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با وجود امضای قرارداد تهیه سیاهه آلودگی هوا توسط محیط زیست

قرارداد«تهیهسیاههآلودگیهوایمشهد»دوبارهامضاشد
گزارشجلسه
محمد حسام مسلمی

مشهد سال هاست که با معضل آلودگی
هوا دســت و پنجه نرم می کند؛ معضلی
کهبرنامهریزاناستانبرایکاهشتاثیر
آن ،بــر مبنای گــزارش آماری 16ســال
قبلعملمیکنندچراکهآخرینسیاهه
انتشار آلودگی هوا در مشــهد مربوط به
سال  81است و از آن سال به بعد سیاهه
ای که نشان دهد منابع اصلی آالیندگی
هوای مشهد چیست ،تهیه نشده است.
همیــن موضــوع و ضــرورت تهیه بــه روز
سیاههآلودگیهواباعثشدکهمتولیان
در این زمینــه اقــدام کننــد و آن طور که
معاون محیط زیســت اســتان در گفت و
گویی با «خراســان رضوی» در تاریخ20
شــهریورماه اعالم کــرد« ،قــرارداد تهیه
سیاهه آلودگی هوای مشهد با دانشگاه
صنعتی شــریف بســته شــده و اعتبار آن
که بیش از  500میلیون تومان است ،از
طریق استانداری تامین شــده و تا پایان
ســال طرح اولیه آن تهیه می شــود ».اما
این ها در حالی اســت که روز گذشته در
مراســمی دوباره قــرارداد تهیه ســیاهه
آلودگیهوایمشهدبینشهردارمشهد
و معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی
شریف امضا شد! حال سوال این جاست
قراردادیکهیکباربهگفتهمعاونمحیط
زیست اســتان امضا شــده و حتی معاون
سازمانمحیطزیستکشورنیزخردادماه
امسالازدرحالانجامبودنتهیهسیاهه
آلودگیهوایمشهدخبردادهبود،چطور
دوبارهروزگذشتهامضاشد؟اینموضوع
رااز مدیرمحیطزیستشهریشهرداری
مشــهد پیگیری کردیم .محمد پذیرا در
گفت و گــو با «خراســان رضــوی» در این
زمینه می گویــد :در این قــرارداد که روز
سه شنبه امضا شد ،دو طرف درباره تمام
مــوارد به تفاهم رســیده اند و بــه امضای
نهایــی رســیده اســت ،چطور دوســتان
محیط زیست اعالم کرده اند که قرارداد
امضا شــده اســت؟ ما می خواهیــم این
کار را انجام دهیم آن ها رفته اند قرارداد
امضاکردهاند؟قراردادرامابستیمشاید
دوستانمحیطزیستدرجریاننبودند،
اشتباهگفتهاند.

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

در حالی که عادل آذر ،رئیس دیوان محاســبات کشــور،
اعالم کرده بــود که شــهردارها هم مشــمول قانون منع
بهکارگیری بازنشســتگان میشــوند ،رئیس کمیسیون
حقوقی شورای اســامی شهر مشــهد گفت :هر قانونی
قلمرو خاص خود را دارد و بایــد دقیق ًا در همان محدوده
اعمال شود و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل
برخــی از مقامــات و مســئولیتها ازجملــه شــهرداران
نمیشــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای شهر
مشهد ،سید محســن حســینی پویا درباره قانون منع به
کارگیری بازنشســتگان اظهار کــرد :به اعتقــاد من این
قانون هم فرصت اســت و هم تهدید ،فرصت اســت از آن
رو که بدنه مدیریتی و تصمیمگیری کشــور در هر سه قوه
دچار پیری شده لذا نوسازی و دمیدن روح تازه در هر سه
قوه الزم است.
برایناساسبایدافسوسخوردکهاینقانونچرابایدشامل
برخی از قوا ازجمله قوه مقننه و قضاییه و برخی از بخشها
نشود؟ لذا امیدواریم که در اصالحات بعدی و خیلی سریع
بهسایرقواوبخشهاییکهازاینقانونبیرونماندهاندنیز
توجهشود .ویافزود:امااینقانونمیتواندتهدیدبهشمار
ن جهتکهدرزمانیبدوباتعجیلیغیرمنطقیباید
آیدازای 
اجرا شــود ،همزمانی این تغییرات آنهــم در فاصله کوتاه
دوماهه و درزمانی که کشور با بحرانهای گوناگون اعم از
داخلیوبینالمللیمواجهاست،میتواندتهدیدیجدی
برای کشــور تلقی شــود و ایکاش در همیــن قانون مدت
منطقیتریبرایاینتحوالتدرنظرگرفتهمیشد.
وی دربــاره اجــرای ایــن قانــون بــرای شــهردار یها
و شــهرداران نیــز تصریــح کــرد :تردیــدی نیســت کــه
شــهرداریها بهعنــوان دســتگاه عمومــی غیردولتــی
مشــمول این قانون میشــوند لذا در شــهرداری مشهد
نیز کلیه بازنشستگان مشمول این مصوبه باید در مهلت
مقرر دوماهه خاتمه خدمت شوند .لیکن باید به این نکته
توجه داشــت کــه این قانــون شــامل برخــی از مقامات و
مسئولیتها ازجمله شهرداران نمیشود.
وی تاکیــد کــرد :او ًال در ایــن قانــون هیــچ تصریحــی به
شمول آن نســبت به شــهرداران نشــده و ثانی ًا انتخاب و
عزل شــهرداران بهموجب قانــون تشــکیالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب سال  1375و اصالحات و الحاقات بعدی انجام
میشود و این انتخاب توسط شورای اسالمی شهرها و در
اجرای بند  1ماده  80همان قانون انجام و این انتخاب در
حقیقت بهعنوان مصوبه شورای شهر محسوب میشود؛
مصوبهای که پس از ســیر مراحل قانونی و عدم اعتراض
هیئت تطبیق مصوبات در فرمانداری ،به تفویض و صدور
حکم از طرف وزیر کشور یا استاندار منجر میشود.
رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهدتصریحکرد:
از طرفی بهموجب تبصره 4بند 1ماده 80قانون یادشده،
مواردخاتمهخدمتشهرداربهصورتمنصوص(استعفای
شهردار ،برکناری توسط شورا ،تعلیق وفق قانون و فقدان
شرایط احراز سمت شهردار بنا به تشخیص شورای شهر)
تصریحشده اســت؛ بنابراین چگونگی نصب شهرداران و
چگونگیخاتمهکارویدرقانونیخاصآمدهوهمانگونه
که از نام ایــن قانون نیز برمیآید ،موضوع شــروع و خاتمه
خدمت شــهرداران از دیگــر ســمتها و چگونگی نصب و
خاتمه کار آنها متفاوت است.

جامعه
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عضو شورا :قانون منع به کارگیری
بازنشستگان شامل شهرداران
نمی شود

اخبار

•تهیهسیاههآلودگیهوای
مشهدتازهآغازشدهاست

وی با بیان این کــه این قــرارداد تا کنون
نهایینشدهبود،تاکیدمیکند:باامضای
قــرار داد بیــن شــهردار مشــهد و معاون
پژوهشی دانشــگاه صنعتی شریف ،این
قرارداد وارد مرحله اجرایی شده و برای
اجراتوسطشهردارابالغشدهاست.وی
با اشاره به این که مدت زمان این قرارداد
یک ساله است ،تصریح می کند :سیاهه
آلودگیهوایمشهدطییکسالآماده
می شود ،لذا با امضای این تفاهم نامه با
دانشگاه صنعتی شریف ،انتشار سیاهه
آلودگی هوای مشــهد برای اولین بار در
مشهدانجامخواهدشد.
بــرای پیگیــری موضــوع و بررســی این
تناقض بامعاون ومدیرکلمحیط زیست
اســتان نیز تماس گرفتیم که پاسخی به
تماسهایمادادهنشد.

•دستگاههایجدیدبرای
حفاظتازمحیطزیستمشهد
همچنیــن بــه گــزارش «خراســان
رضــوی» ،تقــی زاده شــهردار مشــهد
روز گذشــته در حاشیه مراســم افتتاح
تجهیــزات محیــط زیســت ،دربــاره
جزئیات این تفاهم نامــه گفت :در این
تفاهــم نامه دانشــگاه صنعتی شــریف
داده های آلودگــی هــوا را غربالگری
می کند .وی با بیان این که شهرداری
مشهد دســتگاه های جدیدی را برای

حفظ محیط زیســت وارد کرده است،
تصریــح کــرد :عمــده ایــن تجهیزات
وارداتــی اســت و بــه زودی در چرخه
محیط زیســت مشــهد از آن اســتفاده
خواهد شد .وی افزود :این دستگاه ها
همه آالینــده هــا از همه نــوع آلودگی
از قبیــل آلودگی صوتی  ،گــرد و غبار و
دود را به صورت آنالین به شــهروندان
اطالع رســانی می کند و هر روز مردم
می تواننــد میــزان ایــن آالینــده ها را
بررسی کنند .شهردار مشهد در ادامه
به ویژگیهای دســتگا ههای سنجش
اشــعه  UVتوســط شــهرداری مشــهد
اشــاره کــرد و افــزود :این دســتگاهها
بــرای اولیــن بــار توســط شــهرداری
مشــهد به کار گرفته شــده اســت که با
آن شــهروندان میتواننــد بــه صــورت
آنالین از میزان اشعه  UVاطالع یابند
و درصورت باال بودن میزان این اشــعه
تمهیداتــی را برای حفاظت از پوســت
خــود هنــگام خــروج از منــزل در نظر
بگیرند .تقیزاده گفت :شــاید تاکنون
شــهروندان ایــن نگرانــی را داشــتند
که امــواج آنتنهــای  BTSتلفن همراه
در مشــهد بیــش از حــد اســتاندارد
اســت و ضرر دارد امــا با سنجشــی که
از طریــق دســتگاههای پایــش امــواج
الکترومغناطیسی انجام شد ،مشخص
شــد کــه امــواج ایــن آنتنهــا در حــد
اســتاندارد قرار دارداما اشــعه  UVدر
مشهد باالتر از میزان استاندارد است.

•طرحکاهش 50درصدی
آلودگیهوایمشهد

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداری
نیزدراینمراسمگفت:درشهرمشهدما
از لحاظ محیط زیســت دچار مشکالتی
هســتیم به نحوی که میزان آلودگی هوا
طی سال های اخیر شیب تندی به خود
گرفتــه اســت .مقدوری بــا بیــان این که
برای کاهش  50درصــدی آلودگی هوا
در مشهد به 480میلیارد تومان اعتبار و
سرمایه گذاری نیاز اســت ،تصریح کرد:
دســتگاه های مختلفی در طرح کاهش
 50درصدیآلودگیهوایمشهددرگیر
هستندومقررشدهاستاینطرحدربازه
زمانیسهسالهعملیاتیشود.

•آلودگیصوتیدرمشهد
وضعیتخوبیندارد
همچنیــن خلیــل ا ...کاظمــی ،معاون
خدماتومحیطزیستشهریشهرداری
مشهد ،در این مراسم اظهار کرد :هدف
مدیریــت شــهری در مشــهد رصــد تمام
آالینده های ســطح شــهر و برنامه ریزی
ویژه بــرای حذف آن اســت .آلودگی هوا
از مهم تریــن نــوع آلودگی های زیســت
محیطیاستولیآلودگیصوتینیزدر
مشهدوضعیتخوبیندارد.ویافزود:از
ابتدای امسال تاکنون وضعیت آلودگی
هوا در مشــهد نســبت بــه مدت مشــابه
پارسالبهتربودهبهطوریکهشهروندان
مشهدی در این مدت 19روز هوای پاک

تنفسکردهاندکهپارسالاینرقمهشت
روز بود .وی تصریح کــرد :در مرکز پایش
زیست محیطی شــهرداری مشهد بنا بر
آن اســت که عالوه بر ســنجش آلودگی
هــوا ،آلودگــی هــای صوتــی و آلودگــی
الکترومغناطیسینیزرصدواندازهگیری
شود که بر این اســاس میانگین آلودگی
صوتی در مشهد  75دســی بل است که
حد اســتاندارد آن  50دســی بل اســت
و اینمیزاندرمشهد 25دسیبلبیشتر
ازمیزاناستانداردآلودگیصوتیاست.

•رونماییازتجهیزاتپایش
آالیندههایزیستمحیطی
باهزینه 7میلیاردتومان
وی یــادآور شــد :پنــج ایســتگاه انــدازه
گیری شدت صوت در معابر هسته شهر
و کریدور پرواز 10،ایستگاه هواشناسی
در مناطق مختلف مشهد 10 ،ایستگاه
ســنجش آنالیــن اشــعه یــو.وی10 ،
دستگاه پرتابل سنجش آالینده بو و گاز،
دو گشــت کنتــرل آالینده های زیســت
محیطــی ویــژه خودروهــای ســنگین و
اتوبوس  ،پنج نمایشــگر اطالع رســانی
کیفیت هوا ،دو دستگاه پرتابل سنجش
خروجی دودکش کارخانه ها و ایستگاه
ســنجش امــواج الکترومغناطیســی
تجهیزاتــی اســت کــه در این مراســم با
هزینه  70میلیارد ریال در مشــهد از آن
بهره برداری شد.
محمدهادیمهدینیارئیسکمیسیون
فنیوعمرانشورایاسالمیشهرمشهد
نیز در این مراســم گفت :شهر هوشمند
مصداق هــای مختلفی دارد و باید شــهر
هوشــمند در حــوزه های مختلــف برای
مــردم ملمــوس تــر شــود .وی تصریــح
می کند :حــوزه خدمــات شــهری نیز از
مصداق هــای شــهر هوشــمند اســت و
هوشمندســازی در این حــوزه باید مورد
توجهباشد.بایدبتوانیمدانشفنیخودرا
درحوزههایحساسنظیرمحیطزیست
بومیسازیکنیم.
در حاشیه

در دعوتنامــه ارســالی روابط عمومی
شهرداری مشهد به رسانه ها اعالم شده
بود که استاندار و رئیس شورا نیز در این
مراسم حضور خواهند داشت که هر دو
در این مراسم حضور نیافتند.

مدیرکلانتقالخوناستانخبرداد

اجرای طرح واکسیناسیون
هپاتیت Bویژه اهداکنندگان
مستمرخون

مدیرکل انتقــال خون خراســان رضوی گفــت :طرح ملی
واکسیناسیون هپاتیت  Bویژه اهداکنندگان مستمر خون
در خراسان رضوی اجرا میشود .سیدحمیدرضا اسالمی
در گفتوگــو با تســنیم اظهار کــرد :طرح ملی پیشــگیری
و واکسیناســیون اهداکننــدگان مســتمر خــون در مقابل
هپاتیت Bازنیمهدوممهرماه 97درخراسانرضویاجرایی
می شود و از آن جا که مقدمات اجرای طرح واکسیناسیون
رایــگان هپاتیت Bاهداکنندگان مســتمر دارای ســن29
ســال به باال که جمعیت هــدف این طرح ملی هســتند ،در
استانفراهمشدهاست،اهداکنندگانمستمرخونتانیمه
اول اســفند ماه امســال فرصت دارند با مراجعــه به نزدیک
ترین مرکز اهدای خون شــهر محل ســکونت خود ،معرفی
نامه واکسیناسیون دریافت و با مراجعه به مراکز بهداشتی
درمانی مجری برنامه ،واکسن هپاتیت Bمورد تایید وزارت
بهداشترارایگاندرسهنوبتدریافتکنند.اسالمیدرباره
روز و ساعت فعالیتهای پایگاههای اهدای خون استان در
زمان اجرای طرح واکسیناســیون هپاتیت ،Bتصریح کرد:
واجدان شــرایطمیتوانند در مرحلــه اول اجرای این طرح
همهروزهبهغیرازایامتعطیلازساعت 8تا 12بهپایگاههای
اهدایخونشهرمشهدونیزشهرستانهایقوچان،تربت
حیدریه ،نیشــابور ،ســبزوار و گناباد و نیز در همین ساعت
در روزهای شــنبه و دوشــنبه به مرکز خون گیری کاشــمر،
در روزهــای یک شــنبه و چهارشــنبه به مرکز خــون گیری
تربت جام و در روزهای سه شنبه به مرکز خون گیری درگز
مراجعه کنند؛ به همراه داشتن کارت اهدای خون مستمر
اهداکنندگانهمموجبتسریعدراقدامخواهدشد.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوی:

امنیت بستر توسعه در حوزه های
مختلفاست

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی گفــت:
تامین امنیت بســتر ســاز توســعه در حوزه هــای مختلف
سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی محســوب
می شود .قاســمعلی خدابنده در مراســم زنــگ انضباط
اجتماعی در دبیرستان شاهد خاندان قفلی ناحیه هفت
مشهد ،افزود :در حوزه تامین امنیت اجتماعی همکاری
آموزش و پــرورش و نیروی انتظامی برای آگاهی بخشــی
به جامعه در زمینه هایی مانند پیشــگیری از آســیب های
اجتماعی می تواند موجب بهبود شرایط زندگی شود .وی
با بیان این کــه مقوله امنیت در همه کشــورها از مســائل
اساسی است و هرسال هزینه بســیاری از سوی دولت ها
برای تامین امنیت جامعه پرداخت می شود ،اظهار کرد:
به همین دلیل تقویت نیروهای نظامی ،انتظامی و تامین
کنندهامنیت،نقشموثریدررشدجامعهدارد .ویگفت:
با این که کشور ما در منطقه پرآشوب واقع شده است اما به
لطف نظام مقدس جمهوری اســامی و تــاش نیروهای
نظامی ،انتظامی و امنیتی ،شــاهد آرامش مثال زدنی در
ایرانهستیم .خدابندهافزود:درجامعهکنونیساختارها
در حــال تغییر هســتند و این درحالی اســت کــه فرهنگ
اجتماعی همگام با این ســاختارها رشــد و تغییر نداشته
است و به همین دلیل در بخش های مختلف با ناهنجاری
هاییروبهرومیشویمامابرایمقابلهبااینچالشبهترین
مسیر ایجاد امنیت با محوریت مردم است.

