
آلودگى هوا و راهكارهاى  دولت، شهردارى و محيط زيست ؛ تصميم هاى فورى كه فوت مى شوند

هوا عليه آدمهوا عليه آدم
شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار موضوع ويژه 4

است  آبى  آسمان  امروز 
براى  زيبا  آبى  اين  و 
مثل  شهرهايى  شهروندان 
مشهد،  اصفهان،  تهران، 
اراك، اهواز و... خيلى شهرهاى ديگر در عين 
حال كه آرامش بخش ترين رنگ است مى تواند 
دلهره آور ترين هم باشد. دلهره از دست رفتن. 
دلهره اينكه باز فردا گلوى آسمان بگيرد. خبر 
برسد كه سر چهارراه زندگى كسى نفس كشيدن 
از يادش رفت. يكى پايش به بيمارستان باز شد 
و ديگرى چرخ سالم بودنش براى هميشه از 
چرخش افتاد. امروز آسمان آبى است اما فردا 
معلوم نيست كه آبى باشد يا نه. بچه هاى امروز 
ديگر بى محابا در نقاشى هايشان براى آسمان 
رنگ كردن مداد آبى  به دست نمى گيرند و امروز 
براى تعطيلى مدارس سياهى دود جايگزين 
سپيدى برف شده. مردمان شهرها مى گريند 
و با اين تلخى طنز مى سازند وقتى يك عده 
بايد در اين هوا نفس بكشند و يك عده نه! 
امروز آسمان آبى است و فردا نه و اين سياهى 
محصول عملكرد يك شب و يك روز دولت 
و ما مردمان نيست و متاسفانه تمام كارهايى 
كه تا به حال انجام شده و دستورالعمل هايى 
كه داده شده، نشان مى دهد تصميم هاى فورى 
جاى هدف گذارى هاى بلندمدت براى پاك 
كردن آسمان را گرفته و همين مى شود كه 
نفس كم مى آوريم، آنقدر كم كه دم دست ترين 
اتفاق مرگ مى شود. در ادامه مى خواهيم به 
كارهايى كه تا به حال انجام شده و دستورالعمل ها 
بپردازيم و ببينيم واقعا نقش مردم در ايجاد اين 
آلودگى و همچنين جلوگيرى از آن چقدر بوده و 
نقش دولت ها و سياست گذارى هايشان چقدر؟

مربع سبز به معناى سهم داشتن و مربع قرمز به 
معناى سهم نداشتن است. 

راهكار دولت چيست؟
دكتر حسن روحانى، رئيس جمهور نهم دى ماه 
در جلسه هيات دولت، نگرانى عمومى از آلودگى 
هوا را بحق و رفع اين نگرانى  را ضرورى دانست. 
او گفت: «اگرچه آلودگى هوا همه ساله وجود 
داشته و نمى توان در كوتاه مدت به طور كامل آن 
را برطرف كرد، اما دولت الزم مى داند در اين 
روزهايى كه آلودگى هوا براى مردم ملموس تر 
شده، تصميمات كوتاه مدت و ميان مدتى اتخاذ 
كند به نحوى كه مردم احساس كنند، روند امور 

به سمت بهبود و حل و فصل پيش مى رود.»

كاهش زمان معاينه فنى
رئيس  جمهور از اليحه مربوط به هواى پاك كه 
دولت در سال 93 به مجلس داده هم گفت كه طى 
آن زمان معاينه فنى به 3 سال كاهش پيدا كرده.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

نظارت بر بلندمرتبه سازى
بر  نظارت  لزوم  درباره  روحانى  حسن 
گفت: «بايد  و  كرد  تاكيد  هم  بلندمرتبه سازى 
براى برج ها و ساختمان هاى بلندمرتبه، به خصوص 
آنهايى كه در كريدور جابجايى هوا قرار دارند، 
چاره انديشى و حداقل از اين به بعد از ساختن  

آنها در اين گونه مناطق جلوگيرى شود.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

نظارت بر وسايل نقليه عمومى 
دكتر روحانى همچنين نظارت بر خودروهايى 
به خصوص  دارند،  بيشترى  آلوده كنندگى  كه 
خودروهاى متعلق به دستگاه هاى دولتى و وسايل 
نقليه عمومى به ويژه اتوبوس ها را ضرورى دانست 
و گفت: «پليس بايد در اين زمينه و نيز موضوع معاينه 
فنى خودروها، تمام اهتمام خود را به كار ببرد.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

محدوديت تردد موتورسيكلت ها 
حسن روحانى همچنين از موتورسيكلت هايى 
گفت كه آلودگى زيادى ايجاد مى كنند و تردد 
آنها بايد حداقل براى روزهايى كه هوا ناسالم 
است براى يكى-دو روز محدود شده و از سوى 
ديگر براى اصالح سيستم توليد آنها اقدام شود.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

كاهش دماى وسايل گرمايشى
دكتر روحانى همچنين به طرح هاى بهينه سازى 
مصرف انرژى سامانه هاى گرمايشى منازل و 
اثر بخشى شان در كاهش آلودگى هوا اشاره كرد 
و تصميمى كه گرفته شد تا طى آن از مردم 
درخواست شود در صورت امكان، ميزان دماى 
وسايل گرمايشى در منازل خود را، چند درجه 
كاهش دهند و در اين راستا ارگان هاى دولتى 

بايد پيشگام باشند.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

كمك دولت به حمل و نقل عمومى
رئيس  جمهور به لزوم تقويت و بهسازى وسايل 
نقليه عمومى هم تاكيد كرد و از تصميم دولت 
درباره تقويت وسايل حمل و نقل عمومى از 

جمله اتوبوس و مترو خبر داد.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

راهكار شهردارى چيست؟
شهردار تهران با حضور در برنامه    زنده تلويزيونى 
«نگاه يك» درباره حل معضل آلودگى هواى 
پايتخت صحبت كرد. شهردار با تاكيد بر اينكه 
بايد بررسى كنيم آلودگى هواى شهر تهران از 
كجا نشأت مى گيرد، شناخت درست مساله را در 
حل آن بسيار مهم دانست. وى با اشاره به اينكه 
بايد بتوانيم منبع توليدكننده آالينده را بشناسيم و 
بدانيم ذرات معلق ناشى از آنها چه هستند، گفت: 
«يك بخش از آالينده ها طبيعى هستند مانند گرد و 
خاك كه خيلى آثار سوء ندارند، اما در مقابل منبع 
اصلى آلودگى هوا كه آثار سوء بسيارى نيز دارند، 
وسايل متحرك هستند كه بايد در برنامه ريزى ها 

در اولويت قرار بگيرند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

جلوى وسايل، تجهيزات و عواملى كه 
هوا را آلوده مى كنند، گرفته شود

در  ديدگاه  حاضر 2  حال  «در  گفت:  قاليباف 
خصوص حل معضل آلودگى هوا در شهر تهران 
موجود است؛ عده اى معتقدند چون ما به منابع 
انرژى نياز داريم پس آلودگى به وجود مى آيد و 

ما پس از توليد آلودگي بايد آن را برطرف كنيم 
اما در مقابل عده اى هم معتقدند بايد از آلودگى 
در منبع توليد جلوگيرى شود. ما معتقديم بايد از 
توليد آلودگى از منبع جلوگيرى شود و به گونه اى 
عمل كنيم كه از ابتدا جلوى وسايل، تجهيزات 
و عواملى كه هوا را آلوده مى كنند، گرفته شود.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

ورود ساليانه 800 هزار تن آالينده
قاليباف با تاكيد بر اينكه ساليانه 800 هزار تن 
آالينده وارد هواى تهران مى شود، گفت: «براساس 
تجزيه و تحليلى كه از نوع آالينده ها داشته ايم، 
متوجه شديم حدود 82 درصد آنها توسط منابع 
متحرك (وسايل حمل و نقل شخصى، غيرشخصى 
و موتورسيكلت ها) و 18 درصد آنها توسط منابع 
ساكن توليد مى شود.» او اضافه كرد: «در گذشته 
عنوان مى شد وسايل گرمايشى خانگى يكى از 
عوامل آاليندگى در پايتخت هستند اما در حال 
حاضر طبق تحقيقات انجام گرفته معلوم شد اين 
وسايل كمتر از 4 درصد آلودگى را توليد مي كنند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

50 درصد آلودگي از خودروها و 
موتورها

قاليباف درباره آلودگى ناشى از خودروها هم گفت: 
«در حال حاضر بيش از 3/5 ميليون خودرو در 
پايتخت تردد دارند. از اين تعداد، 300 هزار خودرو 
كابراتورى و فرسوده هستند كه 50 درصد آلودگي 
را توليد مى كنند. موتورسيكلت ها نيز تا 8 برابر 
يك خودرو آاليندگى توليد مى كنند كه بايد مورد 
توجه قرار بگيرند. طبق آمار هاى بيان شده، روزانه 
نيز بين 12 تا 14 ميليون ليتر بنزين، گازوئيل و 

مازوت در شهر تهران سوخته مى شود.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

ماشين باالى 20 سال حق تردد در 
تهران ندارد 

قاليباف با تاكيد بر اينكه وقتى مساله روشن شود 
حل آن بسيار راحت تر است، عنوان كرد: «معتقدم 
هم اكنون مهم ترين تصميم بايد خروج خودروهاى 
كاربراتورى از پايتخت باشد. امروز هر ماشينى 
كه از عمرش بيش از 20 سال گذشته باشد حق 
تردد در تهران را ندارد. جالب است بدانيد ما 
براى اين كار قانون هم داريم اما اراده اى براى 

اجراى آن وجود ندارد.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

فرسود گى حمل و نقل عمومى
شهردار تهران يكى از انتقادات شهردارى از دولت 
را هم عدم نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى 
دانست و گفت:  «در 6 سال گذشته هيچ اتوبوسى 
از دولت تحويل نگرفته ايم، حتى بودجه اى هم 
براى نوسازى اتوبوس هاى فرسوده در اختيار 
شهردارى قرار نگرفته و بيش از 93 درصد بودجه 
مترو را هم شهردارى پرداخت مى كند، در حالى 
كه طبق قانون، دولت بايد 50 درصد بودجه مترو 

را پرداخت كند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

بلندمرتبه سازى عامل آلودگى هوا 
نيست

قاليباف در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا 
بلندمرتبه سازى در تهران باعث آلودگى هواى 
اين شهر شده، گفت: «همه ساله هوا در فصل 
زمستان در دشت تهران ساكن مى شود و ما هميشه 
شاهد وارونگى هوا در اين فصل هستيم. همچنين 
اگر قرار است ساخت و ساز باعث جلوگيرى از 
وزش باد در شهرها باشد پس چرا ما هم اينك در 
اراك، اصفهان، مشهد و ساير كالنشهرها با معضل 
آلودگى هوا مواجه هستيم؟ در ضمن حركت باد 
از غرب تهران به سمت شرق تنها در يك نقطه 
محدود نمى شود كه ما اعالم كنيم ساخت و سازها 
در غرب پايتخت باعث آلودگى هوا شده است.» 
او سرمنشاء اصلى آلودگى هوا را اجرا نشدن قانون 
دانست و افزود: «بايد مشخص شود در اين حوزه 
چه كسى قوانين را اجرا نمى كند. مسئوليت آلودگى 
هوا برعهده دولت (سازمان محيط زيست) است 
و ما آماده هستيم هر سياستى كه دولت در اين 

حوزه در نظر دارد، بپذيريم.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

سوخت بهتر شده اما خودروها نه!
شهردار پايتخت با تشكر از وزارت نفت براى 
توزيع سوخت استاندارد در كشور گفت: «كيفيت 
سوخت به نسبت سال هاى گذشته بسيار بهتر شده 
اما وقتى اين سوخت وارد خودروى كاربراتورى يا 
غيراستاندارد مى شود قطعا آلودگى ايجاد مى كند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

ما آماده ايم شهر را پاك كنيم 
قاليباف تاكيد كرد: «اگر دولت به اين تشخيص 
برسد كه حل معضل آلودگى هواى تهران برعهده 
شهردارى پايتخت باشد، ما آمادگى داريم آن را 
بپذيريم و در يك دوره زمانى مشخص هواى شهر 
را به شرايط سالم برسانيم. شهروندان تهرانى نيز 

در اين مسير همراه خواهند بود و تنها خواستار 
آشنايى با وظايف خود هستند.»

راهكار سازمان محيط زيست چيست؟
معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست روز 30 آذر در 
صفحه اينستاگرام خودش درباره آلودگى ها و 
كارهايى كه انجام شده و بايد انجام شود نوشت.
توزيع بنزين يورو 4، وضعيت كيفى هوا را ارتقا داده

براى بهبود كيفيت هواى كشور طى 2 سال اخير، 
حذف يا كاهش شاخص هاى بسيار خطرناكى 
مانند بنزن و آروماتيك ها از بنزين توزيعى در 
كشور در نظر گرفته شده و توزيع بنزين يورو 4 

منجر به ارتقاى وضعيت كيفى هوا شده است.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

چالش احتراق ناقص سوخت
ابتكار مهم ترين چالش كنونى در شاخص هاى هوا 
را ذرات كمتر از 2/5 ميكرون دانست و گفت: 
«اين ذرات ناشى از احتراق ناقص سوخت در 
خودروها، فعاليت صنايع و گرد و غبار است.»

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: 
«البته اجراى كامل و درست برنامه 15 ساله كاهش 
آلودگى هوا كه طى سال هايى متوقف شده بود، 
مى توانست نقش بسيار مهمى در پيشگيرى از 

وضعيت كنونى كيفيت هوا داشته باشد.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

براى  يازدهم  دولت  تالش  بر  تاكيد  با  ابتكار 
ارتقاى كيفيت هواى كشور، به برگزارى جلسات 
كارگروه هاى ملى و استانى براى پيگيرى اجراى 
دقيق مصوبه ارديبهشت 93 هيات وزيران براى 
كاهش آلودگى هوا با همكارى 16 دستگاه مسئول 
اشاره كرد و گفت: «به صورت منظم گزارش 
دستگاه ها از روند اجرايى شدن مصوبات اخذ 
شده و نشان دهنده عزمى جدى براى رفع اين 
چالش است.» ابتكار با بيان اينكه خودروسازان 
در اجراى استانداردهاى يورو 4 براى خودروها 
همكارى داشته اند، ابراز اميدوارى كرد با همكارى 
وزارت كشور، شهردارى ها و راهور ناجا سيستم 
يكپارچه سازى معاينه فنى خودروها نيز به زودى 
در سراسر كشور اجرايى شود. وى در خصوص 
تصميم گيرى براى تعطيلى مدارس گفت  «سالمت 
مردم به ويژه كودكان و نوجوانان اولويت نخست 
است. از اين رو، هر تصميمى كه به كاهش 
مخاطرات براى سالمت مردم كمك كند، گرفته 

خواهد شد.»
ادامه در صفحه 7

 سارا 
جمال آبادى

نفس كشيدن سخته...
طى هفته هاى اخير، افراد بسيارى به دليل آلودگى هوا در بيمارستان بسترى شدند و برخى از آنها با انتشار عكس هايشان و نوشتن جمله هايى در اين باره از وضعيت بد هوا گفتند

ستاره اسكندرى، بازيگر، در صفحه 
اينستاگرامش نوشت: «اينجا تهران است 
گمشده در ذره هاى خاكسترى و ما به روى 
خودمان نمى آوريم، نه دولت و نه مردم...و 
هنوز كودكان مدرسه هاى تعطيل شده را 
با ماشين به گردش مى بريم و مسئوليت 
اين هوا را نمى پذيريم، نه ما مردم و نه 
دولت... چشممان به آسمان است كه 
ببارد كه معجزه شود، بى آنكه كارى كنيم... 
اين شهر گمشده در ذره هاى خاكسترى 
فراموشى، شهر من و توست رفيق، شهر 

شماست مسئول عزيز، تدبيرى بايد!»

بهنوش بختيارى، بازيگر، در يكى از 
پست هاى اينستاگرامى اش اين عكس 
رو  ما  «آسمان  نوشته:  و  گذاشته  را 
پس بديد...اينجا درمانگاه...آى الو يو 

محيط زيست....ياعلى»

احسان خواجه اميرى، خواننده پاپ، در 
صفحه اينستاگرامش اين عكس سلفى از 
بسترى شدنش را گذاشته و نوشته: «من و 
سرم يهويى! گفتم هوا بده، بيرون نرويد، 

اما خودم عمل نكردم.»

على فروتن، يكى از عموهاى فيتيله اى هم 
كه به همين علت در بيمارستان بسترى 
شده بود، گفته: «آلودگى هوا من را به 

اين روز انداخت.»

گزارشگر  و  مجرى  رضوانى،  على 
ورزشى برنامه خارج از گود هم يكى 
از افرادى بود كه به علت آلودگى هوا 

در بيمارستان بسترى شد.

روزنامه سينمايى بانى فيلم هم يك روز 
در اعتراض به وضعيت آلودگى هواى 
درباره  مسئوالن  و  نشد  منتشر  تهران 
علت منتشر نشدنش اين طور نوشتند 
كه: «اگر همراهى و همكارى شهروندان 
در دشوارى ها و شرايط حادى كه جامعه 
شهرى با آن روبرو مى شود، شكل ملموس 
و قابل اتكا نيابد، وضعيت جامعه از مرز 
هشدار خارج و مشكل به بحرانى، تبديل 
مى شود. امروز آلودگى هواى شهرهاى 
بزرگ در چنين وضعى قرار گرفته و 
اگر هميارى همگانى شهروندان نباشد، 

«مرگ خاموش» سراغ همه مى آيد!»

2 سال قبل بود كه ژيال مهرجويى، 
خوشنام  لباس  و  صحنه  طراح 
او  درگذشت.  سينما  كاربلد  و 
بود  كرده  قلب  عمل  تازگى  به 
او  درگذشت  علت  بسيارى  و 
روزها  آن  در  هوا  آلودگى  را 
مى دانستند. داريوش مهرجويى در 
مراسم درگذشت خواهرش شديدا 
از آلودگى هوا انتقاد كرده و گفته 
بود: «يك چيزى مرا ُكفرى مى كند 
و آن اين است كه چه چيزى ژيال 
را كشت؟! اين آلودگى هوا، همه 
را دارد، مى كشد. همه دوستان من 
سرطان گرفته اند! عزت ا... انتظامى 
در بيمارستان خوابيده است. اين 
رئيس محيط زيست ما كجاست؟  
ما يك تمدن 2500 ساله داشتيم 
و بزرگ ترين امپراتورى دنيا دست 
اين گونه  كه  شده  چطور  بود،  ما 
مرگ  زمان  مهرجويى  شديم؟!» 
روزنامه  در  هم  پاشايى  مرتضى 
شرق يادداشتى منتشر كرد و در 
آن نوشت: «ديگر اشك هايم مجال 
نمى دهد تا حرف بزنم... اما وظيفه 
خود مى دانم كه در اين باره بگويم. 
مدت هاست آلودگى هواى تهران 
مانند سم كشنده اى شتابان و بى صدا 
همه ما را به  سوى نيستى سوق 
مى دهد. آخر چرا؟  سال گذشته 
هم درخواستم را با سركار خانم 
سازمان  رئيس  ابتكار،   معصومه 
مطرح  محيط زيست»،  «حفاظت 
كردم.... من در كرج زندگى مى كنم؛ 
شهرى كه البته خود آن هم منطقه 
آلوده اى است - در حقيقت از هواى 
آلوده تهران فرار كردم - وقتى براى 
انجام كارى به تهران سفر مى كنم، 
در مسير اتوبان، شهر تهران ديده 
نمى شود! تنها غبار خاكسترى از دور 
چشم ها را آزار مى دهد. برج  ميالد با 
قامت سر به فلك  كشيده اش ميان 
مه غليظ سياه رنگ دفن شده اما بايد 
بگويم براى اين معضل هم راه حل 
وجود دارد، تنها عزم جزم مى خواهد. 
همه  جاى دنيا كارخانه هاى بازيافت 
اتومبيل هاى دودزا و قراضه تاسيس 
شده و روساى آن كارخانه ها با خريد 
ماشين هاى مستعمل و آسيب رسان 
از صاحبان آنها، شهرشان را از وجود 
چنين ماشين هايى پاك و همزمان 
نو  ماشين هاى  تحويل دادن  با 
اشتغالزايى مى كنند. نفس  كشيدن 
آن  از  همه  كه  است  موهبتى 
برخوردارند؛ چه فقير و چه غنى، 
چه كودك و چه بزرگ، چه پير 
چه  و  مسئول  چه  جوان؛  چه  و 
غيرمسئول همگى فقط يك  هوا را 
تنفس مى كنيم، پس به  خاطر خودمان 
براى حل اين معضل كارى كنيم. از 
همين  جا هم از نهادهاى مختلف 
ثروتمند و خودكفا دعوت مى كنم 
در اين امر مشاركت كنند و تنها 
10 درصد از اعتبارات و پول خود 
را به آن اختصاص دهند تا همگى 
از شر اين معضل راحت شويم چون 

همين حاال هم دير است.»

يادى از اشك هاى 
داريوش مهرجويى

ل ا
در اين مسير همراه خواهند بود و تنها خواستار 

ظا ا ا آ

قانون، آلودگى هوا و قتل غيرعمد

تعطيلى در روزهاى خطرناك: بر اساس قوانين كشور 
روزى را كه رفت و آمد براى افراد جامعه مضر است 
و مى تواند خطر جانى داشته باشد بايد تعطيل اعالم كرد 
اما مصداق عينى درباره چگونگى تشخيص اين اوضاع 

خصوصا در زمان آلودگى هوا مشخص نيست. 

شهروندان حق دارند از محيط زيست و آب وهواى سالم 
استفاده كنند: محمد آخوندى، حقوقدان در گفت وگويى 
با «شرق» مى گويد: «طبق قانون شهروندان حق طبيعى 
دارند كه براى زيستن از محيط زيست و آب وهواى سالم 
استفاده كنند. به همين دليل اگر اين محيط زيست به شكلى 
آلوده شود كه مخرب براى سالمت و حيات انسان ها 
باشد، هر شهروندى مى تواند به دليل از بين  بردن اين 
حق از مسئوالن و همه افرادى كه در اين زمينه كوتاهى 
كرده اند، شكايت كند. وقتى آلودگى هوا منجر به مرگ 
شهروندان مى شود و اين موضوع را مراجع علمى هم تاييد 
مى كنند، در حكم «قتل غيرعمد» يا «قتل در حكم عمد» 
ظاهر مى شود چون نتيجه اش يعنى آسيب ديدن شهروندان 

مشخص است.

 امير گرشاسبى/ سالمت


