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شــهروند|  185روز ناســالم، 21روز ناســالم برای 
گروه های حساس و فقط 10روز پاک؛ مردم پایتخت  از اول 
امسال تا یکم آبان در هوایی با این کیفیت نفس کشیدند، اما 
این همه ماجرا نیست. آمارهای جدید وزارت بهداشت، پته 
آلودگی هوای تهران و بقیه شهرها را روشن تر از همیشه 
روی آب ریخته است: »در  سال 94، 12 هزار و 798 ایرانی 
بر اثر آلودگی هوا جان باخته اند.« و برای تهرانی ها به این 
ترتیب: »در سال95، 4810 مرگ منتسب به آلودگی هوا 
در تهران ثبت شده است.« این آمار دیروز برای نخستین بار 
از سوی سرپرست گروه ســامت هوای وزارت بهداشت 

عنوان شد؛ در نشستی به بهانه آلودگی هوا.
دیروز هم مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای 
پایتخت را در وضع »ناسالم برای گروه های حساس« اعام 
کرد و نشست خبری آلودگی هوا هم در این شرایط برگزار 
شد. به قول مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست البته 
نیمه دوم  سال بیش از آنچه گذشت، اهمیت دارد؛ چراکه 
آلودگی هوا بیشتر است. ســازمان هواشناسی زمستان 
سردی پیش بینی کرده و در این شرایط احتمال استفاده 
از ســوخت های نامناســب و تردد خودروهای سنگین و 
تک سرنشین، نگرانی ها از بابت آلودگی هوا را بیشتر کرده 
اســت. درحالی  که دولت دوازدهم کاهش آلودگی هوا در 
کانشهرها را در برنامه های خود قرار داده و حتی شهرداری 
تهران هم قول داده که زمستان پیش رو، دود کمتری در 
آسمان باشد، ســازمان حفاظت محیط زیست هم برای 
آلودگی هوا نقشه هایی کشیده است. این سازمان براساس 
توافقی که با وزیر نیرو داشته، از او قول گرفته تا نیروگاه ها در 
زمستان  به هیچ وجه از سوخت مازوت استفاده نکنند و اگر 

سوخت با کیفیت نداشتند، تعطیل شوند.
صبح دیروز نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت موضوع آلودگی 
هوا با حضور تعدادی از مدیران محیط زیست و نمایندگان 
نهادهای دیگر برگزار شد؛ ازجمله رئیس امور رفاه اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه کشــور، معاون فنی- مهندسی و 
خدمات ترافیک پلیس راهور و سرپرســت گروه سامت 
هوای وزارت بهداشت. آنها در جمع خبرنگاران نشستند 
تا چالش های معضل آلودگی هوا را بررسی کنند اما جای 
خالی بســیاری از نهادهای دیگر در این نشست احساس 
می شد؛ چراکه اگرچه همه دستگاه های اصلی مرتبط با 
آلودگی هوا دعوت شده بودند اما نمایندگان وزارت صنعت، 
وزارت نفت، سازمان شــهرداری ها و دهیاری های وزارت 

کشور و وزارت نیرو غایب بودند.
آلودگی هوا  سال 95، 4 هزار و 810 تهرانی را کشت

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست که به تازگی در این سمت منصوب 
شده، در نخستین نشســت خبری خود از اهمیت مسأله 
آلودگی هوا گفت و این که رئیس ســازمان محیط زیست 
هر یکشنبه و چهارشــنبه آن را پیگیری می کند: »آقای 
کانتری همواره بر تأکید رئیس جمهوری به مسأله کاهش 
آلودگی هوا اشاره می کند. درحال حاضر یکی از مهمترین 
مسائل حوزه محیط زیست آلودگی هوا و وظیفه سازمان 
محیط زیست، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
برای مقابله با آلودگی هواست.« اما این نشست، خبرهای 
مهم زیادی داشت. همان طور که تجریشی در حرف های 
خود گفته بود، در تبعات منفی ذرات آالینده هیچ شکی 
وجود ندارد و واضح اســت که این ذرات مشکاتی مثل 
ســرطان خون را ایجــاد می کنند؛ عباس شاهســونی، 
سرپرست گروه ســامت هوای وزارت بهداشت در ادامه 

ایــن نشســت آمــاری از میــزان 
خطرســازبودن آلودگی ها در ایران 
ارایه کرد.  او گفــت: »غلظت ذرات 
زیر 2.5میکرون کاهش داشــته اما 
همچنان سه برابر غلظت مورد نظر 
ســازمان بهداشــت جهانی است، 
به طوری که غلظــت باید حدود 10 

باشد اما در کشور ما 31/7 است.«
آلودگی هوا به گفته شاهســونی، 
پنجمین عامل مرگ در دنیا شناخته 
شــده و آلودگی هوای آزاد یا ذرات 
معلق در هوا عامل مرگ 4/2میلیون 
نفر در دنیا بوده اســت.  براســاس 
گفته های ایــن مقام مســئول در 

وزارت بهداشت، آمار سازمان بهداشت جهانی مربوط به  
سال 2015 در ایران نشان می دهد؛ ساالنه 33 هزار و 500 
مرگ به دلیل آلودگی هوا رخ می دهد: »یعنی 71نفر در هر 

100 هزار نفر در کشور علت مرگشان آلودگی هواست.«
به گفته شاهســونی، طبق آخرین گزارش ســازمان 
بهداشت جهانی در  سال 2017، 23 درصد از مرگ هایی که 
رخ می دهد، به مسائل محیط زیستی مرتبط است و البته 

»مهمترین عامل محیطی هم آلودگی هواست.«
سرپرست گروه سامت هوای وزارت بهداشت در ادامه 
گفته های خــود به مصوبه هیأت وزیران برای محاســبه 
مرگ های مرتبط با آلودگی هوا اشاره کرد؛ مصوبه ای که 
براساس آن از ابتدای  سال 1394 مسئوالن را به شمارش 
مرگ ومیرها بر اثر آلودگی ها واداشته است. آنها داده های 
مربوط به آلودگی هوا را از سازمان محیط زیست می گیرند 
و مرگ های منتسب با آلودگی را می شمرند. »طبق برآورد 
ما با توجه به داده های ســازمان محیط زیست میانگین 
غلظت ذرات زیر 2/5 میکرون در 25 شــهر کشور 31/7 
میکروگرم بر مترمکعب است که این روند کاهشی بوده و 
نسبت به 4 سال گذشته اش از 39 به 31/7 رسیده ایم. روند 
رو به کاهش بوده اما ما همچنان سه برابر نسبت به غلظت 
مورد نظر رهنمود سازمان بهداشت جهانی فاصله داریم که 
بر آن اســاس، غلظت باید حدود 10 باشد اما در کشور ما 
31/7 است. « این آمار براساس توضیح شاهسونی مربوط 
به جمعیت حدود 30 میلیون نفر در 25 شهر کشور است: 

»در  سال در کشــور حدود 3۶0 هزار مرگ اتفاق می افتد 
که از این تعداد در  ســال 1394، 12 هزار و 798 نفر مرگ 
مرتبط با ذرات زیر 2/5میکرون داشــته ایم. عاوه بر این، 
براساس محاسبات صورت گرفته در  سال گذشته، 4810 

مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران ثبت شده است.«
پایش های 2 هفته یک بار

معاونت محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت اما در ادامه با اشاره به تأثیر ذرات معلق در 
بروز سرطان خون از پایش دو هفته یک بار سوخت توزیعی 
در کانشــهرهای تهران و کرج خبر داد و در مورد ارزیابی 
سازمان حفاظت محیط زیست از کیفیت سوخت توزیعی 
در کشــور گفت: »یکی از مولفه های برخورداری از هوای 
پاک، سوخت استاندارد و مناسب است. سازمان حفاظت 
محیط زیست به صورت فصلی در کل کانشهرها به شکل 
تصادفی از جایگاه های توزیع سوخت نمونه برداری و پایش 
می کند اما از دوهفته پیش بنا به دســتور رئیس سازمان 
محیط زیست، قرار شده پایش و کنترل سوخت توزیعی 

به ویژه در تهران و کرج دوهفته یک بار انجام شود.«
همه قول های وزیر نفت 

به گفته تجریشی، پایش سوخت نشان می دهد که در 
سال های گذشته کیفیت سوخت توزیعی وضع مطلوبی 
نداشته و از حد اســتاندارد برخوردار نبوده است. بنابراین 
»وزارت نفــت قول داده که توجه خاصی نســبت به این 

مسأله داشته باشد.«
معاون محیط زیست انسانی در ادامه با اشاره به قول وزیر 
نفت در مورد ادامه استفاده از سوخت گاز در نیروگاه های 
کشور در فصل زمستان گفت: »به دلیل افزایش مصرف 
انرژی به ویژه در فصل زمســتان با کاهش میزان سوخت 
مواجه شدیم. در نتیجه در سال های گذشته شاهد تغییر 
ســوخت نیروگاه ها از گاز به مــازوت در برخی ایام فصل 
زمســتان بودیم. در این مقطــع، ذرات آالینده تولیدی 
افزایش می یابد. بر همین اساس، آقای زنگنه قول داده  است 
که در زمستان  در نیروگاه ها به هیچ وجه از سوخت مازوت 
استفاده نشود.« معاون ســازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به این که براساس پیش بینی سازمان هواشناسی 
زمستان سردی پیش روست، از شــهروندان درخواست 
کرد در مصرف انرژی تا حد امکان صرفه جویی کنند، چون 
این موضوع در مصرف سوخت گاز 

نیروگاه ها اثرگذار است.
او از سوی دیگر با تأکید بر این که 
سیاست این ســازمان، شفافیت و 
اطاع رسانی است، گفت: »بر اساس 
توافقی که با وزیر نفت صورت گرفته، 
قرار شده پاالیشگاه هایی که نتوانند 
ســوخت باکیفیت عرضــه کنند، 

تعطیل شوند.«
سازمان محیط زیست 

متخصص انرژی های 
تجدیدپذیر ندارد

وقتی بحث انرژی های تجدیدپذیر 
و کمبود سوخت در زمستان مطرح 
شد، تجریشی لب به گایه گشود: »در کل سازمان حفاظت 
محیط زیست حتی دو متخصص انرژی تجدیدپذیر نداریم 
تا بتوانیم در زمینه سیاست گذاری انرژی های پاک حرکت 
کنیم.« او این را گفت و اضافه کرد که در این شــرایط »در 
کشــور نهادهای فعال در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 

وجود دارد.«
به  گفته این مســئول، در شــرایط حاضر ورود بخش 
خصوصــی به موضوع انــرژی تجدیدپذیــر باید توجیه 
اقتصادی داشته باشــد؛ به همین دلیل است که سازمان 
حفاظت محیط زیســت باید در زمینه قیمت تشــویقی 
کار کند. برای مثال در شــرایط حاضر تعرفه برق تولیدی 

زباله سوزها باید رقابتی شود.
 مشکل زباله های شمالی کشور

 3 سال دیگر حل می شود
با این گفته ها، تجریشی از مشکل پسماند در استان های 
شمالی سخن گفت؛ مسأله ای که در طول دهه های گذشته 
بر مشکل آن افزوده شده است. معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که این سازمان 
به دولت قول داده اســت که طی سه سال آینده مشکل 
پسماندهای استان های شمال کشور را حل وفصل کند، 
گفت: »در ایــن زمینه زباله ســوزها به عنوان یک بخش 
اقتصادی مطرح است. براساس مصوبه هفته گذشته دولت 
قرار شده قیمت انرژی را رقابتی کنیم و دولت یارانه بدهد. 
در زمینه مدیریت پسماند استان های شمالی، کار سازمان 

حفاظت محیط زیست شروع شده و نخستین جلسه را با 
وزارت کشــور برگزار کرده اســت.« براساس حرف های 
تجریشــی قرار شــده هر دوهفته یکبار بــرای موضوع 
پسماند، آلودگی هوا و گردوغبار با حضور رئیس سازمان 
محیط زیست جلسه ای تشکیل شود و سازمان برای حل 
مشکات محیط زیست کشور به ارایه راهکارها بپردازد تا 
با کمک دستگاه های اجرایی معضات پسماند حل وفصل 

شود.
تست خودروهای کارکرده؛ به زودی

در ادامه این نشســت، معاون محیط زیست انسانی از 
ضرورت بازرسی و تســت خودروها سخن گفت: »سعی 
داریم تست خودروهایی که 1000کیلومتر تردد کرده اند 
را به  زودی انجام دهیم. برای انجام این تســت ها، نیاز به 
تجهیزاتی داریم که در بودجه  ســال 97 سازمان برنامه و 

بودجه درخواست هایی برای این منظور خواهیم داشت.«
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره 
به نقش کامیون ها در آلودگی هوای آماری دراین باره اعام 
کرد: »100 هــزار کامیون به طور شــبانه در تهران تردد 
می کنند و تمرکز بر آلودگی هوای تهران نشــان می دهد 
که از ســاعت 23 تا 5 بامداد داده های آلودگی هوا به طور 
چشــمگیری افزایش پیدا می کند که قطعا تردد شبانه 

کامیون ها عامل آن است.«
این نقل آمار درحالی اســت که خود تجریشــی اعام 
کرد؛ در شرایط فعلی اعداد و ارقام متفاوتی در مورد تأثیر 
کامیون ها بر آلودگی هوا مطرح می شود اما به طور تقریبی 
کامیون ها 30 تا 50 درصد سهم ترددهای شبانه را در تولید 
ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون دارند که »الزم است در 

این زمینه فکر جدی صورت گیرد.«
به گفته تجریشــی، پیگیری بحث سوخت در حاشیه 
کانشهرها یکی از موضوعات مهم در این زمینه بوده و قرار 
شــده که با همکاری راهداری و وزارت نفت کریدورهایی 
که تردد بیشــتر کامیون ها و سوخت گیری بیشتر در آن 
صورت می گیرد، مشــخص شود: »ســعی داریم قانون 
حذف خودروهای فرســوده را به روز کنیم. دلیل این که 
به روزرسانی خودروهای فرسوده در کشور انجام نشده، این 

است که ساختار روشنی برای این موضوع وجود ندارد.«
او اینها را گفت و اضافه کرد: »متاســفانه بانک ها منابع 

مالی 40 هزار خــودروی باقیمانده 
ناوگان تاکســیرانی و اتوبوسرانی را 
تأمین نکرده اند که الزم اســت در 
زمینه تأمین منابع مالی برای تغییر 

ناوگان اقدام ویژه ای انجام دهیم.«
اطالع از وضع هوا حق 

شهروندان است
شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش 
فراگیر هم در ادامــه اطاع از وضع 
کیفی هوا را یکی از حقوق شهروندان 
دانســت و گفت: »پایش می تواند 
ماک تصمیم گیری برای مسئوالن 

باشد.«
او بــا این توضیح ادامــه داد: »در 

حوزه پایش آالینده ها متمرکــز بر کاهش آلودگی هوای 
سازمان محیط زیست در 2دهه گذشته ایستگاه های پایش 
کیفی هوا، نیروهای متخصص و تجهیــزات مورد نیاز را 
فراهم کرد. اولویت این بود که ایستگاه های پایش تکمیل 
شوند، اکنون 190 ایستگاه پایش کیفی هوا در 31 استان 

کشور داریم.«
فقط 10 روز هوای پاک

مسعود زندی، سرپرست دفتر ملی هوا مسئول دیگری 
بود که در این نشســت به زبان آمار سخن گفت: »تا اول 
آبان ماه 10روز هوای پاک، 185روز هوای ســالم و 21روز 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس داشتیم.« به گفته او، 
البته این آمار که نشانه   بهبود شاخص آلودگی هواست   را 
ناشی از اقدام های خوب انجام شده  دانست. هرچند آنچه 
اهمیت دارد، نیمه دوم  سال است که با آلودگی بیشتر هوا 
روبه رو خواهیم شد.« در این شرایط موضوعی که با جدیت 
از طرف سازمان محیط زیســت دنبال می شود، سوخت 

مورد نیاز کانشهرهاست.
زندی در ادامه استانداردســازی خودرو را مهم دانست: 
»اگر خودرویی منطبق با نتایج استاندارد نباشد، با همکاری 
ناجا از شــماره گذاری آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
موتورسیکلت های کاربراتوری  سال گذشته به طور کامل 
ممنوع شــد و ما خارج از مجوزهای مربوطه به کســی 
مجوز شــماره گذاری ندادیم.« نیروگاه ها سویه دیگر این 
ماجراســت: »روزانه حدود 1۶0 میلیون لیتر سوخت در 

نیروگاه ها استفاده می کنیم. قبا 90 میلیون لیتر آن گاز 
بود که امروز به حدود 130 میلیون لیتر رسیده است. در 
بحث نوسازی خودروهای فرسوده  سال گذشته 50 هزار 
تاکســی از چرخه تردد خارج شد و تاش ما این است که 

امسال 90 هزار تاکسی تکمیل شود.«
به  گفته زندی، مراجعات به معاینــه فنی از 20 درصد 
به 80 درصد افزایش پیدا کرده و امســال حدود تازه مجاز 
معاینه فنی اعام شده است: »االن با این حدود تازه تعداد 
15 درصد ردی معاینه فنی به 30 درصد افزایش پیدا کرده 
و نشــان می دهد که حدود مجاز جدیــد تاثیرگذار بوده 
اســت.« عاوه بر این، قانون هوای پاک اباغ شده و برای 
دستگاه های مختلف وظایفی در نظر گرفته است. با این 
حال، »سازمان محیط زیســت باید حدود 10 آیین نامه 
تدوین کند که کارگروه هایی برای این کار تشــکیل شده 
است.« همچنین اینطور که سرپرست دفتر ملی هوا اعام 
کرد، در آغاز مهرماه جابه جایی ساعات کار که نتایج خوبی 
به دنبال داشت و تاش ها برای مصوبه قانونی این کار ادامه 

دارد.
دچار خشکیدگی بیش از 30 درصدی شده ایم

حمید پوراصغری، رئیس امور رفاه اجتماعی ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور دیگر مســئول حاضر در نشست 
خبری آلودگی هوا گفت: »همواره پتانســیل آبی کشور 
را 130میلیارد مترمکعب اعــام می کردیم اما اکنون به 
88میلیارد مترمکعب رســیده؛ یعنی دچار خشکیدگی 

بیش از30درصدی شده ایم.«
به گفته او، مطالعاتی که در دهه50 انجام شــد، نشان 
می داد تهران تا  ســال 13۶9 توانایــی ظرفیت بیش از 
4/5میلیون نفر را ندارد. این درحالی اســت که سال های 
 ســال تهران از این ظرفیت فراتر رفتــه و همین اتفاق در 

شهرهای دیگرمان هم رخ داده است. 
پوراصغری همچنین گفت: »بخشی از منابع مالی باید 
برای اجرای این قوانین تأمین بشود و اینها جزو وظایف 
ذاتی دولت اســت اما نکته ای را هم باید در نظر داشته 
باشیم. خیلی از کشورها به سمت و سوی راهکارهای 
دیگری مثل عوارض آلودگــی رفته اند. نهادهای مالی 
مثل صندوق ملی محیط زیست برای این مسأله تعریف 
شده اند. بســیاری از موارد اینچنینی در کشور ما هم 
اخذ می شــود اما به خزانه دولت 

می رود.«
دوباره؛ تولید خودروهای 

پرمصرف 
با وجــود تاش ها بــرای کاهش 
آلودگــی هوا اما ســرهنگ روحی، 
معاون فنی- مهندســی و خدمات 
ترافیک پلیس راهــور هم با حضور 
در این نشست، خبر بدی داد: »تولید 
خودروهای پرمصــرف داخلی که 
مربوط به چهار شرکت بودند، با لغو 
مصوبه دولت با فشار خودروسازان از 
سر گرفته شده اســت.« او ادامه داد: 
»سال گذشته بحث شماره گذاری 
خودروهای ســنگین و نیمه سنگین به شــرط داشتن 
استانداردهای الزم را داشــتیم که از ابتدای مهرماه  سال 
گذشته برای خودروهای سنگین درون شهری اقدام شد 
و شماره گذاری منوط به تجهیزات الزم شد. درخصوص 
موتورسیکلت های کاربراتوری هم شماره گذاری متوقف 
شــد، مگر آن هایی که موتورشــان پیش از این مصوبه 
تولید و وارد شــده بود.« موتورهــای انژکتوری به گفته 
معاون فنی خدمات ترافیک پلیس راهور، حدود 30 هزار 
دستگاه و موتورهای کاربراتوری کمتر از  1000 دستگاه 
شماره گذاری شــده اســت: »به دنبال آنیم که به دنبال 
موتورهای برقی و با ســوخت پاک برویم.« اینطور که او 
گفت، در شهر تهران 80 درصد آالیندگی گفته می شود 
که به منابع آالینده مربوط اســت: » سال گذشته بیش از 
حدود یک ونیم میلیون خودرو شماره گذاری کردیم و کمتر 

از یک دهم آن اسقاط شده اند.«
با این توضیحات، این مســئول پلیس راهور مهمترین 
کاری که باید انجام بشــود را این دانست که خودروهای 
موجود که آالیندگی ایجاد می کنند، از چرخه خارج شوند. 
او موضوع مهم دیگر را ارتقای کیفیت خودروی تولیدی 
و همچنین ارتقای کیفیت ســاخت معرفی کرد و گفت: 
»درحال  حاضر تولید خودروهــای پرمصرف داخلی که 
مربوط به چهار شرکت بودند، با لغو مصوبه دولت با فشار 
خودروسازان از سر گرفته شــده و باید به سمت کاهش 

آلودگی هوا برویم.«

در هفتمین جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 
صنعت آب و فاضاب کشور برای دومین سال پیاپی روابط عمومی 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان مقام اول را به خود اختصاص 
داد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، هفتمین جشنواره ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی ها در 5 بخش برگزارشد که شامل اطاع 
رسانی و ارتباطات، انتشارات، پژوهش و افکارسنجی، مدیریت و 
برنامه ریزی و آموزش همگانی بوده است که آبفا استان اصفهان 
با کسب بیشترین امتیاز در تمام بخش ها توانست به عنوان مقام 
اول روابط عمومی در گروه الف دربین شــرکتهای آب و فاضاب 
کشور معرفی شــود. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا 
استان اصفهان گفت: ما توانســتیم با انسجام، تعامل و عملکرد 
مشــترک به یک فهم و خرد جمعی دســت یابیم و در نهایت با 
عملکرد مطلوب به جایگاه واقعی روابط عمومی آبفا استان اصفهان 
در کشور دســت یابیم این درحالیســت که برگزاری جشنواره 
ارزیابی روابط عمومی ها در کشور در چند سال گذشته متوقف 
شده بود که در ســال 94 مجدد فعال گردید و در دوسال پیاپی 

برگزاری ششمین و هفتمین جشنواره در سالهای 94 و 95 روابط 
عمومی آبفا اســتان اصفهان به مقام اول دست یافت. سیداکبر 
بنی طبا مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
گفت: با تعامل و ارتباط سازنده با ارباب رجوع ها در درون سازمان 
و برون سازمان ســعی در تکریم ارباب رجوع داشتیم همچنین 
در چندســال اخیر اطاع رســانی به موقع و آمــوزش مصرف 
بهینه آب فرهنگ ســازی و تبلیغ و ترویج مصرف آب از جمله 
رویکردهای مهم روابط عمومی آبفا اســتان اصفهان بوده است.

کسب مقام اول روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان در صنعت آب و فاضالب کشور
شهرستان

گزارش

 رحمت اهلل حافظی و معاون شهردار تهران در همایش
 »بررسی عملکرد شهرداری و چشم اندازهای پیش رو« از وضع تهران سخن گفتند

داستان »خودکامگی«  12 ساله
  میرزایی، معاون شهردار انتقاد از بزرگراه سازی   به معنای نساختن نیست

شــهروند|  »بررســی عملکرد شــهرداری و 
چشــم اندازهای پیش رو« عنوان جلســه ای بود که 
دو روز پیش )یکشنبه، 30مهر( در دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران برگزار شد و با وجود این که قرار بود در 
کنار بررسی عملکرد تیم مدیریتی پیشین شهرداری 
تهران از چشــم اندازها و ضرورت های تیم جدید هم 
سخت گفته شود اما سخنرانان تمرکز خود را بر نقد 
عملکرد تیم سابق شهرداری گذاشتند. »منسوخ شدن 
ســاخت بزرگراه در دنیا« یکی از بحث های مشترک 
»رحمت اهلل حافظی«، عضو پیشــین شورای چهارم 
شهر تهران و »حجت میرزایی«، معاون برنامه ریزی و 
توسعه شهری شهرداری تهران در این نشست بود که 
معتقد بودند؛ ساخت این بزرگراه ها با عوارض پرداختی 
توسط همه مردم انجام می گیرد اما بدون نظرخواهی از 
همین مردم و در خدمت بخشی از شهروندان ساخته 
می شود. این سخنان درحالی بیان می شود که حدود 
دوهفته پیش، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران در نخســتین نشســت خبری خــود یکی از 
اولویت های تیم جدید شهرداری را تکمیل دو بزرگراه 

شهید شوشتری و شهید رستگاری مقدم اعام کرد. 
یکی از دو بزرگراهی که به گفته معاون حمل ونقل 
شهرداری تهران، باالتر از نزدیک به  هزار پروژه نیمه کاره 
و در اولویت اصلی شهرداری تهران قرار گرفته، ساخت 
بزرگراه شهید شوشتری است که در دو سال گذشته 
و در دوران مدیریت قالیباف روند ساخت آن به دلیل 
مشکات محیط زیستی متوقف شده بود. اوایل مرداد 
امسال »علی رضا جاوید« معاون وقت فنی و عمرانی 
شهرداری تهران درباره آخرین وضع این پروژه گفته 
بود که »به دلیل عبور این بزرگراه از محدوده جنگل 
سرخه حصار، دغدغه هایی در رابطه با حفظ درختان 
جنگل سرخه حصار مطرح اســت و به همین دلیل 
هم بیش از 2 سال اســت که موفق به اخذ مجوز های 
ســازمان محیط زیســت برای تکمیل پروژه شهید 
شوشتری نشــده ایم.« با این  حال و پس از تغییرات 
مدیریتی در شهرداری تهران، تکمیل این پروژه یکی 
از اولویت های اصلی قرار گرفته اســت که با توجه به 
انتقادهای این تیم از بزرگراه سازی و همچنین تأکید 
آنها بر دغدغه های زیست محیطی، این اولویت بندی 
سوال برانگیز می شود. درحاشیه این نشست، معاون 
برنامه ریزی و توســعه شهری شــهرداری تهران در 
توضیح این موضوع به »شــهروند« می گوید: »انتقاد 
از بزرگراه  سازی، به این معنی نیست که دیگر بزرگراه 
نسازیم. سخنان من به این معنا نیست که بزرگراه بد 
است. گفتیم که بزرگراه براســاس معیارهایی مثل 
کاهش آلودگی، مثل برقراری عدالت، مثل میزان انتفاع 
عمومی باید سنجیده شود. براساس این معیارها، همه 
پروژه ها باید اولویت بندی شوند. معنایش این نیست 
که بزرگراه سازی کار بدی است، بحث این است که از 
میان ده ها و صدها پروژه ای که در این برهه شروع شده 
و درحال اجراست، پروژه های برتر انتخاب می شوند و 
بقیه در اولویت  های بعدی قرار می گیرند.« اما این دو 
بزرگراه در اولویت های اول شــهرداری قرار گرفتند؛ 
سخنان معاون حمل ونقل شــهرداری تهران هم این 
موضوع را تأیید می کند، درعین حال که بســیاری از 
موارد مورد تأکید میرزایی در جلســه دو روز پیش در 
بین اولویت های اصلی تیم جدید مدیریت شهرداری 
تهران قرار نگرفتند، چرا؟ میرزایی در پاســخ به این 
پرسش هم می گوید: »جزییات خاص را من نمی دانم 
و باید از خود آقای دکتر پورسیدآقایی بپرسید. معنای 
مسئولیت من این نیست که از میان چند  هزار پروژه 
همه را حفظ هســتم که بگوییم کدامشــان اولویت 

دارند.«
6 سال ساخت و ساز بی حساب وکتاب

فردی که در  سال اول شــورای چهارم شهر تهران 
در فراکسیون اصولگرایان قرار داشت اما در سال های 
بعد با تغییر مشــی و منش، بــه اصلی ترین منتقد 
اصولگرایان شورا و شهردار سابق تهران تبدیل شد. در 
این جلسه هم موارد تازه ای از تخلفات تیم قالیباف را 
بیان کرد. »رحمت اهلل حافظی« با تأکید بر تخصصی 
و غیرسیاسی بودن ســخنان خود، ابتدا از نبود معیار 
مناسبی برای ســنجش عملکرد مدیران شهرداری 
در تهران و دیگر کانشــهرهای ایران ســخن گفت: 
»متاســفانه ما شــاخص هایی برای ارزیابی عملکرد 
مدیریت شــهری نداریم و هیچ دســتگاهی هم این 
کار را انجام نمی دهد. برهمین اساس، هر شهرداری 
در پایان دوره خود مدعی اســت که بهترین عملکرد 
را داشته اســت. شــهرداری ها گزارشی درخصوص 
پایبندی به نظام بودجه ریزی خود به وزارت کشــور 
ارایه می کنند، اما هیچ گاه وزارت کشور شهرداری ها را 
از حیث پایبندی به نظام بودجه ریزی مورد سنجش 
قرار نداده است.« اشــاره به خودمختاری شهرداری 
تهران و بی توجهی این نهــاد در دوره مدیریت قبلی 
به مصوبه های شورا هم بخشــی دیگری از سخنان 
حافظی بود: »آخرین طرح جامع شهر تهران در آذرماه  
سال 138۶ به تصویب رســیده و طرح تفصیلی در 
 سال 1392 یعنی ۶ سال پس از تصویب طرح جامع 

اباغ شد.« حافظی با مثالی از خودکامگی شهردار در 
سال های گذشته هم سخن گفت: »زمانی پل صدر و 
تونل نیایش در شورای سوم تصویب شد که شهرداری 
بتن ریزی پایه هــای پل را انجام داده بــود. این مثال 
اوج خودکامگی شهردار ظرف 10 سال گذشته بوده 

است.«
حافظی: 2هزار میلیارد هزینه فرهنگی 

شهرداری کجا هزینه شده است؟
بررســی آمار و اسناد ارایه شــده توسط شهرداری 
تهران در ســال های گذشــته نشــان می دهد که  
سال به سال میزان بودجه های فرهنگی تهران افزایش 
یافته، هرچند که درباره اثر مشهود این افزایش هزینه  
اختاف نظرهای فراوانی است. حافظی به این موضوع 
هم اشــاره کرد و گفت: »در دوران مدیریت گذشته، 
آقایان مدعی بودند که از یک مجموعه خدماتی به یک 
مجموعه فرهنگی- اجتماعی تبدیل شدند؛ اگر چنین 
بود، االن باید شاهد این نابرابری اجتماعی و کودکان 
کار می بودیم؟ ساالنه 2هزار میلیارد تومان در تهران 
هزینه فرهنگی می شود. چه اتفاقی افتاد! هیچ گزارش 
کاری نداریم که مثا کودکان کار در فان نقطه بودند 
و االن به فان نقطه رســیدیم یا بحث آســیب های 
اجتماعی و نابرابری شهروندان. حداقل من که عضو 
شورای شهر بودم، چنین گزارشــی ندیدم.« رئیس 
کمیسیون محیط زیست شورای چهارم شهر تهران، 
شفافیت عملکرد شــهرداری در دیگر موارد را همه 
مشابه برنامه های فرهنگی دانست و درباره بافت های 
فرسوده گفت: »براســاس قانون، 10 درصد از بافت 
فرسوده باید بهسازی و بازسازی می شد که روی زمین 
مانده و اتفاقات رخ داده کالبدی بوده است، صرفا آجرها 
و آهن ها نوسازی شدند و شاهد بهسازی اجتماعی- 
فرهنگی نیستیم. آمدند دارایی های با ارزش شهر را 
فروختند و در مقابل بزرگراه ســاختند؛ سیاستی که 

سال هاست در دنیا منسوخ شده است.«
 شهرداری با بیکاران 

حقوق بگیر چه خواهد کرد؟
شهردار پیشین تهران در آخرین روزهای مدیریتش 
بر شهر تهران و زمانی که از رسیدن به پاستور جامانده 
بود، به مازاد نیرو در نهادی که خود 12 ســال سکان 
هدایت آن را برعهده داشت، برای نخستین بار اشاره 
کرد. او در اظهارنظری عجیب گفتــه بود که »اگر در 
حال  حاضر تصمیم بگیریم 70 تا 80 درصد نیروهای 
شــهرداری را تقلیل کنیم، نه تنها هیــچ اتفاقی در 
شهرداری نخواهد افتاد بلکه سرعت و کارایی آن هم 
باال خواهد رفت.« این سخنان را قالیباف درحالی بیان 
کرد که در دوران مدیریتش تعداد کارکنان شهرداری 
دست کم دوبرابر شد و همین موضوع از چالشی بزرگ 
برای شهردار آینده حکایت داشت که در روزهای بعد 
به تدریج ابعاد این ماجرا روشن تر شد. اگرچه در ابتدا 
تعداد پرسنل شهرداری حدود 40 هزار نفر و پس از آن 
۶0 هزار برآورد می شد اما امروز مدیران شهری از صدور 
ماهانه نزدیک به 135 هزار فیش حقوقی در شهرداری 
تهران سخن می گویند. میرزایی در این همایش به این 
موضوع هم اشــاره کرد و در پاسخ به پرسشی درباره 
راهکار شــهرداری برای این چالــش، از تاش برای 
تعدیل نکردن کارکنان سخن گفت: »امروز مستقیم و 
غیرمستقیم 135هزار نفر از شهرداری حقوق می گیرند 
و این نتیجه غیرشفافیت اســت. یعنی افرادی بدون 
استخدام و دلیل مشــخص جذب شهرداری شدند و 
االن بیکار هستند. این بیکاری یک روز و دو روز نیست 
بلکه گروهی ماه ها و حتی در طول  سال بیکار هستند 
و تنها حقوق می گیرند. نه این که بخواهیم این افراد را 
مقصر بدانیم ولی االن چنین وضعیتی وجود دارد.« 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران 
بخشی از این استخدام ها را مربوط به آخرین  ماه های 
مدیریت قالیباف دانست و گفت: »در ۶ماهه اول  سال 
9۶، 8 هزار و ۶00نفر جدید استخدام شدند و 5هزار نفر 
هم تبدیل وضع شدند. مقصر استخدام شده ها نیستند. 
بنای اخراج کســی را نداریم امــا تاش می کنیم که 
همین نیروها را کارآمد کنیم. مثا در خطوط جدید 
مترو نباید هیچ استخدامی صورت بگیرد.« او اما انتظار 
 موفقیت شهرداری در این موضوع را بسیار کم دانست:

در پایان این نشست که با وجود وعده پیشین با غیبت 
»حسین راغفر« برگزار شد، حافظی از لزوم همکاری 
همه نهادها برای بهبود شــرایط کنونی تهران سخن 
گفت: »آنچه که شهر ما االن هست؛ چه خوب و چه بد، 
حاصل عملکرد مدیریت شهری دو دهه گذشته و قوای 
سه گانه است. از قوه قضائیه گرفته تا مقننه و مجریه. اگر 
نقدی به آن وارد است، همه مسئول هستند و اگر قرار 
است کاری درباره آن انجام شود، تنها با همکاری همه 
این مسئوالن است. نمی شود از یک تیم یا یک گروه 
سیاسی انتظار معجزه داشت. قوه قضائیه باید مداخله 
کند، کسی که باغ را خشک می کند و ملک می سازد، 
براساس قانون مجرم است و باید ملکش مصادره شود. 
بیش از 2 هزار پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شــد و 
حتی دریک مورد مصادره ملک نداشتیم بعد انتظار 

دارند که هوای تهران پاک باشد.«

آلودگی کشنده
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، آلودگی هوا 12 هزار و 798 ایرانی را کشته است

  سرپرست گروه سالمت هوای وزارت بهداشت: میزان غلظت ذرات زیر2/5 میکرون در کشور 3 برابر استاندارد است
  تنها 4810 تهرانی سال گذشته بر اثر آلودگی هوا کشته شده اند

  طبق آمار سازمان بهداشت جهانی مربوط به  سال 2015 در ایران ساالنه 33 هزار و 500 مرگ به دلیل آلودگی هوا رخ می دهد

    رئیس امور رفاه اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه:  

مطالعاتی که در دهه50 انجام 
شد، نشان می داد تهران تا  سال 
1369 توانایی ظرفیت بیش از 

5/ 4 میلیون نفر را ندارد
    رئیس ستاد مدیریت 

حمل ونقل و سوخت کشور: 
حدود 10 سال طول می کشد 
تا همه خودروهای فرسوده را 

اسقاط کنیم

   معاونت محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت 

محیط زیست: آقای زنگنه 
قول داده  است که در زمستان  
در نیروگاه ها به هیچ وجه از 

سوخت مازوت استفاده نشود
  سازمان حفاظت 

محیط زیست  به دولت قول 
داده   که طی سه سال آینده 

مشکل پسماندهای استان های 
شمال کشور را حل وفصل کند
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