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آلودگی هوا و مسووالن
نیز  امسال 
نیمه  به   با 
رسیدن فصل 
هم  باز  پاییز 
آلودگی  تعیین  شاخص های 
ناسالم  را  هوا  وضعیت  هوا، 
است  ممکن  و  می کند  اعالم 
در  نیز  آلوده تری  روزهای 
مورد  در  باشد.  انتظارمان 
هوا  آلودگی  امسال  وضعیت 
و برنامه هایی که برای کاهش 
آن انجام شده و حتی نقش خود 
آلودگی هوا  کاهش  در  مردم 
معاون  رستگاری،  محمد  با 
کل  اداره  پایش  و  نظارت 
تهران  استان  محیط زیست 
در  که  کرده ایم  گفت وگویی 

ادامه می خوانید.

: ابتدا برایمان بگویید آیا وضعیت آلودگی 
هوا بدتر از سال قبل است؟

وضعیت هوا در فصل پاییز تاکنون مشابه سال گذشته 
است و امسال نسبت به سال گذشته تعداد روزهایی که 
هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بوده 4 روز 
کمتر شده ولی در مقایسه با 4-2 سال گذشته کیفیت 

هوا بهتر شده است.
: همیشه با شروع فصل سرما گفته می شود 
وارونگی هوا اتفاق افتاده و همین عاملی است برای 

تشدید آلودگی هوا. آیا این ادعا درست است؟
پدیده وارونگی هوا یک پدیده طبیعی است و در همه 
جای دنیا اتفاق می افتد و امکان مقابله با آن را نداریم. 
اینورژن یا وارونگی ارتباطی به آالینده های هوا ندارد، 
اما زمانی که این پدیده اتفاق می افتد، آالینده ها امکان 
خروج از هوا را ندارند و در سطح شهر تجمع پیدا 
می کنند و کیفیت هوا را پایین می آورند، بنابراین ما تنها 
می توانیم میزان آالینده های هوا را کم کنیم تا سالمت 

مردم بیشتر حفظ شود. 
برای آلودگی هوا  تاکنون  اقدام هایی که   :
انجام شده، هیچ کدام راه به جایی نبرده، چون هر 

سال ما شاهد آلودگی هوا در فصول سرد سال هستیم. 
آیا سازمان حفاظت محیط زیست اقدام موثری برای 

کاهش آلودگی هوا انجام داده است؟
ببینید، دو منبع برای آلودگی هوا وجود دارد؛ یکی منابع 
متحرک که شامل خودروها و موتورسیکلت ها و گاهی 
هواپیما و قطارها هستند و دیگری منابع ثابت که شامل 
سازمان  می شود.  نیروگاه ها  و  صنایع  خانگی،  منابع 
حفاظت محیط زیست برنامه ای را تدوین کرده برای 
کاهش آلودگی هوا و در اردیبهشت 93 به تصویب 
هیات وزیران رسیده که براساس آن وظیفه همه دستگاه ها 
برای کاهش آالینده ها مشخص شده و متولی نظارت 
بر اجرای آن هم سازمان حفاظت محیط زیست است. 
بخشی از این برنامه اجرایی شده؛ مثل ارتقای استاندارد 
خودرو، به گونه ای که خودروهای جدید با استاندارد 
یورو4 تولید می شوند، باال رفتن کیفیت بنزین و استفاده 
از سوخت گاز در نیروگاه ها نیز اجرایی شده تا از این 
طریق بخشی از آلودگی هوا کم شود ولی بخشی از این 
برنامه نیز اجرایی نشده؛ مثل سامانه یکپارچه سازی برگه 

معاینه فنی خودرو.
: شما به منابع ثابت آلودگی هوا نیز اشاره 

کردید؛ آیا نقش آنها نیز در آلوده کردن هوا همانند 
خودروها پررنگ است؟

درست است که منشاء اصلی آلودگی هوا خودروها هستند 
ولی بخشی از آالینده هایی که در هوا مانور می دهند مربوط 
به صنایع و نیروگاه ها هستند. بخش زیادی از نیروگاه ها 
گازسوز شده اند و نگرانی جدی ای در مورد آنها وجود 
ندارد. بخشی از تولید آالیندگی نیز به صنایعی برمی گردد 
که مازوت مصرف می کنند و نقششان در آلوده کردن 
هوا کم نیست. صنایعی که آلودگی ایجاد می کنند دغدغه 
جدی ما هستند و طرح های پایشی در مورد کارخانه هایی 
مانند شن و ماسه که تولید آلودگی می کنند، انجام دادیم 
و آنها را رصد و شناسایی و با متخلفان برخورد می کنیم. 
عالوه بر صنایع، منابع خانگی تولید آالینده ها نیز قابل توجه 
است. ما از موتورخانه های منازل مسکونی به طور رندم 
بازدید کردیم و متوجه شدیم اکثر موتورخانه های منازل 
مسکونی، فرسوده و سنتی هستند و آلودگی زیادی تولید 
می کنند، در حالی که این موتورخانه ها باید هوشمند شود، 
به صورتی که هر زمان نیاز به حرارت زیاد نداشت، درجه 
دما را کم کند و مصرف سوخت را پایین بیاورد و در 

نتیجه آلودگی کمتر شود.

 مهدیه 
آقازمانی

ابالغ سیاست های کلی محیط  زیست

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ 
سیاست های  قوا،  روسای  به  نامه ای  در  اساسی  قانون 
کلی محیط زیست را ابالغ کردند. متن سیاست های کلی 
محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تعیین شده، به این شرح است:
۱. مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی )از قبیل 
هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( مبتنی بر توان و پایداری 
زیست بوم، به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های 
حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی

2. ایجاد نظام یکپارچه  ملی محیط  زیست
3. اصالح شرایط زیستی به  منظور برخوردار ساختن جامعه 
از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

4. پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز 
و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و 
بازدارنده  آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست 

و الزام آنان به جبران خسارت
۵. پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده  هوا، آب، 
خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه های مخرب و 
استانداردها  رعایت  به  الزام  و  اقلیم  نامساعد  تغییرات 
مقررات،  و  قوانین  در  زیست محیطی  شاخص های  و 

برنامه های توسعه و آمایش سرزمین
۶. تهیه  اطلس زیست بوم کشور و حفاظت، احیا، بهسازی 
و توسعه  منابع طبیعی تجدیدپذیر )مانند دریا، دریاچه، 
رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، 
خاک، مرتع و تنوع زیستی به ویژه حیات وحش( و اعمال 
محدودیت قانونمند در بهره برداری از این منابع متناسب 
با توان اکولوژیک )ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی( 
آنها براساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریت 
اکوسیستم های حساس و ارزشمند )از قبیل پارک های 
و  ژنتیک  منابع  از  ملی( و حفاظت  آثار طبیعی  و  ملی 

ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بین المللی
تهدیدات  با  مقابله  و  اقلیم  تغییرات  مدیریت   .۷
به ویژه  غبار  و  گرد  بیابان زایی،  نظیر  زیست محیطی 
ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده  میکروبی 
و رادیواکتیو و توسعه  آینده نگری و شناخت پدیده های 

نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن
۸. گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر:

پاک،  انرژی های  از  استفاده  کم کربن،  صنعت  ۱ـ۸. 
محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها 
و پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های 

اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.
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آلودگی هوا و مردمخبر اول
هوا،  آلودگی  تولید  منابع  از  یکی 
موتورخانه های منازل مسکونی است. 
کافی است کمی به این فکر کنید که 
چند میلیون خانه مسکونی در شهری 
مانند  تهران وجود دارد و چه میزان 
آلودگی از این طریق ایجاد می شود. مردم 
می توانند با مراجعه به سازمان بهینه سازی 
مصرف سوخت از طرح های آنها برای 
اصالح موتورخانه منازل استفاده کنند. 
همچنین با دوجداره کردن پنجره ها از 
هدررفت انرژی جلوگیری می شود و 
نیز کمتر خواهد شد.  آلودگی  میزان 
شاید باورتان نشود که شعار اصالح 
الگوی مصرف چقدر می تواند در کاهش 
آلودگی هوا نقش داشته باشد. به طور 
مثال، وقتی ما برق زیاد مصرف می کنیم، 
باعث می شود نیروگاه ها بیشتر کار کنند 
تا برق بیشتری تولید کنند و این روند 
به افزایش آلودگی کمک می کند. حتی 
مدیریت حمل و نقل هوا می تواند در 
کاهش آلودگی هوا موثر باشد؛ یعنی 
وقتی هر فرد تصمیم بگیرد تا آنجا که 
امکان دارد از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کند تا ترافیک کمتر شود، آلودگی هوا 
هم کمتر خواهد شد. فرهنگ رانندگی 
ما نیز در آلوده کردن هوا نقش دارد. 
تصور کنید یک فرد برای اینکه به مغازه 
برود و خرید کند، دوبله پارک می کند و 
برای چند ساعت در آن محل ترافیک 
باعث  ترافیک  همین  می شود.  ایجاد 
می شود هوا آلوده تر شود. حتی زمانی 
که فردی بد رانندگی می کند به صورتی 
که باعث تصادف در خیابان می شود، 
همین تصادف باعث می شود ساعت ها 
در خیابان ترافیک سنگینی ایجاد شود 
که باز هم به تشدید آلودگی هوا کمک 
می کند، بنابراین نوع رانندگی و مدیریت 
حمل و نقل شهری در میزان آلودگی هوا 
بسیار موثر است. نقش دیگری که مردم 
می توانند در کاهش آلودگی هوا داشته 
باشند مربوط به معاینه فنی خودرو است. 
همان طور که توضیح دادم تعویض به 
موقع کربن کنیستر و قطعه کاتالیست در 

کاهش آلودگی هوا بسیار موثر است.


