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گرچه جلســه روز گذشته شورای 

شورا
شهر تهران بررسی دوفوریت طرح 
اصالح مصوبه تعیین نرخ بلیت مترو 
و پرونده های پالک ثبتی باغات را در دســتور کار 
داشت، اما محور اصلی مباحث مطرح شده موضوع 

آلودگی هوا و تصمیم اخیر استانداری تهران بود.
نایب رئیس شــورای شــهر تهران قبل از شــروع 
جلســه در جمع خبرنگاران به این موضوع اشاره 
کرد و گفت کــه آلودگی اخیر هوای تهران منشــأ 
خارجی داشــته و از کشــورهای عراق، ســوریه و 
اردن وارد شده و براساس قانون در چنین مواردی 
استانداری تصمیم گیرنده بوده و شهرداری تکلیفی 

است.  نداشته 
همچنین سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران هم گزارشی از میزان آالیندگی ریزگردهای 
عراقی داد و گفت: »حد مجاز شاخص آالیندگی155 
است، اما با ورود توده گرد و خاک، میزان آالیندگی 
در برخی از ایســتگاه ها )صنعتی شریف( به حدود 
1782میکروگــرم بــر مترمکعب رســید که در 
مقایسه با حد مجاز آالیندگی، افزایش 11.5برابری 

است.« داشته 
به گــزارش همشــهری، پدیــده گــرد و غبار از 
همسایگان غربی کشور )عراق، سوریه و اردن( وارد 
شده و پس از رسیدن به تهران، میانگین شاخص 
آلودگی را به مرز500 رسانده و وضعیت خطرناک 
ایجاد کرده اســت. بالفاصله با دســتور استاندار 
تهران، کمیته اضطــرار آلودگی هــوا ) با حضور 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان، مدیرکل 
هواشناسی اســتان، معاون بهداشــتی، مدیرکل 
آموزش  و پرورش استان، رئیس پلیس راهور، مدیر 
کل بحران استانداری، شهردار مرکز استان( تشکیل 
و در نهایت تصمیم بر آن شد، تهران تعطیل نشود؛ 
تصمیمی که به  گفته نایب رئیس شورای شهر تهران 

منطقی نبوده است.
پرویز ســروری گفت: »آلودگی هوا منشأ خارجی 
داشت و از این  رو استانداری تهران تصمیم گیرنده 
بود، اما متأسفانه حمالت ناجوانمردانه ای به شورا 
و شــهرداری شــد و ورشکســتگان سیاسی آرزو 
داشتند مدیریت شــهری در باتالق گیر کند، اما با 
ورود اســتانداری، تکلیف مشخص شد. به  هر حال 
شورا و شهرداری امسال شــکوفایی خدمت برای 
مردم را سرلوحه اقداماتشــان قرار داده اند و چنین 
حمالتی نمی تواند مانع حرکت مدیریت شهری در 

مسیر خدمتگزاری شود.« او در پایان به دیپلماسی 
محیط زیست هم اشــاره و تأکید کرد: »مسئوالن 
باید موضوع غبار را جدی بگیرند و از دولت و وزارت 
خارجه تقاضا داریم تفاهماتی با این کشورها )عراق، 
سوریه و اردن( داشته باشند تا به راهکارهای مناسب 

برون رفت از این معضل دست یابیم.« 

شهرداری، یک عضو در کمیته اضطرار
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری 
تهران که برای ارائه گزارش به صحن شورا آمده بود، 

ابتدا اعداد و ارقامی از روزهای پاک و ناسالم تهران 
ارائه داد و گفت: »سال گذشــته 2روز هوای پاک، 
2۴۹روز قابل قبول، 108روز ناسالم برای گروه های 
حساس و 6روز ناسالم داشتیم و حتی یک روز هم 

وضعیت خطرناک نداشتیم.« 
محمدمهدی میرزایی قمــی در ادامه با بیان اینکه 
در آلودگی های اخیــر هوا، نوک پیــکان متوجه 
شهرداری تهران بوده اســت، عنوان کرد: »کمیته 
اضطرار آلودگی هوا 8عضو دارد و شهرداری تهران 
هم یک عضو محسوب می شود. در شرایطی که منشأ 

آلودگی خارجی باشد اطالع رسانی و تصمیم گیری بر 
عهده استاندار و معاون عمرانی استاندار است.« او با 
بیان اینکه غلظت آالیندگی در برخی از ایستگاه ها 
بیش از 11برابر بوده است، تأکید کرد: »این اتفاق 
در 12سال گذشته کم سابقه بوده و نمونه مشابه آن 
مربوط به تابستان سال88 است. موضوع آالیندگی 
ریزگردها با منشــأ خارجی به 2 یا چند روز محدود 
نمی شــود و قطعا تداوم خواهد داشــت و ازاین رو 
ضرورت دارد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 

امور خارجه موضوع را با جدیت پیگیری کنند.«

آالیندگی گرد و خاک؛ 11برابر حد مجاز
اعضای شورای شهر تهران به فضاسازی های اخیر علیه مدیریت شهری و تصمیم استانداری نسبت به آلودگی ها واکنش نشان دادند

مدیرعامل سازمان نوسازی تهران در گفت وگو با همشهری:
بهار نفرآباد فرا رسید

یکی از آخرین اخبار در پروژه بازآفرینی 
محله نفرآباد، دریافت مجوز انتشــار 
اوراق مشارکت از سازمان برنامه و بودجه 
و بانک مرکزی بود که در روزهای پایانی 
سال1400 انجام شد و هماهنگی های الزم هم با بانک عامل 
برای فروش اوراق صورت گرفت. بــه این ترتیب، حقوق 
شهرداری تهران برای انتشار اوراق تثبیت شد. از سوی دیگر 
خبرهایی در مورد مجوز یک طبقه بیشتر در فرایند نوسازی 
نیز داده شده اســت. کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل 
سازمان نوسازی شــهر تهران در گفت وگو با همشهری 

توضیحات مفصل تری در این خصوص داد.

ماجرای موافقت میراث فرهنگی با افزایش تعداد 
طبقه ساخت در فرایند نوسازی نفرآباد چیست؟

درحال به روزرســانی طرح مصوب هســتیم و ان شــاءاهلل تا 
اردیبهشــت ماه این موضوع را به تصویب کمیســیون ماده5 
می رســانیم تا مردم محله نفرآباد بتوانند مبتنی بر این مجوز 
جدید، اقدام به ساخت وســاز کنند. در گذشــته، محدودیت 
ارتفاعی ۹.5متر در محله نفرآباد اعالم شده بود. با رایزنی های 
صورت گرفتــه از طریق شــهرداری، شــورای شــهر تهران و 
نمایندگان مجلس، محدودیت ارتفاع ساخت به 13متر افزایش 

یافت تا امکان افزایش تعداد طبقات از 3 به ۴طبقه فراهم شود.
چه زمانی پروژه وارد فاز اجرایی می شود؟

فاز اجرایی پروژه در همین فصل بهار آغاز خواهد شد و امیدواریم 
تا پایان ســال1۴01 به پیشرفت 20درصد برســد. براساس 
امکان انتشار اوراق مشارکت، اجرای 15پروژه در محله نفرآباد 
پیش بینی شده که این پروژه ها در دست طراحی هستند و پس 
از انتشــار اوراق و تزریق منابع حاصل از آن، بالفاصله عملیات 
اجرایی آغاز خواهد شــد که حداکثر تا 31خرداد خواهد بود. 
همچنین در حال مذاکره با آســتان حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( هستیم و آنها هم آمادگی خودشان را برای اجرای 
2پروژه خدماتی با کاربری فرهنگی و ورزشی در محله نفرآباد 

اعالم کرده اند.
چه زمانی کل پروژه پایان می یابد؟

پیش بینی ما ۴ساله است.
امسال نفرآباد چقدر از منابع اوراق مشارکت برای 

نفرآباد بهره مند خواهد شد؟
ســال1۴00 برای پروژه بازآفرینی محله نفرآباد، مجوز فروش 
اوراق مشــارکت به ارزش 250میلیارد تومان را داشتیم که از 
آن استفاده کردیم. مهم ترین ویژگی این اوراق در این است که 
بازپرداخت 25درصد از اصل و سود اوراق توسط دولت تضمین 
شده است. برای اوراق سال1۴01 هم قانون بودجه ابالغ شده، 
اما آیین نامه اجرایی آن هنوز به تصویب هیأت وزیران نرسیده 

و ابالغ نشده است. 

علی اصغر قائمی
عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل

۱۸فروردین مــاه سرپرســت ســازمان 
فنــاوری شــهرداری تهــران انتخــاب شــد 
که براســاس نظریه کمیســیون حقوقی 
شــورا در این حکــم چند اشــکال قانونی 
وجود دارد و بندهای اساسنامه در مورد 
ســابقه اجرایــی در انتخــاب سرپرســت 
رعایت نشده است. ازاین رو می خواهیم 

روال احکام در شهرداری رعایت شود.

ناصر امانی
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی

دی ماه سال گذشته قراردادی با سقف 
۸۰۰میلیارد تومان )۲۲۰میلیارد از محل 
تســهیالت کرونــا، ۱۰۰میلیــارد اعتبــار 
غیرنقد شــهرداری، ۴۷۰میلیارد تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای و ۱۰میلیــارد 
نقدی( برای تأمین قطعات یدکی منعقد 
شــده اما تاکنون اجرایی نشــده است و 
ضرورت دارد شــهرداری این وضعیت را 

در اولویت قرار دهد.

معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت 
پســماند گفــت: روزانــه 3۰ تــن زبالــه 
ماسک در تهران تولید می شود که قابل 
بازیافــت نیســت و بایــد منهــدم شــود. 
حسین حیدریان افزود: البته در ماه های 
آغازی شیوع کرونا روزانه بین 5۰ تا ۷۰ تن 
زباله ماســک تولید می شــد که در سال 
جاری به علت کاهش حساسیت مردم 

این رقم به 3۰ تن در روز رسیده است.

 30
تن

سیدحســین حســینی نژاد، مدیــرکل 
مهندســی و ایمنــی ترافیــک معاونــت 
حمل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهران 
ضمــن اشــاره بــه کاهــش 3۰درصــدی 
آمــار فوتی هــای ناشــی از تصادفــات 
بزرگراهــی در 3ماهــه )آذر، دی و بهمن( 
۱۴۰۰ گفت: در آذر ۱۴۰۰ میزان فوت در 
بزرگراه ها پایش شد. بزرگراه آزادگان در 
رتبه نخســت آمــار فوتی هــای تصادفی 
قــرار گرفــت و پــس از آن بزرگراه هــای 
امام علــی )ع( و شهیدیاســینی در رتبــه 

دوم و سوم بودند.

 30
درصد

تذکرات اعضای شورا

عدد خبر

گپ

نظر اعضای پارلمان شهری در خصوص آلودگی های اخیر هوا
ناصر امانی: در موضوع آلودگی هوا مسئولیت دادن به شهرداری تهران کافی 
نیست و باید اختیار الزم هم داده شود. وزیر کشور، رئیس سازمان محیط زیست 
و شهرداری تهران مسئول هســتند ولی هر یک این مسئولیت را به زمین 

دیگری پاس می دهد و مردم هم سردرگمند.
سیدجعفر تشکری هاشمی: در شــرایط بد آلودگی هوا و پدیده هایی مانند 
ورود گردوغبار، قانونگذار شرایط و قواعدی را تعریف کرده است؛ بنابراین 
تصمیم گیری بموقع، توجه به سالمت شهروندان، حضور بموقع مدیران شهری 
و شهردار تهران به عنوان مسئول مدیریت بحران پایتخت در مواقع بحرانی 

خواسته بحق شهروندان است.
حبیب کاشانی: این انصاف و مردانگی نیست که با جان مردم بازی شود. اتفاقی 
که در روزهای اخیر افتاده مهم اســت و از قوه قضاییه و دادستان کل کشور 
می خواهیم موضوع را به طور ویژه بررســی و اگر ترک فعل صورت گرفته، 

برخورد شود.

احمد صادقی: این اتفاق )وجود گردوغبار در هوای شــهر( باید در تابستان 
می افتاد و ما در بهار غافلگیر شدیم، اما مشخص است در تابستان هم تکرار 
می شود. اینکه مدام بگوییم وظیفه ما نیست و کمیته اضطرار تشکیل شود 
دردی از ما دوا نمی کند. باید ببینیم منشــأ و راه حل مسئله چیست و آن را 

مطالبه کنیم.
مهدی پیر هادی: سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه متولی حفاظت و 
صیانت از محیط زیست کشور می تواند زمینه ساز تعامالت داخلی و بین المللی 

با سازمان ها برای حل معضل آلودگی شود.
سوده نجفی: تعطیلی مدارس و ادارات، نخستین و ساده ترین راه حل است و 

باید برای آلودگی هوای تهران عزمی ملی و همت همگانی صورت گیرد.
سیداحمد علوی: جان شــهروندان را با باد گره زدند، اما نگفتند قرار است 
عصر باد بوزد. ما نماینده مردم هستیم و وظیفه پیگیری حقوق مردم را داریم.
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