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خبیــری /مدیراجرایی مرکــز پایش آالینده های زیســت
محیطی شــهرداری مشــهد گفت :کیفیت هوای مشهد
در 145روزگذشــته از ســال 96نســبت به مدت مشابه
ســال95آلوده تر شده است".رضا اســماعیلی" در گفت
وگو با خراسان رضوی افزود :از 145روز سپری شده از
سال  96فقط شــش روز هوای پاک در مشهد داشته ایم
.وی اضافه کرد :همچنین در این مــدت 124روزهوای
ســالم و15روز هوای ناســالم بــرای گروه های حســاس
در شــهر مشــهد بوده اســت .وی با بیان این کــه در مدت
مشابه ســال گذشــته مشــهد شــاهد 14روز هوای پاک
بوده است ،اظهارکرد :همچنین مشــهد در همین مدت
120روزهوای سالم و11روزهوای ناسالم را تجربه کرده
است که براساس این آمارکیفیت هوا در 145روزگذشته
از سال 96نسبت به مدت مشابه آن در سال 95آلوده تر
بوده است.اســماعیلی گفت :دالیل آلوده تر شدن هوای
کالن شهر مشــهد را در ســه حوزه شــرایط هواشناسی،
کیفیــت وکمیــت ومیــزان ســوخت مصرفی و شــاخص
های حملونقلشهریبایدبررسیکرد.ویتصریحکرد:
این سه حوزه را باید در کنار هم واکاوی کرد تا دالیل اصلی
آلودگی هوای کالن مشهد مشــخص شود.مدیراجرایی
مرکــز پایش آالینــده هــای زیســت محیطی شــهرداری
مشهد افزود :با توجه به این که مسئوالن از افزایش توزیع
سوخت استاندارد سخن می گویند باید بررسی شود که
چرا آلودگی هوا نسبت به سال گذشته بیشتر شده است؟
البته در این میان باید تاثیر ســاخت وسازها در ارتفاعات
ومیزان کاهش وافزایش وسمت وزش باد نیز مورد توجه
قرار گیرد .همچنین الزم به ذکر اســت افزایش روزهای
هوای ناسالم شهر مشــهد در 4ماهه نخست سال جاری
نسبت به سال گذشــته درحالی اســت که کیفیت هوای
شــهر در فصل پاییز وزمســتان همزمان با سرد شدن هوا
ووارونگی هوا بیشتر از سایر فصول به ویژه تابستان است.

رئیسدانشگاهفرهنگیاناستانخبرداد:

۹۰۰فارغ التحصیل دانشگاه
فرهنگیان امسال جذب می شوند
خبیری /رئیس دانشگاه فرهنگیان استان گفت :مهرماه
امســال ۹۰۰فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان به
عنــوان معلــم جــذب آمــوزش و پــرورش مــی شــوند.
به گــزارش خراســان رضــوی  ،ســید حســین مجتبوی
روزگذشــته در نشســت خبری کــه با حضور سرپرســت
دانشــگاه فرهنگیان کشــور و مســئول نهــاد نمایندگی
مقام معظم رهبــری برگزار شــد افــزود :ازدو ســال قبل
شش هزار دانشــجو معلم در دانشــگاه فرهنگیان استان
مشغول تحصیل بوده اند و تاکنون سه هزار معلم تحویل
آموزش و پرورش استان شــده ومهر ماه امسال نیز ۹۰۰
معلــم جدیــد تحویــل آمــوزش و پــرورش خواهند شــد.

درخواستشهردارمشهدازرئیسجمهوربرایلغومصوبهبازنگریطرحاطرافحرم
( و عدم تعیین تکلیــف برخی از موضوعات اساســی
مانند زیرگذرحرم و عدم پیش بینی گزینه های مورد
نیاز) ،هم چنین اشتباهات در محاسبه تراز مالی طرح
و عدم ارائه تراز مالی قابل تحقق و عملیاتی(پیشنهاد
خیالــی و غیرقابل تحقق بــرای درآمدهــا) ،ایرادات
متعدد و گســترده در مطالعات و خروجیهای طرح
هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ تلفیق مطالعات
و تدوین خروجیهــا( نظیر عدم ارائه پیشــنهادهای
شهرسازی تحقق پذیر ،عدم شفافیت مقیاس طرح،
عدم مطابقت راهبردها و پیشــنهاد هــا و )...از دیگر
ایرادات محتوایی طرح است.

خبر
گروه جامعه

شهردار مشهد در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور
درباره تصویــب بازنگری طرح نوســازی و به ســازی
بافــت پیرامون حــرم مطهــر بــدون اطــاع و حضور
شــهرداری و شورای شــهر مشهد در جلســه شورای
عالی شهرســازی و معماری اعتراض کرد و خواستار
لغو مصوبه از سوی رئیسجمهور شد.
به گزارش   تســنیم  ،در نامه ســید صولــت مرتضوی
شهردارمشهدآمده است :همان گونه که مستحضرید
پس از انتقادات فراوان به طرح نوســازی و به ســازی
بافــت پیرامون حــرم مطهــر همزمان بــا آغاز بــه کار
شورای شهر مشهد در دوره چهارم ،فرصتی تاریخی
فراهــم شــد تــا طــرح مذکــور و تبعــات اجــرای آن،
بهطور جدی به نقد و اصالح گذاشــته شود .هر چند
شــرکت مادر تخصصی عمران و به ســازی شــهری،
بــه نمایندگــی از وزارت راه و شهرســازی بــه عنوان
پیمانــکار ســالها اجــرای طــرح مذکــور را بهعهده
داشــته ،اما در میانه شــدت یافتن انتقادات به طرح،
وزارت راه و شهرســازی ،بــه صــورت خودخوانــده و
خودخواســته ،بدون در نظر گرفتــن موازین قانونی
و جایگاهها ،رأســ ًا و بدون جلب موافقــت و همکاری
مدیریت شــهری مشــهد به موضــوع بازنگــری طرح
وارد شد.

•تصویب طرح بدون اطالع و حضور
شهرداری و شورای شهر مشهد
با وجود همه این موارد که به طور مکرر مورد اعتراض
قرار گرفته ،به طور ناگهانی و از طریق جراید و رسانه
های عمومی مطلع شدیم که در جلسه شورای عالی
شهرسازی و معماری مورخ  19تیرماه  96بازنگری
طرح نوســازی و به ســازی بافت پیرامون حرم مطهر
بدون اطالع و حضور شــهرداری و شــورای اسالمی
شهر مشهد به تصویب رسیده است  .ضمن اعتراض
شــدید به رویه غیــر قانونی و بــه دور از شــئون اداری
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری  ،موارد
مورد اعتراض شــهرداری مشــهد به صورت خالصه
در ذیل به اســتحضار می رسد.براساس بند()1-8
آییننامــه نحوه بررســی و تصویب طرحهای توســعه
و عمــران ...مصوب ســال  1378بازنگــری طرح به
سازی ،نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر

•رویه ها

امام رضــا(ع) ،طــرح تفصیلی اســت؛ به ایــن ترتیب
به اســتناد بند ( )3ماده ( )1قانون تغییــر نام وزارت
آبادانی و مســکن مصوب  1383و مــاده ( )5قانون
تصویب شورای عالی شهرســازی و معماری مصوب
 ،1351طــرح مذکور نوعــی طرح تفصیلی اســت و
باید به تایید و تصویب شــهرداری و شورای اسالمی
شهر برســد که متاســفانه چنین نشــده است.عالوه
بر این ،براســاس بند  34ماده( )71قانون شــوراها
مصــوب  1375طرحهــای تفصیلی پس از بررســی
و تایید شــورای اســامی شــهر ،توســط شــورا برای
تصویب به مراجع ذی ربط قانونی ارســال می گردد
عدم تایید بخش مهمــی از طرح قبال طــی نامه های
مورخ  95.12.28و  96.4.12اعالم شده است.

•ارسال به شورای عالی با وجود تایید
نکردن کمیسیون ماده  5شورای عالی
طرح مذکور با وجود عدم تایید در کمیسیون ماده 5
اســتان و اعالم نیاز به تکمیل مطالعات و رفع نواقص
در مصوبه مربوطه ،برخالف روال پیشبینی شده در
قانون ،به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال
شــده و متعاقبــ ًا بــدون حضور شــهرداری مشــهد به
تصویب نیز رســیده است ،شــایان ذکر است نامهای
نیز از سوی شــورای عالی شهرسازی معماری مبنی
بر دعوت ازشــهرداری مشــهد برای حضور در جلسه

مذکور ،توسط شهرداری واصل شده است.در ادامه
نامه آمده است :همچنان تاکید می گردد ،بازنگری
انجام شــده که عمــده آن تکــرار مطالب طــرح قبلی
است ،نه تنها مورد تایید مدیریت شهری مشهد نیست
که بــه طور مکــرر اشــکاالت و نقایــص آن نیز توســط
شهرداری و مراجع علمی و دانشگاهی شهر نیز اعالم
شده اســت.همچنین فرایند انتخاب مشاور و انعقاد
قرارداد با ابهامات و چالشهای فراوان مواجه است
و بیم آن نیــز به طور جدی وجــود دارد که هزینه چند
میلیاردی این فرایند که از بیتالمال پرداخت شده،
به دلیل بیتوجهی به قانون عدم رعایت شئون علمی
و حقوقی ،بــی فایده و بالاثر باشــد .فــارغ از مباحث
قانونی عمده مخالفت شــهرداری به دلیل اشکاالت
متعدد فنی طــرح مذکــور در زمینه مبانــی ،محتوا و
فرایندهاست که به اختصار در ذیل اعالم می شود.

•در زمینه مبانی
در این نامه آمده اســت :عدم توجه کافی به نقدهای
وارده بــه طــرح قبلــی و مصوبــات شــورای عالــی
شهرســازی کــه زمینه اصلــی بازنگــری طــرح بوده
صورت گرفته و الزام بــه "تجدید نظر بنیادین" هم به
لحاظ نظری و هم در عمل را به همراه داشته است.
کمتوجهی به تاکیدات و الزامات باالدستی و قانونی،
نادیده گرفتن و بازیچه انگاشتن حقوق مکتسبه قبلی

و عدم توجه به تبعات آن و نحوه جبران حقوق مکتسبه
نادیده انگاشــته شــده ،عــدم رعایت سلســله مراتب
فضایی و برنامه ریزی ،بسندگی به یک طرح کالبدی
و مغفول مانــدن جــدی و موثر موضوعــات فرهنگی
و غیــر کالبــدی ،نامشــخص و ناکافــی بــودن مبانی
سناریوسازی ،ارزیابی سناریوها و عدم تحلیل هزینه
منفعت سناریوها در جهت تامین اهداف و چشم انداز
تعیین شده از دیگر ایرادات در زمینه مبانی است.

• در زمینه محتوا

در این بخش از نامه آمده اســت :در زمینه محتوا نیز،
نقصان جــدی و موثر مرحله شــناخت و بســندگی به
شناخت اســنادی علی رغم نیاز به شــناخت و درک
واقعــی ناشــی از حضــور و ارتباط بــا انســان ،فضا و
فعالیت در این بافت و استناد به مطالعات انجام شده
در سالهای نســبت ًا دور با وجود تغییر فرضهای آن
مطالعات (مثــل مطالعات ترافیکی که بــه مطالعات
زیرسطحی استناد میکند) که بعض ًا مغایرت بارزی
با نظرسنجی سالیانه دانشگاه فردوسی دارد.
عــدم تهیــه نقشــه بــه روز از وضــع موجــود و
پیشــنهادی طــرح مصــوب مــاک عمــل( نادیــده
گرفتــن محدود ههــای احــداث شــده ،عــدم
توجــه بــه صــورت جلســات در مــدت قــرارداد و ...
همچنیــن بالتکلیفی جایگاه شــریانهای ارتباطی

در زمینه رویهها نیز شــاهد نامشــخص بــودن مرجع
راســتیآزمایی استنادات و پیشــنهادهای مشاور(نا
هماهنگی و نادیده انگاشــتن نظرات شــهرداری در
فرایند انعقاد قــرارداد ،تهیــه و تصویب طــرح و عدم
اجابت درخواســت های متعــدد برگزاری جلســات
کارشناسی مشــترک هســتیم ،عدم توجه عملی به
ضرورت و اهمیت جلب مشــارکت فکــری نخبگان و
فراهمکردن زمینه اجماع نخبگانی به رغم تاکیدات
شــفاهی ،عدم توجه به دانش شهرســازی و ســرمایه
انســانی موجود در شــهر علیرغــم تالش یک ســویه
ایشــان ،عدم ارائه اطالعات و اسناد پشــتیبان قابل
بررســی در فرایند تهیــه و ارائه خروجیها(نقشــه با
فرمت مناسب ،محاسبات مالی و اقتصادی و )..و عدم
تعریف ناظر و مرجع بررســی کننــده تخصصی برای
کنترل و راســتیآزمایی ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و
غیر کالبدی طرح از دیگر ایرادات مطرح شده در این
نامه اســت.درپایان نامه آمده است :در خاتمه ضمن
ابراز تاسف فراوان از چنین رویهای و اصرار بر تصویب
طرحی با این حجم از اشکاالت و مخالفتها ،همراه
با اعــام نگرانــی شــدید از مداخله و اعمــال نظرات
گســترده در فرایندهای قانونی که ســبب مخدوش
شــدن وجهه قانون و اعتماد عمومی خواهد شــد ،از
رئیس جمهــور درخواســت داریم دســتور دهند در
چارچــوب اجــرای قانــون و حفــظ اعتبــار و حیثیت
مراجع قانونی ،بــه فوریت مصوبه مذکور لغو شــده و
موضوع به فرایند قانونی خود بازگردد.
این نامــه به امضای ســید صولت مرتضــوی در تاریخ
 96.4.31بــه شــماره  21.8162در دبیرخانــه
شهرداری مشهد ثبت شده است که البته روز گذشته
در رسانه ها منتشر شد.

