4

اجتماعی

یاالول  14 - 1442ژانویه  - 2021سال بیستم  -شماره 5349
پنجشنبه  25دی  30 -1 399جماد 

اخبار کوتاه

گزارش «مردمساالری آنالین» از یک بام و دو هوا در موضوع آلودگی هوا

لزوم مطالعه تحوالت شهری در یک قرن اخیر
در قالب طرح ایران 1400

رئیس مرکــز مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران گفت :بــا توجه به اینکه
در ســال آینده کشور وارد قرن جدید میشــود ،الزم است تا تحوالت یکصد
ســال اخیر شــهرها در حوزههای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.به
گزارش روابط عمومیمرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ محمد حسین
بوچانی در وبینار دستاوردها و توسعه همکاری بین مراکز پژوهشی شوراهای
اسالمیمراکز اســتانها که با حضور اسمعیل زیارتی ،رئیس مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور ،روسای مراکز پژوهشی شوراهای
اسالمیاســتانها برگزار شــد ،با بیان این مطلب افزود :در شرایط کنونی که
پاندمیکرونا عمده کارکرد و عملکرد حوزههای اجرایی ،عمرانی ،شهر را مختل
کرده اســت ،یکی از راهکارهای بازگرداندن شــهرها به شرایط اولیه و تداوم
فعالیتها؛ به اشتراک گذاری تجاربی است که شهرها در مقابله با این بیماری
به دســت آورده اند .وی ادامه داد :کرونا به ما نشــان داد در اداره شهرها هر
چند دســتاوردهای بزرگی داشته ایم اما برای برون رفت از این بحران فراگیر
چاره ای جز تحقیق و خردورزی بیشتر نداریم.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به پویایی شهرها بیان
کرد :شــهرداری به عنوان مردمیترین نهــاد اجرایی که خدمات آن از مبارزه
بــا حیوانات موذی تا خردورزی برای افزایــش مهارتهای اجتماعی و دانش
شــهروندان را شامل میشود ،الزم اســت با این سطح از ارائه خدمات خود را
در شــرایط بحرانی اداره کند .بوچانی در ادامه با اشــاره به بازگرداندن الیحه
ســهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان به مجلس
شورای اسالمیتأکید کرد و گفت :در شرایط کنونی اتفاقاتی در سطح ملی در
مجلس شــورای اسالمیدر حال شکل گیری است که لزوم انجام امر پژوهش
را در این رابطه نشــان میدهد .در حال حاضر الیحه بررسی مالیات بر ارزش
افــزوده که تصویب و تأیید آن به افزایش درآمد شــهرداریها و مدیریتهای
شــهری منجر میشود ،توسط شــورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده تا
ایرادات آن برطرف شود.
در ایــن میان همکاری شــوراهای اسالمیشــهر و مراکز پژوهشــی آنها با
نماینــدگان مجلس میتواند در نهایت منجر به اتفــاق تاثیرگذاری در حوزه
درآمدهای پایدار در شــهرداریها شــود.وی در ادامه با اشاره به پروژه ایران
 1400گفــت :در پایــان قرن قرار داریم و در ســال آینــده وارد قرن جدید
میشــویم .بررسی و اسکن صد سال گذشته شــهر تهران دیدگاههای جالبی
را به ما میدهد که از منظر پژوهشــی بســیار تاثیرگذار است .به همین دلیل
میخواهم تمام مدیران پژوهشی مدیریتهای شهری و همکاران وزارت کشور
همکاری الزم را در این زمینه داشــته باشــند.رئیس مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران افزود :در حال حاضر نزدیک به 16عنوان مطالعاتی در مرکز
مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران در دستور کار قرار گرفته است و اگر در
چند ماه باقی مانده این مطالعات به ســرانجام برسد سیمای تمام نمای شهر
را در طول یک قرن اخیر به ما نشــان میدهد.بوچانی با تاکید بر اینکه نباید
پروژه ایران  1400را با محوریت شــهرهای خوب ازدســتور کار خارج کنیم،
ادامه داد :ایران  1400دســتمایه خوبی اســت تا تحوالت در شهرها به دقت
مورد توجه قرار گیرد.در ادامه این نشست رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شــهری و روســتایی وزارت کشــور گفت :در حال حاضر  33مرکز پژوهشی
مربوط به شــهرداریها و یا شوراهای اسالمیشهر در کشور وجود دارد که اگر
بتوانیم بین این مراکز هم افزایی ایجاد کنیم تا از ظرفیتهای مشــترک برای
پیشــبرد برنامههای مدیریت شهری در کل شهرداریها استفاده کنیم ،اتفاق
بزرگی در حوزه مدیریت شهری کشور روی خواهد داد.

مشاركت بخش خصوصي در تامين ناوگان مترو

قرارداد تامين  105دســتگاه واگن از طريق مشاركت عمومي  -خصوصي به
زودى و براى براي نخســتين بار در تاريخ شركت مترو تهران ،منعقد خواهد
شــد .به گزارش روابط عمومى معاونت حمل و نقل ،ترافيك شهردارى تهران،
«ســيد منافهاشمى با اعالم اين خبر گفت :اين اقدام در نوع خود بيسابقه
بوده و حركتي ارزنده در جذب سرمايههاي بخش خصوصي براي تامين منابع
مالي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي به حساب ميآيد.معاون حمل و نقل و
ترافيك شهرداري با بيان اينكه كمبود ناوگان حمل و نقل ريلي درون شهري،
يكــي از گلوگاههاي اصلــي و موانع پيش روي حصول بهــرهوري حداكثري
از ظرفيت شــبكه مترو تلقي مي شــود تصريح كرد :در شــرايط كنوني كه
شهرداري تهران با تنگناهاي شديد مالي مواجه بوده و از منابع بودجه عمومي
كشــور هم عم ً
ال بيبهره اســت ،يكي از راهكارهاي نوين تامين منابع مالي،
جذب مشاركت بخش خصوصي است.
از سوي ديگر ،بسترهاي قانوني خوبي جهت تشويق سرمايهگذاران اين بخش
در قانون بودجه سنواتي كشور مهيا مي باشد كه از آن جمله تبصره  19قانون
بودجه ســال 1399اســت .به گفته وى برابر اين تبصره قانوني ،تامين مالي
طرحهاي جديد ،نيمه تمام و آماده بهرهبرداري با اســتفاده از روش مشاركت
عمومي  -خصوصي موســوم به  PPPو از محل بودجه عمومي كشور در قالب
كمك بالعوض ،وجوه اداره شــده و يارانه سود تسهيالت امكانپذير شده است.
معاون شهردار تهران در ادامه به مذاكرات متعدد صورت گرفته با سازمانهاي
باالدستي از جمله وزارت كشور ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداريها
و دهياريها اشــاره كرد و افزود :به موجب رايزنيهاي گسترده انجام شده در
ماههای اخیر  ،مصوبه كارگروه واگذاري ماده  27جهت جذب منابع بالعوض
دولتي به ميزان  30درصد ارزش ريالي هر پروژه اخذ شــده اســت .از همين
رو شــركت مترو تهران در نظر دارد به منظور جبران بخشي از كسري ناوگان
يكي از خطوط اعالمي خود ،از طريق مشاركت عمومي -خصوصي براي تامين
مالي ،ساخت و بهرهبرداري از  15رام قطار شامل  7واگن اقدام نمايد.هاشمى
ادامه داد :در اين شــكل مشاركت ،آورده ســرمايهگذار بخش خصوصي 70،
درصد كل هزينههاي برآورد شــده بوده و بازگشت اصل و سود سرمايه آن تا
سقف  30سال از محل درآمد مستقيم فروش بليت و ساير درآمدهاي جانبي
محقق خواهد شد.

دومین نیروگاه خورشیدی
در منطقه 2نصب میشود

شهردار منطقه  ۲تهران از احداث و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی با هدف
اصــاح الگو و کاهش مصرف برق در این منطقه خبــر داد .به گزارش روابط
عمومیشهرداری منطقه ،2حسن رحمانی ،با اعالم این خبر گفت :به منظور
استفاده بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین کاهش آالیندههای زیست
محیطی نصب نیروگاه های خورشــیدی در ســاختمانهای منطقه به عنوان
یکی از طرحهای زیست محیطی پیشبینی و اجرا میشود.وی احداث دومین
نیروگاه خورشیدی را از برنامههای زیست محیطی منطقه برشمرد و گفت :در
تداوم اقدامات زیســت محیطی ،عملیات اجرایی این نیروگاه  6کیلو واتی در
ســاختمان معاونت فنی و عمران منطقه آغاز و تا پایان ساآلماده بهره برداری
میشود.شــهردار منطقه 2با اشاره به نصب اولین نیروگاه خورشیدی 20کیلو
وات در ســاختمان منطقه گفت :این نیروگاه خورشیدی ازقابلیت توسعه تا
30کیلو وات برخوردار است.

زعفرانیه به عنوان محله دوستدار کودک
آماده سازی میشود

زعفرانیه به عنوان محله دوســتدار کودک با هدف ایمنی و امنیت ،سالمت و
بهداشت عمومی ،حمل و نقل ،زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی برای حضور
بیشــتر کودکان و نوجوانان آماده و مناسب ســازی میشود.به گزارش روابط
عمومیشــهرداری منطقه یک ،سید حمید موسوی شــهردار این منطقه در
خصوص انتخاب زعفرانیه به عنوان محله دوســتدار کودک اظهار داشت :یکی
از راههای تحقق شــعار مدیریت شــهری با عنوان «تهران شهری برای همه»
توجه به مناسب سازی شهر برای گروههای مختلف شهروندان ،از جمله زنان،
مردان ،کودکان ،معلوالن و . ..است.
وی افزود :با بهره گرفتن از مشــارکت خوب شــهروندان منطقه ،طرح «محله
دوســتدار کودک» در زعفرانیه به مرحله اجرا در آمد و امیدواریم این طرح به
تدریج در تمامیمحالت منطقه اجرایی شود.
ســید عباس ســجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه
نیز خاطر نشــان کرد :طبق نظر مشــاورین طرح ،این برنامه براســاس چک
لیست اســتاندارد و پیمایش میدانی توسط کارشناسان متخصص آماده شده
اســت و براساس اطالعات جمعیتی ،حدود  ۱۷درصد ساکنین محله زعفرانیه
کودک و نوجوان هســتند که این موضوع برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای
خــاص مدیریــت شــهری و توجه بیشــتر به این رده ســنی را گوشــزد
میکند.

زوایای پنهان آلودگی هوای کالنشهرها
محمد سیاح

در جلسه مدیریت منابع سوخت نیروگاههای
کشور که روز ســه شنبه برگزار شد ،نماینده
ســازمان حفاظت محیط زیست صورتجلسه
ای را امضا کرده که نشــان میدهد آلودگی
کالنشهرها به دلیل ســوخت مایع نیروگاهها
نیســت؛ این بدین معناست که خاموشیهای
گســترده در تهران و برخی کالن شــهرهای
دیگر که از روز سه شنبه اوج گرفته و حاصل
قطع ســوخت مایع برخــی نیروگاهها بوده،
حاصل یک بام و دو هوا در ســازمان حفاظت
محیط زیست است.به گزارش مردم ساالری
آنالین ،پیش از این مازوت و سایر سوختهای
نیروگاهها به عنوان عامل آلودگی هوا معرفی
شــده بود اما در روزی که عیســی کالنتری
رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت،
اعالم کرد ســوخت مایع نیروگاهها به دلیل
آلودگــی هوا قطع شــده و همین امر موجب
خاموشــیهای گســترده در تهران و برخی
دیگر از شهرها شده است ،نمایندگان همین
ســازمان در جلســه مدیریت منابع سوخت
نیروگاههای کشــور ،تایید کــرده اند عامل
آلودگی کالنشهرها ،سوخت نیروگاهها نیست!
این یعنی خاموشیهای گسترده در کشور که
به دلیل قطع ســوخت نیروگاهها به دســتور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صورت
گرفتــه ،حاصل یک نتیجه گیری اشــتباه و
مغایــرت تصمیمــات در راس و معاونت این
ســازمان بوده است .با توجه به اعالم نماینده
سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم
آلودگــی فعلــی کالنشــهرها در پی مصرف
ســوخت مایع نیروگاهها ،در جلسه مدیریت
منابع سوخت نیروگاههای کشور مقرر شده تا
اطالع رسانی الزم توسط نمایندگان کارگروه
انجام شود.
در شــرایطی نمایندگان ســازمان حفاظت
محیط زیســت در این جلسه تایید کرده اند
که عامل اصلی آلودگی هوای تهران ،سوخت
مایع نیروگاهها نیســت ،که شاخص آلودگی
هــوای تهران در روزهای اخیر باال و ناســالم
برای همه گروهها بــوده اما میزان گوگرد در
آن که حاصل سوخت مازوت است ،استاندارد
بوده است .اما میزان ذرات معلق کمتر از 2.5
میکرون هوای تهران باالتر از حد اســتاندارد
محاسبه شده است .تجربه آلودگیهای تهران
نشــان میدهد هر ساله در این موقع از سال
آلودگی به دالیــل مختلفی از جمله وارونگی
هوا تشــدید میشــود .در آغاز ایــن دوره از
آلودگی هوای شــهر تهران ،مازوت به عنوان
متهم اصلی معرفی شــد و نیروگاههای تولید
برق به مازوتسوزی متهم شدند .این هم به
این دلیل بود کــه نیروگاههای برق به دلیل
افزایــش مصرف گاز و برای جلوگیری از بروز
خاموشی مجبور شــدند از سوختهای دیگر
برای تولید اســتفاده کنند.با این حال نشانه
رفتن انگشــت اتهام به ســمت نیروگاهها از
آنجایی شــدت گرفت که مقامــات مختلف
کشــور ،خود به این موضوع اشاره کردند .از
جمله آنها عیســی کالنتــری ،معاون رئیس
جمهوری و رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیســت اســت که در برنامهای تلویزیونی با
اشــاره به آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور
گفت« :اکنون علت اصلی آلودگی هوا ،افزایش
غلظت ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون است
که عامل اصلی آن اســتفاده از ســوختهای
فســیلی بویژه گازوییل در خودروهای دیزلی
و مازوت در صنایع سنگین و نیروگاهها است.
از نظر من بهتر اســت که روزی دو ســاعت
خاموشی داشته باشیم ،اما از سوخت مازوت
اســتفاده نکنیم چون موجــب آلودگی هوا
میشود».
این اظهارنظر انتقادهای زیادی را ،هم به این

سازمان و هم به مسئوالن مختلف وارد کرد.
این درحالیســت که بررسیهای که سرانجام
سه شنبه ،نمایندگان سازمان حفاظت محیط
زیســت هم تایید کردند نشــان میداد این
فرضیه چندان هم درســت نیســت .یعنی با
توجه به اینکه خروجی حاصل از ســوزاندن
مازوت؛ دی اکسید گوگرد است که سهم آن
در آالیندههای هوای پایتخت بسیار پایین و
در یک هفته گذشته زیر  50یعنی پاک بوده
است ،مازوتســوزی چندان فرضیه درستی
نیســت .سهم دی اکســید نیتروژن و ذرات
معلق ،به مراتب بیش از دی اکســید گوگرد
بوده است .همین آمار نشان میدهد مصرف
ســوخت مازوت ،عامل اصلی آلودگی هوای
پایتخت در سه هفته اخیر نبوده و سهم ذرات
معلق بیشتر بوده است.
کاهش سهم بنزین در آلودگی هوا
یکی از دیگر از ســوختهایی که پیش از این
به عنوان متهم شــناخته میشد ،بنزین بود.
براســاس آخرین آمارهای موجــود و اعالم
شده از ســوی شــرکت پخش فرآوردههای
نفتی روزانه بیــش از  80میلیون لیتر بنزین
در کشور مصرف میشود هرچند که به دلیل
روزهــای کرونایی از حجــم آن در ماههایی
کاسته شــد .در سه ســال اخیر ،بویژه با راه
اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،بنزین با
کیفیتی در کشور تولید شد که استانداردهای
باالیی داشت .ســال  ،۱۳۹۶میانگین میزان
تولید روزانه بنزین در ایران  ۵۹میلیون لیتر و
میزان واردات  ۱۷میلیون لیتر بود ،اما از سال
 ،۹۶تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
از  ۳میلیون لیتر در روز ،ابتدا به  ۱۲میلیون
لیتر و در انتهای ســال بــه  ۱۵میلیون لیتر
در روز افزایش یافت.میــزان تولید بنزین در
پایان ســال  ۹۷به بیش از  ۱۰۵میلیون لیتر
در روز رســید که با ارتقا کیفــی همراه بود.
در ســال  ،۹۶تولید بنزین پاالیشــگاه ستاره
خلیجفارس کمتــر از  ۳میلیون لیتر در روز
بود و تولید بنزین یورو در پاالیشــگاه شازند
هم که  ۱۵میلیــون لیتر در روز بود به دلیل
انحراف الفین ،کیفیت باالیی نداشت.در سال
 ،۹۸تولید روزانه  ۷۶میلیون لیتر بنزین یورو
با بررســی و تائید مؤلفههای زیستمحیطی
ثبت شــد که موجب تقدیر رئیس ســازمان
حفاظت محیطزیست از وزیر نفت شد .بخش
مهمیاز ارتقا کیفیت بنزین در کشور ،حاصل
افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیجفارس است که
میزان گوگرد و الفین آن صفر اســت! یعنی
اگر با بنزین هر پاالیشــگاه دیگری هم با هر
میزان الفینی مخلوط شــود ،کیفیت آن را به

حد استاندارد ارتقا میدهد .بر مبنای گزارش
رسمیسازمان استاندارد ،هم اکنون میانگین
گوگرد بنزین تولیدی در کشــور از  42.8در
ســال  97به  PPM 35.5رسیده؛ درحالیکه
استاندارد یورو  4تا عدد  50را مجاز میداند.
میزان بنزن در بنزین تولیدی در داخل کشور
 0.9است درحالیکه اســتاندارد یورو عدد 1
است .استاندارد آروماتیک  35است ،اما میزان
اروماتیک بنزین تولیدی در کشور از  24.7به
 17.5رسیده است .بنابراین به تایید سازمان
اســتاندارد ،عمال بنزین تولیدی در کشــور
که در کالن شــهرها توزیع میشــود ،دارای
آالیندگی استاندارد اســت و نمیتواند عامل
افزایــش آلودگی هوای تهــران در هفتههای
اخیر باشد چراکه مصرف بنزین هم طی این
هفتهها ،افزایش محسوسی نداشته است.
گاز هم هوا را آلوده میکند؟
ایران یکی از کشــورهایی است که در مصرف
انرژی رتبــه باالیی در جهان دارد! البته همه
ایــن مصرف صرفا در بخــش خانگی صورت
نمیگیرد بلکه صنایع هم در قرارگیری ایران
در ایــن رتبه نقش دارند .البتــه نباید از این
موضوع هم غافل شــد که سالهاست قوانین
بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانسازی
یا تولید لوازم خانگی گازسوز یا دیگر بخشها
مسکوت مانده است .نمونه آن هم غیربهینه
بودن اغلب نیروگاهها در کشــور اســت که
حتی اگر گاز هم مصــرف کنند ،مصرف باال
و غیراستاندارد ،و خروجی غیراستانداردتری
دارند .راندمان نیروگاهها در کشــور ما عموما
زیر  35درصد و در نیروگاههایی مثل کنارک
حدود  20درصد و چابهار زیر  25درصد است
که این ارقام نشــان از نیازمندی بهینهسازی
در این بخش دارد.
سازمانهای مسئول آلودگی هوا
چه کردند؟
در موضوع کنترل آلودگی هوا  14ســازمان
و وزارتخانه شــامل نفت ،نیرو ،کشور ،صمت،
راه و شهرسازی ،اقتصاد و دارایی ،ارتباطات،
بهداشــت در دو بخش ،آمــوزش و پرورش،
معاونــت علمیو فناوری ریاســت جمهوری،
سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان ملی
استاندارد و ســازمان صدا و سیما مسئولیت
دارند که برخی از این ســازمانها در اجرای
این مسئولیتها کوتاهی کرده و حتی برخی
انجام ندادهاند ،هرچند که بودجههای الزم را
هم دریافت کردهاند!
در این میان فرهنگسازی یکی از مهمترین
مباحثی است که مورد توجه قرار دارد و این
مسئولیت هم بر عهده صداوسیما قرار گرفته

فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران:

تهران نیازمند تعطیلی چند روزه است

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا تهران با اشــاره به ارتباط مســتقیم میان افزایش
آلودگی هوا و افزایش شیوع کروناویروس گفت :متأسفانه در تهران با بسته ای از
آالیندهها روبرو هستیم که هر یک آثار تخریبی بر روی شهروندان دارد.به گزارش
ایســنا ،علیرضا زالی در پایان هجدهمین جلســه کارگروه اجتماعی ،فرهنگی،
سالمت ،زنان و خانواده استانداری تهران با تأکید بر وجود ارتباط مستقیم میان
آلودگی هوا و افزایش شــیوع کرونا ویروس و تأثیر آن در آمار ابتال ،بســتری و
فوتیهای کروناویروس گفت :موضوع ارتباط آلودگی هوا و شــیوع کروناویروس
براساس مطالعات جهانی مشخص شده است .بی تردید همزمانی کروناویروس با
هر نوع بیماری تنفسی قطعا در شیوع آن تأثیرگذار خواهد بود .به ویژه در مورد
ذرات کمتــر از  ۲.۵میکرون که مطالعات ارتباط میان این بیماری و آالیندگی را
به اثبات رســانده اســت.وی افزود :آلودگی هوا در افرادی که بیماریهای زمینه
ای تنفســی دارند به ویژه افراد دارای بیماریهای آلرژیک و آسم باعث میشود
بیماری آنها را شــعله ور شــود و همزمان خطر ابتال و مــرگ و میر را افزایش
میدهد.وی ادامه داد :پدیده اینورژن یا وارونگی هوا در روزهای اخیر به گونه ای
پیشرفته که الیه وارونگی به میزان زیادی ارتفاع اش با سطح زمین کاهش پیدا
کرده و به  ۲۰۰متر رســیده اســت .در چنین شرایطی با توجه به اینکه ویروس
کرونا نســبتا سنگین است زمان بیشــتری در پیرامون قرار میگیرد و بقای آن
افزایش پیدا میکند .بدین ترتیب احتمال شیوع و ابتال افزایش پیدا میکند.وی
تأکید کرد :در این شرایط همه افراد از جمله افراد سالم در خطر هستند اما خطر
برای بیماران تنفسی ،قلبی و افراد مبتال به بیماریهای زمینه ای تنفسی به ویژه
کودکان مبتال به آسم و افراد مسن خطر بیشتری آنها را تهدید میکند.فرمانده
ســتاد مدیریت کرونا در اســتان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود با
اشاره به اینکه در فصل سرما آلودگی هوا افزایش پیدا میکند و میزان آالیندهها
به شــکل فزاینده ای براثر انباشــت در هوا زیاد میشود ،گفت :در تهران با تنوع
آالیندهها نیز مواجه هســتیم به شکلی که دی اکسید گوگرد ،ازون ،مونوکسید
کربــن و ذرات معلق وجــود دارد که هر یک آثار تخریبی بر شــهروندان دارند.
در حقیقت در تهران با بســته ای از آالیندهها روبرو هستیم.وی افزود :نهادهای
اجرایی باید در این حوزه مشــارکت داشته باشند چرا که شهروندان با توجه به
مشکالت اقتصادی ،معیشــتی و . ..مجبور به حضور در سطح شهر هستند و در
این میان افراد پرخطر کــه بیماریهای زمینه ای دارند ،خانمهای باردار و افراد
مبتال به بیماریهای قلبی نباید از منزل خارج شوند .هر گونه فعالیت ورزشی و
فعالیتهای انفرادی باید متوقف و تعطیل شود .باید عدم خروج از منزل به جز
در موارد ضروری به عنوان تنها راهبرد فعلی در دستور کار شهروندان قرار گیرد.
البته اقدامات مداخله ای همچون تعطیلی باید توسط دستگاههای اجرایی تصمیم
گیری شــود .قطعا تعطیلی چند روزه میتواند به این شرایط کمک کند اما این
موضوع نباید منجر به خروج شهروندان از شهرها شود.

شهرداری تاریخی فرهنگی(منطقه هشت)

ولی با این حال این سازمان حتی یک دقیقه
هم برای موضوع آلودگی هوا برنامه نداشــته
است درحالیکه همیشــه بودجههای زیادی
معــادل تبلیغات فالن برند تجاری را دریافت
کــرده اســت.اگر همه ســازمانها در زمینه
کنترل آلودگی هوا به مســئولیت خود عمل
میکردند امروز شاید وضعیت به گونه دیگری
رقم میخورد .آموزش و فرهنگســازی نقش
موثری در آگاهسازی مردم برای سهیم شدن
در کاهش آلودگی هوا دارد که مدتهاســت
مغفول مانده است.
تهران چقدر ظرفیت
خودپاالیندگی دارد؟
یکی از موضوعاتی کــه باید در مورد افزایش
و ماندگاری آلودگی هوای تهران مورد توجه
قرار دارد موقعیت جغرافیایی این شهر است.
بدیــن معنا که تهران در میان کوهها محصور
شده و رشد ساخت و ساز و همچنین افزایش
جمعیت و اســتفاده از وســائط شــخصی و
همچنین توســعه ناقص شــبکه حمل و نقل
عمومی؛ عواملی هســتند که به بیشتر شدن
آلودگی و همچنیــن مانــدگاری آالیندهها
کمک میکند.
اصطالحا تهران قــدرت خودپاالیندگی را از
دســت داده و این وضعیت باعث شــده تا با
شرایط ویژهای مواجه شود .قوانین زیادی برای
کاهش آلودگی هوا تدوین و مصوب شده است
ولی بررسیها نشان میدهد این موضوع یا در
اهم امور ســازمانها و وزارتخانههای مسئول
قرار ندارد یــا نمیخواهند برای پدیدهای که
تقریبا هرســاله رخ میدهد و برایشان عادی
شــده هزینه کننــد .در نتیجه مــردم باید
هزینههــای عدم اجرای وظایف قانونی آنها را
با از دست دادن سالمتی یا جانشان بپردازند.
اینکه فوت ساالنه  30هزار نفر بر اثر آلودگی
هوا هم نتوانســته مســئوالن را نسبت انجام
وظایف خود ترغیب کند ،نشــان میدهد که
آنها اهمیت چندانی برای سالمتی مردم قائل
نیســتند.وضعیت امروز آلودگی هوای تهران
حاصل نبود مدیریت مدون و حســاب شده
ِ
و یکپارچهای اســت که با پراکندگی وظایف
ایجاد شده است .شــاید بهتر است که ستاد
یا یک نهاد مشــخصی با دریافت بودجههای
کاهش آلودگی هوا در برنامهای جامع به این
موضوع بپردازد تا هم از تعدد مسئوالن و هم
مســئولیتها و هــم موازیکاریها بکاهد تا
شاید به شرایط بهتری برسیم.
افزایش آلودگی هوا به دلیل بازدهی
پایین نیروگاهها
در همیــن حــال ایرنــا گــزارش داده که

پایینبودن بازدهی نیروگاههای تولید برق به
دلیل مدیریت نامناسب توزیع سوخت باعث
شده تا در  ۹۰روز گذشته حدود یک میلیارد
لیتر سوخت مایع بیشتر در نیروگاهها مصرف
شود که این موضوع به آلودگی هوا دامن زده
اســت.ایران در این سالها با توجه به افزایش
تولید گاز،گازرسانی به مناطق مختلف کشور
را توســعه داده تا آنجا که اکنون بیش از ۹۸
درصد از جمعیت شــهری و حدود  ۸۲درصد
از جمعیت روســتایی به شــبکه گاز متصل
هستند .افزایش مصرف گاز در بخش خانگی
باعث شــده تا گازرسانی به نیروگاهها کاهش
پیدا کند و نیروگاهها و صنایع مصرف سوخت
مایع را در دســتور کار خود قــرار دهند.اما
این تمام ماجرا نیســت .در واقع پایین بودن
راندمــان (بازدهی) نیروگاههــای تولید برق
باعث افزایش مصرف ســوخت شــده است.
راندمان نیروگاهها در ایران بسیار پایین است
و به طــور میانگین با سوخترســانی ۱۰۰
درصدی با اســتفاده از گاز  ۴۰درصد برآورد
میشــود .البته این عدد بــرای نیروگاههای
ســیکل ترکیبی بیشتر اســت و به باالی ۵۰
درصد میرســد .راندمان پایین نیروگاهها در
کشــور باعث شــده تا تولید میزان مشخصی
برق در قبال ســوزاندن سوخت بیشتر محقق
شود .در واقع نیروگاهها اگر با بازدهی باالتری
کار کنند مصرف ســوخت نیز پایین میآید و
از همیــن رو حتی با وجود محدودیت تامین
گاز که به دلیــل بدمصرفی دربخش خانگی
رخ میدهــد ،بازهم نیاز کمتری به ســوخت
مایع خواهند داشــت .بنابراین با برنامهریزی
برای تخصیص سوخت به نیروگاهها میتوان
این بهره وری را افزایش داد.در واقع راندمان
نیروگاههــا بــا توزیــع بهینه ســوخت بین
نیروگاههایی که بیشــترین راندمان را دارند
و نیروگاههایــی که تولید میزان مشــخصی
برق توســط آنها (بخاطر پایداری شبکه) نیاز
هســت افزایش مییابد .به ایــن معنا که با
توزیع میزان مشخصی سوخت ،برق بیشتری
در کشــور تولید میشــود.به طور مثال سال
گذشــته ،در دورهای که شــرکت پاالیش و
پخش فرآوردههــای نفتی ایــران ،مدیریت
این بهینهســازی را بر عهده گرفت میانگین
راندمان نیروگاهها به  ۴۱درصد رسید .این در
حالی است که میانگین بازدهی نیروگاههای
کشور از ابتدای سال در حدود  ۳۳درصد بوده
و این رقم در روزهایی حتی به  ۳۱درصد نیز
کاهش پیدا کرده است .البته اکنون میانگین
راندمان نیروگاهها به  ۳۹درصد رســیده و با
اقدامات انجام گرفته در مجموعه وزارت نفت
در نحوه توزیع ســوخت تا روزهای آینده به
 ۴۱درصد باز خواهد گشــت .امــا این اعداد
نشاندهنده نکته بسیار مهمیاست .اختالف
 ۳۳درصد تا  ۳۹درصــد فعلی به معنای آن
اســت که  ۶درصد راندمــان در نیروگاهها به
هدر رفته است.اگر میزان سوخت تحویلی به
نیروگاهها را  ۲۰۰میلیون لیتر در روز در نظر
بگیریم ،روزانه  ۱۲میلیون لیتر سوخت اضافه
در نیروگاهها ســوزانده شــده که در  ۹۰روز
به معنای مصرف یک میلیارد لیتر ســوخت
مایــع اضافه اعم از گازوئیل و مازوت اســت
که نه تنهــا آلودگی کمتــری ایجاد میکرد
بلکه فرصت صادرات نیز داشــت .در واقع با
مدیریت تخصیــص ســوخت ،نیروگاههایی
که راندمــان پایین دارند ،ســوخت کمتری
دریافــت میکننــد و برای پایداری شــبکه،
سوخترســانی به نیروگاهها با راندمان باالتر،
به طور کامل انجام خواهد شد .البته در موارد
خاص برای حفظ پایداری شبکه برق ،سوخت
به نیروگاههای دورتر نیز کامل انجام میشود
تا بازدهی نیروگاهی بهینه شود.

مناقصه عمومیمنطقه هشت شهرداری تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژههای عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومیبه شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که
دارای صالحیت و رتبه الزم از مراجع زیر صالح باشــند و به شــرح اســناد مناقصه واگذار نمایند .واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ
نشــرآگهی تا ســاعت  12:00مورخه  1399/11/12به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار عالمه طباطبایی -پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر -ساختمان
شــهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت  12:00روز دوشــنبه مورخه  1399/11/13به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار عالمه
طباطبایی -پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر  -ساختمان شهرداری منطقه  8تحویل نمایند.
عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

حداقل رتبه

توسعه شبکه آب خام فضای
سبز منطقه ( 8نوبت دوم)

3/900/000/000

195/000/000

پایه پنج در رشته ابنیه یا آب

تکمیل مرمت خانه علی میسیو
و مرمت و ساماندهی خانه
ختایی تبریز

4/550/000/000

3

کفسازی پیاده رو ضلع جنوبی
خیابان جمهوری حد فاصل
فردوسی تا میدان نماز و ضلع
غربی میدان نماز

6/150/000/000

4

مرمت جدولگذاری و کفسازی
در خیابان تربیت ،مقصودیه،
پست خانه قدیم ،شریعتی و
سطح منطقه 8

3/150/000/000

5

بهسازی محیط شهری برای
افراد کم توان و معلولین
جسمیدر معابر خیابان
جمهوری ،شریعتی ،فردوسی و
سطح منطقه

3/400/000/000

1
2

227/500/000

307/500/000

157/500/000

170/000/000

پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند یا مرمت
بناهای تاریخی یا پایه  3گواهینامه صالحیت
پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی

پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند

پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند

پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند

 تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت وقرائت پیشنهادات ساعت  13/30روز دوشنبه مورخه  1399/11/13در محل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمانمرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد میباشد.
 شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است و نیز کلیه هزینههای آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد. هيچ کدام از اعضاي (اصلي -علي البدل) شــرکت نبايد مشــمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت درمعامالت دولتي باشند.
باشد.
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 سایر اطالعاتعلی مدبر خاکنژاد -شهردار منطقه  8تبریز

