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی 
از رشته های تحصیلی مشخصی باشند. 
طبق این بخشنامه رشته های عمران، 
سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت 
ساخت، محیط زیست، ساختمان های 
هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، 
نقشه برداری، طراحی محیط زیست از 
گروه فنی و مهندسی و رشته های فضای 
سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی 
محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین 
و آلودگی های محیط زیست از گروه علوم 

تجربی تعیین شده اند.
همچنین رشته های مدیریت مالی، 
بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان های 
دولتــی، بودجه و مالیــه عمومی، خط 
مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته 
و توسعه شــهری و روستایی، مدیریت 
ســازمان های دولتی، مالی و اقتصادی، 

برنامه ریزی و نظارت، برنامه ریزی محیط 
زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت 
بحــران، مدیریت شــهری، جغرافیا و 
برنامه ریزی شــهری، آمایش شهری، 
محیط زیســت شــهری، برنامه ریزی 
مسکن و بازآفرینی شــهری، کاربری 
اراضی و ممیزی امــالک، برنامه ریزی 
آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه 
اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، 
جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، 
مدیریــت خدمات اجتماعــی، برنامه 
ریزی توسعه منطقه ای، توسعه محلی 
)شهری(، حقوق عمومی، حقوق محیط 
زیســت، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت 
اســناد و امالک، حقوق حمــل و نقل، 
مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، 
اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و امالک، 
علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری 
مدیریــت، مدیریت بازرگانــی از گروه 
علوم انسانی و رشــته های برنامه ریزی 
شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی 
شهری، معماری )مســکن، پایداری، 
فناوری( و معماری منظر از گروه هنر برای 
 احراز مدرک تحصیلی ســمت شهردار 

تعیین شده اند.
حداقل مدرک تحصیلی شهرداران 
طبق آیین نامه اجرایی شــرایط احراز 
تصدی سمت شــهردار لیسانس است. 
براساس بخشنامه جدید افرادی که قرار 
است به عنوان شهرداران شهرهای بیش 
از 2۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها 
انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک 
تحصیلی فوق لیســانس در رشته های 
ذکر شده باشــند همچنین دارا بودن 
حداقل مدرک لیسانس برای شهرداران 

سایر شهرها الزامی است«. 
بررسی مفاد اعالم شده نشان می داد 
کــه زاکانی بــا وجود داشــتن مدرک 
پزشکی هســته ای و عضویت در بسیج 
و نمایندگی چند دوره مجلس شورای 
اسالمی، ریاست کوتاه مدتش در مرکز 
پژوهش های مجلس نمی تواند شهردار 
تهران شود. اما در مدت کوتاهی اظهارات 
عجیب مقامات شورای شهر نشان داد که 

این انتخاب فرای قانون بوده است.
 قانون هم رنگ می بازد

در حالی که حتی اصولگرایان بسیاری 
به این موضوع که مدرک زاکانی ارتباطی 
با شهرداری ندارد و او حتی یک روز هم 
در مدیریت شهری ســابقه حضو ندارد 
معترض بودند، پرویز سروری، نایب رئیس 
شورای ششم در یک برنامه تلویزیونی 
حرام را حــالل کرد و گفــت: » در حال 
رایزنی با دولت و مجلس برای اصالح قانون 

انتخاب شهردار هستیم«.
سروری در این برنامه به شهروندان 
اعالم کرد که می خواهند از معادل سازی 
دوره نمایندگی مجلــس زاکانی برای 
شرط نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی وی 

استفاده کنند.

وقتی مجری در مــورد تحصیالت 
غیرمرتبط شهردار منتخب سوال پرسید، 
ســروری گفت که قانون اشتباه است! 
و با مذاکــره با مجلس و وزارت کشــور 
درصددیم مدرک پزشــکی هسته ای 
هم جزو رشــته های مرتبط با مدیریت 
شهری قراردهند زیرا سالمت جامعه هم 

مهم است«.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران که از صحبت هــای لو رفته اش 
پشت تریبون معلوم بود که موافق انتخاب 
زاکانی نیست، در گردشی ۱۸۰ درجه ای 
در توجیه انتخاب زاکانی گفت: »اینکه 
شهردار حتما باید سابقه مدیریت شهری 
داشته باشــد، مثل این می ماند که وزیر 
پیشــنهادی یک وزارتخانه قبال سابقه 

وزارت در آنجا باید داشته باشد!«.
 مخالفت سازمان بازرسی

 با انتخاب زاکانی؟ 
در این میان اما ســازمان بازرسی 
کل کشور به این قانون شکنی واکنش 
نشان داد و در نامه ای خطاب به مهدی 
چمران، رئیس شورای شــهر تهران 
تاکید کرده که انتخاب شهردار تهران 
باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه 
از جمله مــدرک تحصیلی و ســابقه 

مدیریت مرتبط انجام شود.
در این نامه که به تازگی و پس از رأی 
اعضای شورای شــهر به علیرضا زاکانی 
خطاب به مهدی چمران نوشته و ارسال 
شــده به صراحت عنوان شده است که 
ضوابط و مقــررات مربوط بــه انتخاب 
شــهرداران از جمله آیین نامه اجرایی 
شرایط احراز ســمت شهردار مصوب ۴ 
دی ماه سال ۱۳۹7 از نظر ارتباط مدرک 
تحصیلی و سابقه مدیریتی باید مدنظر 

قرار گیرد.
در این نامه همچنین تصریح شــده 
اســت که شورای شــهر باید از هرگونه 
تصمیم گیری بر اســاس فشــار های 
سیاســی، امور حزبی و جنــاح بندی 
گروهی برخالف منافع عمومی و مصالح 

شهروندان اجتناب کند.
استعفای زاکانی

علیرضا زاکانی، نماینــده قم دیروز 
ضمن دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس، استعفای خود را هم تقدیم هیأت 
رئیسه مجلس کرده است. حسینعلی 
حاجی دلیگانــی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس این خبر را اعــالم کرد و گفت: 
تقاضای استعفا در جلسه علنی قرائت 
می شــود و در نهایت پس از رأی گیری 
چنانچه درخواست استعفا تصویب شود، 
از طریق رئیس مجلس به وزیر کشــور 

اعالم می شود. 
 وی افزود: تقاضای استعفای زاکانی 
در جلســه علنی مجلس اعالم وصول و 
در جلسات هفته آینده به آن رسیدگی 

می شود.
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت 

تصمیم شورای شهر و زاکانی پس از نامه 
سازمان بازرسی چه خواهد شد.
  واکنش های منفی 

به انتخابی غیر قانونی
انتخاب زاکانی اما صدای بسیاری از 
فعاالن حوزه های سیاسی و اجتماعی و 
شــهری را در آورد. مسعود پزشکیان، 
نماینده تبریز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
انتخاب علیرضا زاکانــی نماینده قم 
در مجلس یازدهم به عنوان شــهردار 
تهران از سوی شورای این شهر گفت: 
»این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد 
و باید سابقه اجرایی مرتبط با جایگاه 
شهرداری وجود داشته باشد. حداقل 
براســاس اطالعــات همخوانی میان 
ِسمت شهرداری و شخص نماینده قم 

نمی بینم«.
صادق زیباکالم، اســتاد دانشگاه و 
فعال سیاســی در توئیتر خود در مورد 
این انتخاب نوشت: »انتظار می رفت که 
با آمدن تندروها بعقب برویم. اما انتخاب 
)اگر نگفته باشیم انتصاب(جناب دکتر 
علیرضا زاکانی به سمت شهردار پایتخت 
حتی اصولگرایان میانــه رو را هم مات و 

مبهوت کرد«.
محمدصالح مفتاح، فعال رسانه ای 
اصولگــرا نیــز در توئیترش نوشــت: 
»قانون ســازی به خاطر یک شخص را 
باب نکنید! مثل خلیفه کشی می ماند که 
به یک شخص محدود نخواهد شد. قانون 

حرمت دارد«.
آذر منصوری فعال سیاســی هم در 
توئیتر خود نوشت: »آقای دکتر علیرضا 
زاکانی نمونه اعالی مدیریت جوان انقالبی 
گام دومی است. چگونگی این در و آن در 
زدن و این پله و آن پله کــردن او و نحوه 
شهردار شــدنش و اولویت گذاری ها، 
جابجایی نیرو، قانونگرایی و شفافیت های 
مالی بعدی او را نیک بنگرید و ببینید آنچه 
بر تارک آینده کشور نگاشته شده است، 

چیست!«.
در این میان بسیاری از فعاالن حوزه 
شــهری انتخاب زاکانی را تنها ســهم 
خواهی و نه بر اساس صالح پایتخت بلکه 
کامال سیاسی ارزیابی کرده می کنند و 
معتقدند هزینه این انتصاب از جیب مردم 

شهر و کشور خواهد رفت.

مخالفان: انتخاب شهرداِر بدون مدرک مرتبط و سابقه مدیریت شهری غیرقانونی است

حواشی سهم نامتعارف زاکانی ازکیک قدرت

گزارش

در حالی که براســاس آخرین آمارها، روز گذشته باز هم 
مرگ و میر کرونا در کشور با عدد 5۸۸ جانباخته رکورد شکست، 
معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران هم از رکورد مرگ و 
میرها در تهران با ۱5۶ مرگ کرونایی و بالغ بر 25 هزار مراجعه 
سرپایی و 2۴۰۰ بستری روزانه در تهران خبر داد و گفت: تنها 
پیش بینی فعلی این اســت که در روزهای آتی بازهم افزایش 

مرگ و میر را خواهیم داشت.
دکتر نادر توکلی به ایسنا گفت: همه تخت ها پر است و تنها 
ظرفیتی که اســتفاده می کنیم همان ۱۰۰۰ تختی است که 
در اورژانس بیمارستان ها اســت. بیمار در تخت های بستری 
اورژانس منتظر می ماند که ظرف ۶ تا 2۴ ساعت بعد بتواند به 
بخش منتقل شود و بر اساس میزان ترخیصی ها و فوتی ها تخت 

برای سایرین خالی می شود.
توکلی ادامه داد: متاسفانه یکی از عواملی که شدت ابتال را تا 
حد زیادی افزایش داده است جمع های خودمانی، غیر رسمی، 
ویالهای اجاره ای و حضور در رستوران ها است. در ۱۰ روز اخیر 
بیشترین میزان ابتال در تهران به دنبال برگزاری مراسم عروسی 

و ترحیم بوده است و حتی قربانیان زیادی در کودکان داشتیم. 
با مراجعه به مراکز تخصصی اطفال در تهران می بینید که ۸۰ 
درصد مراجعات کرونایی اطفال است و این موضوع بسیار نگران 
کننده اســت. پس باید این پیام را بدهیم که حداقل به خاطر 
کودکان تان رعایت کنید. او همچنین در مورد مراسم محرم 
گفت: در این شــرایط شــرکت در هیچگونه مراسم عزاداری 
رسمی توصیه نمی شود. اجتماعات بیش از یک ساعت حتی 
در فضای باز توصیه نمی شود؛ زیرا تجمع بیش از یک ساعت 
خطرآفرین است و احتمال ابتال به کرونا را افزایش می دهد. از 
طرفی تاکید می کنیم افرادی که در مراسمات شرکت می کنند 

حتما از دو ماسک استفاده کنند.
اجرای پروتکل تنها جلوی دوربین ها

دیروز همچنیــن مدیرکل روابط عمومی ســازمان نظام 
پزشکی هم گفت: کسانی که می گویند ما محرم را به هر نحوی 
شده زنده نگاه می داریم بگویند در کدام آیه و حدیث آمده که 
می توانیم مردم را به کشتن بدهیم؟ متاسفانه کسی با این افراد 

برخوردی نمی کند و برخی از آن ها از مسئوالن ارشد هستند.

حسین کرمانپور به رویداد 2۴ گفت: بعد از دو سال و گذشت 
5 پیک، تحمل مردم و کادر درمان تمام می شود. جامعه کشش 
بیشتری ندارد و نمی توان انتظار بیشتری هم داشت. از همین 
رو باید فکر و طرحی نو از هر راه داخلی و یا خارجی برای کنترل 

کرونا در اندازیم.
رئیس اورژانس بیمارستان سینا با اشاره به اینکه وضعیت 
کرونا در کشور یک وضعیت لجام گسیخته است، گفت: اکنون 
دچار یک وضعیت بی برنامه بین دو دولت هســتیم. ما انتظار 
داشتیم در پیک پنجم به تبعیت از پیک چهارم، شاهد کاهش 
مبتالیان و فوتی ها باشــیم، اما این اتفاق رخ نداد و بنا برگفته 
متخصصین همچنان در سراشیبی پیک پنجم به سر می بریم. 
خبر بدتر اینکه با توجه به اینکه یک باور اشتباهی وجود دارد که 
مردم در محرم و صفر نمی توانند مراسم ازدواج برگزار کنند، 
در دو هفته باقی مانده تا شــروع محرم ترافیک عجیبی برای 
عروسی ها داشــتیم که همزمان با شــعار برگزاری پر قدرت 
محرم از سوی عده ای تا چند روز آینده شاهد پیک ششم کرونا 
در کشور خواهیم بود. ما کشور بسیار با تجربه ای در پیک بازی 
داریم و اگر دنیا تجربه ای نهایتا در سه سطح پیک را دارد ما برای 

پیک ششم آماده می شویم.
این پزشک گفت: به جز چهار ماه اول شیوع ویروس کرونا 
در کشــور، تاکنون هیچ مراســم ملی و مذهبی و غیر ملی و 

غیرمذهبی تعطیل نشد. به خاطر تعارفات روزگار و اینکه دین 
را یک نوع ظاهرسازی می دانیم مراسم ها را تعطیل نمی کنیم. 
جان مردم به خطر افتاده است چرا مراسم محرم نباید تعطیل 
شود؟ در تاریخ هیچ وقت مراسمی گرفته نشده که به کشتن 

مردم کمک کند. 
کرمانپور معتقد است که پروتکل ها در مراسم های محرم 
رعایت نمی شود و اگر فاصله  گذاری اجتماعی هم هست تنها 
جلوی دوربین رعایت می شــود، مردم از یک در وارد و خارج 
می شوند و انتقال در همانجا صورت می گیرد. کرونای دلتا در 
فضای باز هم به دیگران منتقل می شــود. 2۰ روز بعد از پایان 
محرم شاهد شروع پیک جدید و افزایش مبتالیان و فوتی های 

کرونا خواهیم بود.

۲۰ روز بعد از محرم پیک ششم کرونا هم شروع می شود

همه رکوردهای کرونایی در تهران شکست

بسیاری معتقد بودند که از 
نظر قانونی، زاکانی به دلیل 
نداشتن رشته تحصیلی و 
فعالیت مرتبط؛ نمی تواند 

برای پست شهردار انتخاب 
شود و عمال رایزنی ها و 

فشارها در برابر قانون رنگ 
می بازد. اتفاقی که البته 

عکس آن رخ داد

انتخاب زاکانی که در جریان 
سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری پس از 
مناظره های تلویزیونی 
و تنها یک روز مانده به 

رای گیری به سود ابراهیم 
رئیسی کنار کشید به 
عنوان شهردار تهران 

حاشیه های فراوانی در پی 
داشت
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