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جامعه

لیــا مهــداد| 143؛ شــاخص آالینــده ذرات معلــق 
تهــران  امــروز  بــرای  اســت  2.5میکــرون  از  کمتــر 
-چهارشــنبه دوم آذر-  آســمان تهران آفتابی است. 
در  مناطــق  برخــی  در  تهــران  آب وهــوای  هرچنــد 
محدوده ناســالم ایستاده؛ ناســالم برای همه. برخی 
مناطق هم آب وهوای ناسالم دارند -نارنجی-، البته 
برای گروه های حساس. البته کیفیت هوای امروز در 
ایستگاه باقرشهر روی شاخص 232 ایستاده؛ هوای 

بسیار ناسالم -بنفش-.
آلودگی هــوا؛ متهمی که با زردشــدن بــرگ درختان 
هرســاله نامش ســر زبان ها می افتد و تا رســیدن بهار 
ســوژه خبرهاســت. پرونــده ای کــه هرســاله قطورتر از 
ســال گذشــته از وارونگــی دمــا می گویــد بــدون هیچ  
راهــکار اساســی بــرای بســتن آن. آلودگــی هوا، ســوژه 
تکــراری کــه هــر ســال بــا هشــدار بــرای گروه هــای در 
معرض خطر در قالب یک خبر از رســانه های رســمی 
شروع می شود یا نیم نگاهی به تابلوهای اندازه گیری 
میزان آالینده های موجــود در هوا. رونــدی تکراری و 

متاسفانه عادی.

زمستان امسال روزهای آالینده بیشتر در قیاس 
با سال گذشته 

تراژدی آلودگی هــوا دوباره با پاییز اســتارت خورده. 
کــه قابــل پیش بینــی نیســتند  روزهــای ناســالمی 
آمارشان به چند روز خواهد رسید. به گفته رئیس مرکز 
ملی پیش بینــی و مدیریت بحــران مخاطــرات وضع 
هوا نمی توان پیش بینی کرد چنــد روز آلوده خواهیم 
داشت. به باور »صادق ضیاییان« شرایط به گونه ای 
اســت که میزان آالینده ها و تولید آالینده های جدید 
در شهر بیشتر شده اند: »دوسال کرونایی را پشت سر 
گذاشــتیم. ســال هایی کــه مــدارس تعطیــل بودند و 
دورکاری ها اجرا می شــد. بنابراین تردد در شــهر کمتر 
شــده بــود. بــا گــذر از دوران اوج کرونــا تــردد در شــهر 
بیشــتر شــده، به همین دلیل میــزان آالیندگی ها باال 
رفته است.« »ضیاییان« با اشاره به اینکه منابع تولید 
آالینده هــا افزایش را تجربــه کرده اند، گفت: »شــرایط 
به گونــه ای اســت کــه بــا کوچک تریــن پایــداری جــو 

افزایش آالینده ها را تجربه می کنیم.«
پایــداری جــو تــا امــروز -چهارشــنبه دوم آذرمــاه- 
ادامه دار بوده: »بدترین شــرایط را بــرای امروز به ویژه 
صبح داشتیم. درواقع شرایط جوی به گونه ای است 
کــه می توانــد بیشــترین میــزان آالینده هــا را در خــود 
جــای بدهد.« به اعتقاد رئیــس مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریت بحــران مخاطرات وضع هوا خوشــبختانه 
تعطیلی مدارس ابتدایی مقداری آالینده ها را کاهش 
گر شــرایط به خوبی مدیریت شــود، می توان  داده: »ا

گفت مشکل خاصی نخواهیم داشت.«
کید »ضیاییان« بر این مسأله است که نمی توان  تا
پیش بینی کــرد در پاییز و زمســتان چنــد روز آالینده 
خواهیم داشت. او می گوید: »ما انتظار داریم زمستان 
امسال بیش از سال گذشته روزهای آالینده را تجربه 
کنیم.« به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 

بحــران مخاطرات وضــع هوا شــهرهای تهــران و کرج 
کنش  اولین شهرهایی اند که نسبت به پایداری هوا وا
نشــان می دهنــد: »بعــد از تهــران و کــرج شــهرهایی 

همچون مشهد، تبریز، اصفهان و کرمان قرار دارند.«
 

خودروهــای فرســوده 4 تــا 5 برابر بیشــتر آلودگی 
تولید می کنند 

قــرار  آن  تغییــرات  و  کرونــا  ایــام  از  بعــد  در دوران 
داریــم. دوره ای کــه دورکاری هــا و تعطیلی مــدارس و 
دانشگاه ها دیگر بی معنی شده اند و زندگی به حالت 
قبل از همه گیری برگشــته اســت. به گفته سخنگوی 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شــورای پنجــم در ایــن بــازه زمانی بایــد چند نکتــه را 
موردتوجه قرار بدهیم: »اول اینکه متاسفانه به دلیل 
ضعف مالی شــهرداری تهران و عدم پشتیبانی دولت 
برای تامین ناوگان یا نوســازی خودروهای فرســوده، 
ظرفیــت حمل ونقل عمومــی تهــران 40 تــا 45درصد 
کاهش را به خود می بیند.« »آرش حسینی میالنی« با 
گن های مترو و تعداد سرویس دهی  اشاره به اینکه وا
»کاهــش  می گویــد:  یافتــه،  کاهــش  شــهری  قطــار 
سرویس دهی مترو باعث شده شهروندان در صورت 
تمایــل بــه اســتفاده از حمل ونقــل عمومــی نتوانند 
بهــره ای از آن داشــته باشــند. درواقــع پاســخگویی 
سیســتم کمتــر شــده و ایــن بــه تنهایــی نکته بســیار 

مهمی است.«
»حســینی میالنی« افزایش خودروهای فرســوده را 
در تشــدید آلودگی هوا دخیل می داند: »خودروهای 
فرســوده چهار تا پنج برابر خودروهای عادی آلودگی 
تولید می کنند. این مسأله در موتورسیکلت ها بیشتر 

هم هست.«

و  اقتصــادی  شــرایط  فرســوده،  خودروهــای 
سازوکارهایی که ابتر باقی ماندند

خودروهــای فرســوده؛ معضلــی کــه بعد از ســال ها 
هنوز حل نشــده تا پاییز و زمســتان بر شــدت آلودگی 

بیفزاینــد. بــه گفته ســخنگوی کمیســیون ســالمت، 
محیط زیســت و خدمــات شــهری شــورای پنجــم 
جایگزینی خودروهای فرسوده نیازمند سازوکار مالی 
متناسب است. »حســینی میالنی« با اشاره به اینکه 
در گذشــته یکــی از ســازوکارها خودروهــای وارداتــی 
بود که بــا ممنوعیــت واردات آن، این ســازوکار از بین 
رفت، گفــت: »ســازوکار جانشــین، تولید داخــل بود. 
سازوکاری که به دلیل مقاومت تولیدکنندگان داخلی 

و البی هایی که دارند، بی ثمر باقی ماند.«

»حسینی میالنی« شــرایط اقتصادی کشــور را هم 
در این مســأله دخیــل می داند؛ ابترماندن ســازوکار 
تولید داخل. او به تصویب قانونی در مجلس شورای 
شــد  تصویــب  مجلــس  »در  دارد:  اشــاره  اســالمی 
ک تولیدشــده  تولیدکننــده داخلی برای هر 5-4 پال
یــک کارت خــودرو ابطال شــود. ایــن ســازوکار هم با 

افزایشی شــدن قیمــت خودروهــای فرســوده ابتــر 
باقی ماند. درواقع گواهی اقســاط بــه لحاظ قیمتی 
پوشــش دهی الزم را نــدارد، بنابراین گواهی اقســاط 

سازوکار فعالی نخواهد بود در شرایط فعلی.«
کمیســیون ســالمت، محیط زیســت  ســخنگوی 
و خدمات شــهری شــورای پنجــم از افزایــش درصد 
خودروهای فرســوده سواری سبک و دیزل سنگین 
می گویــد: »واقعیــت امــر این اســت کــه دولــت توان 
مالــی حمایــت از نوســازی دیــزل ســنگین را نــدارد، 
نتیجه این می شــود کــه آالیندگــی  به طور عمــوم در 

حال افزایش است.«
 

ک استفاده کنیم نه مازوت! از گازوییل پا
مازوت ســوزی.  اســیر  ک  ارا و  اصفهــان  تبریــز، 
کنــار  در  هــوا  آلودگــی  از  گفتــن  در  کــه  تیترهایــی 
 … و  عمومــی  حمل ونقــل  فرســوده،  خودروهــای 
گرچــه 1400/09/11 معاون  مازوت را نشــانه می روند. ا
مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت کشــور اعالم کــرد کــه در نیروگاه های 
در  بیســتون  و  ایرانشــهر  کرمــان،   ، اهــواز مشــهد، 
کرمانشــاه از مازوت استفاده می شــود. شهرک های 
صنعتــی در شــهرهای دیگــر خالصــه نمی شــوند و 
اســتان تهــران هــم شــهرک های صنعتــی بــه خــود 
کدشــت حدود ســه  می بینند. به عنوان نمونه در پا
تا چهار شــهرک صنعتی وجود دارد. در اسالمشــهر، 
قلعه حسن خان، قرچک و شــهرری با تمرکز و تعدد 
واحدهــای صنعتــی مواجه ایم. به گفته ســخنگوی 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شــورای پنجــم نگرانــی کــه در دو ســال اخیــر وجــود 
داشــته اینکــه بــه دلیــل مازوت ســوزی در اطــراف 
شــهرهای بــزرگ ایــن افزایــش بــار آلودگــی را شــاهد 
باشــیم: »در مــورد چند شــهر مانند تهران ســازمان 
محیط زیســت اعالم کرد مازوت مصرف نمی شود.« 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس آذر 1400 از مصرف 
نیروگاه هــای  در  مــازوت  لیتــر  روزانــه 33میلیــون 
کشــور خبر داد. این در حالی اســت که براساس نظر 
متخصصان انرژی، استفاده از مازوت در نیروگاه ها، 
که قیمــت گاز از مازوت  صرفه اقتصادی نــدارد، چرا

کمتر است.
ادامــه  این خصــوص  در  »حســینی میالنی« 
می دهد: »واقعیت این اســت که در سایر شهرهای 
ک مازوت ســوزی می شــود. یــا در  کشــور ماننــد ارا
مازوت ســوزی  احتمــال  رجایــی  شــهید  نیــروگاه 
وجــود دارد. همه این موارد یعنــی افزایش آلودگی.« 
»حســینی  میالنی« معتقد اســت راه حل این مسأله 
کوتاه مــدت نیســت: »مســأله اساســی ایــن اســت 
کــه نیروگاه هــا بایــد مجهــز شــوند بــه سیســتم های 
لحــاظ   1401 بودجــه  در  کــه  اتفاقــی  گوگردزدایــی. 
گر  شــده بود. به هر حــال بحث اصلی این اســت که ا
مجبوریــم از ســوختی بــه غیــر از گاز اســتفاده کنیم، 

ک بهره ببریم، نه مازوت.« حداقل از گازوییل پا

قانونی که اجرایی شدن به خود ندید
آمارهــای مربــوط بــه شــهر تهــران بــر ایــن مســأله 
کــه 12درصــد ذرات معلــق از ناحیــه  کیــد دارنــد  تا
کــه میانگیــن ســاالنه  نیروگاه هاســت. 12درصــدی 
عنوان شــده اســت. شــاید همین درصــد مبنایی بر 
گرچــه  مســأله مازوت ســوزی در نیروگاه هــا باشــد، ا
سازمان ها و ارگان های پاسخگو این مسأله را کتمان 
می کننــد. در ایــن میانــه امــا کســی از قانــون هــوای 

ک حرفــی بــه میــان نمــی آورد. قانونــی کــه مــاده  پــا
18 آن ضــرورت استانداردســازی ســوخت مــازوت را 
بــه نیروگاه هــا و صنایع تکلیــف کرده اســت. تکلیفی 
که به نظــر می رســد تصمیم گرفتــه ابتر باقــی بماند. 
کمیســیون ســالمت، محیط زیســت و  ســخنگوی 
خدمات شــهری شــورای پنجم معتقد است قانون 
فعــاالن  بــرای  بــوده  آرزوی قدیمــی  ک،  پــا هــوای 
گام رو  محیط زیســت: »تصویــب ایــن قانــون یــک 
بــه جلو بــوده، امــا خألهایــی به خــود می بینــد.« به 
بخــش ســازوکارهای  گفتــه »حســینی میالنی« در 
مالــی  تصحیــح نشــده از چــه منابعــی تامین شــود: 
گــر بخواهیم موتورســیکلت ها را  »به عنــوان نمونه ا
برقی کنیم، از چه منابعی باید اســتفاده کنیم. البته 
منابع شهرداری پاســخگوی چنین نیازی نیست.« 
بــه گفتــه »حســینی میالنی« یکــی از منابــع در نظــر 
گرفته برای ایــن امر جرایــم رانندگی اســت. جرایمی 
کــه وقتی بــه فصــل بودجه می رســند دســتگاه های 
مختلــف مدعــی می شــوند هرکــدام ســهمی از آن 
دارند: »واقعیت امر این اســت که شــهرداری قدرت 

چانه زنی به اندازه این دستگاه ها ندارد.«

ســخنگوی کمیســیون ســالمت، محیط زیست 
و خدمــات شــهری شــورای پنجــم معتقــد اســت 
ک نیازمنــد اصــالح در بخــش  قانــون هــوای پــا
ســازوکارهای تامیــن مالــی اســت تــا منابــع مالــی 
موردنیــازش تثبیــت شــوند: »نکتــه بعــدی اجــرا 
و نظارت بــر ایــن قانون اســت. در بحــث نظارت، 
در  مســتمری  پیگیــری  اســت  موظــف  مجلــس 
این زمینه داشــته باشــد تــا بتواند دســتگاه های 
مختلــف را پاســخگو کنــد. البته کمیســیون اصل 
90 در ایــن زمینــه فعال تــر شــده، امــا همچنان به 

دقت نظر بیشتری نیاز دارد.«
 

نوع سوخت تاثیر زیادی ندارد!  
ک بند یــا مــاده قانونی را بــه خود  قانــون هــوای پــا
اختصــاص داده درخصــوص خروجــی واحدهــای 
کیــد بر کنتــرل خروجی  صنعتــی. مــاده قانونی که تا
واحد هــای صنعتــی دارد. بــه گفتــه معــاون نظارت 
و پایــش حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران در 
را  کــه واحدهــای صنعتــی خروجی شــان  صورتــی 
کنتــرل کنند، دیگر نوع ســوخت تاثیر زیــادی ندارد. 
مهــم اســتانداردبودن خروجــی اســت. بــه اعتقــاد 
صنعتــی  واحــد  اســت  ممکــن  عبادتــی«،  »زهــره 
کنــد و مشــکلی از نظــر  هــر نــوع ســوختی مصــرف 
زیســت محیطی ایجاد نکند. در مقابل این احتمال 
وجــود دارد یــک واحد صنعتــی حتــی از گاز طبیعی 
اســتفاده کنــد، امــا برخــی پارامترهایــش باال باشــد: 
»با حساســیتی که نســبت بــه اســتان تهــران وجود 
دارد، نــگاه مــا بیشــتر بــر اســتانداردبودن خروجــی 

واحد های صنعتی است.«
آلودگــی  بعــدی  معضــل  اقتصــادی،  هزینه هــای 
هواست. معضلی که همیشه مغفول مانده و برآوردی 
از آن در دســت نیســت. به گفته »عبادتــی« واقعیت 
این اســت که در بحث هزینه های اقتصــادی آلودگی 
هوا محاســبه ای صــورت نگرفتــه: »قطعا تاثیــری که 
آلودگی بر سالمت شهروندان دارد، بیشتر از هزینه ای 

است برای رفع این معضل باید هزینه شود.«

دو سال کرونایی را پشت سر 
گذاشتیم. سال هایی که 
مدارس تعطیل بودند و 

دورکاری ها اجرا می شد. 
بنابراین تردد در شهر کمتر شده 

بود. با گذر از دوران اوج کرونا 
تردد در شهر بیشتر شده، به 

همین دلیل میزان آالیندگی ها 
باال رفته است. شرایط به گونه ای 

است که با کوچک ترین 
پایداری جو افزایش آالینده ها را 

تجربه می کنیم.

ک نیازمند  قانون هوای پا
اصالح در بخش سازوکارهای 
تامین مالی است تا منابع مالی 

موردنیازش تثبیت شوند: »نکته 
بعدی اجرا و نظارت بر این 

قانون است. در بحث نظارت، 
مجلس موظف است پیگیری 
مستمری در این زمینه داشته 

باشد تا بتواند دستگاه های 
مختلف را پاسخگو کند. البته 

کمیسیون اصل 90 در این زمینه 
فعال تر شده، اما همچنان به 
دقت نظر بیشتری نیاز دارد.«

سهم 24درصدی حمل ونقل در آسمان مه آلود تهران
کارشناسان و متخصصان به »شهروند« از دالیل آلودگی هوای استان تهران می گویند

»تاییــد نمی کنیــم در تهــران مازوت ســوزی داریــم.« به گفتــه معــاون نظارت 
کید بر  ک تا و پایــش حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران در قانون هــوای پــا
اســتانداردبودن خروجی واحدهای صنعتی اســت: »گاهی خروجی یک واحد 
صنعتــی امــکان دارد به دلیــل فرآینــدش آلوده باشــد، یعنــی نــوع تولیداتش.« 
»عبادتی« معتقد اســت کنترل خروجی واحد های صنعتــی در تهران به خوبی 
کنترل شــده اســت: »واقعا نمی تــوان گفت این عدد صفر شــده یــا خیلی پایین 
آمده، اما کنترل خوبی صورت گرفته اســت.« به گفته او اداره کل محیط زیســت 
ک داشــته: »بســیاری از  اقدامــات و نظارت هایــی در راســتای قانــون هــوای پــا
واحد هــای صنعتــی رو آورده اند به بهبود و ارتقای سیســتم های فیلتراســیون. 
همه این موارد باعث شــده به یک خروجی بهتری در بحث واحدهای صنعتی 

برسیم.«
گرچه براســاس  واحد هــای صنعتی اســتان تهــران آمار قابــل توجهی دارنــد، ا

مطالعات سیاهه انتشار سهم واحدهای صنعتی در آالیندگی 18درصد تخمین 
گر در حــال حاضر  زده شــده اســت: »این مطالعــات مربوط به ســال 96 اســت. ا

بررسی در این خصوص انجام شود، بی شک این درصد کاهشی خواهد بود.«
بــه گفتــه معــاون نظــارت و پایــش حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران 
بیشــترین ســهم آالیندگی تهران مربوط به منابع متحرک اســت: »این موضوع 
ک اســت. مســأله ای کــه حائزاهمیت اســت در  نیازمنــد توســعه حمل ونقل پــا
کالنشــهری مثل تهران.« به اعتقاد »عبادتی« حمل ونقل عمومی باید توســعه 
بیابــد: »صرف نظــر از فرســوده بودن نــاوگان عمومــی تعــداد ایــن نــاوگان هــم 
پاســخگوی نیازهــای روزانــه تهــران نیســت.« به گفتــه معــاون نظــارت و پایش 
حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران 24درصــد آلودگی هــای اســتان تهــران 
 ســهم خودروهاست: »توســعه و نوســازی ناوگان حمل ونقل باید در دستور کار 

قرار بگیرد.«

نیازمند توسعه حمل ونقل پاک هستیم


