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عمل به قانون 
گزارش دیوان محاسبات از روند اجرای قانون هوای پاک نشان می دهد وزارت صمت از 39وظیفه قانونی 
خود در قانون هوای پاک و آیین نامه هایش صرفا 5تکلیف را انجام داده است. البته این گزارش مستند به 
عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم است. اما در شرایط موجود بهتر است وزارت صمت دولت سیزدهم 

با رویکرد محیط زیستی، خاطره اقدامات نامبارک دولت پیشین را از اذهان عمومی پاک کند.

مکث

معاونوزیرصمتخواستارپایاندادنبهارائهگواهیاسقاطوسایلنقلیهفرسودهدرازایپرداخت4میلیونتومانشد
 واکنش سازمان محیط زیست

به قتل محیط بان نجفی
فرماندهیگانحفاظتســازمانمحیطزیستگفت:برخالف
ادعایمطرحشدهمبنیبراینکهسازماندرپروندهمحیطبان
نجفی،یکبعدیجلورفتهاست،ماهردوبعدرادنبالکردیم؛
یعنیهماقداماتیبرایشکستنرأیانجامدادیموهمتالش

کردیمرضایتاولیایدمراجلبکنیم.
بهگزارشروابطعمومیسازمانحفاظتمحیطزیست،جمشید
محبتخانیبااشارهبهاقداماتسازمانحفاظتمحیطزیست
درخصوصروندپروندهمحیطباننجفیگفــت:ماازابتدای
تشــکیلاینپروندهچندینباربرایاخــذرضایتازخانواده
مقتولفالحیبهکرمانشاهســفرکردیم.یکبارهمبههمراه
دکترسالجقه،رئیسســازمانحفاظتمحیطزیستبهاین
استانرفتیموبابزرگان،ریشسفیدان،متنفذینومسئوالن
استانیدیدارکردیموآنانقولدادندکهبرایاخذرضایتاز

خانوادهمقتولتالشکنندواینکارراهمکردند.
ویادامهداد:پــسازدیدارهایمتعددمابــااولیایدمونیز
تالشهایگستردهمقاماتوریشسفیدانمحلی،پدرمرحوم
فالحیمرتبمیگفتبایدمحیطباننجفیپایچوبهداربیاید
ومنآنجارضایتمیدهم.موردیکهدرجلسهدادگاههمتکرار
کردهاستکهالبتهمیتوانستیکترفندباشد.محبتخانی
خاطرنشانکرد:هماکنونماموضوعقتلمحیطباننجفیرااز
2وجهدنبالمیکنیم؛اولآنکهازمقاماتذیربطپیگیرهستیم
کهقاتلهرچهزودتردستگیرشــود.دراینزمینهدادستانی
کرمانشاهحکمدستگیریراصادرکردهاستوعواملانتظامی
استانهمپیگیرهستندکهدراسرعوقتقاتلرادستگیرکنند
وموضوعدومایناســتکهچرابایدمحیطبانبهاینراحتی
آنهمدرمقابلمجتمعقضاییکهبایدضریبامنیتباالیی
داشتهباشد،موردســوءقصدقراربگیرد؟اینسؤالیاستکه
محیطبانانمرتبازخودمنمیپرســند؛چراکهبرایجامعه
محیطبانیکشورایجادنگرانیکردهاست.مابایدبتوانیمامنیت
محیطبانانخودرادرصورتاستفادهبجاوقانونیازسالحخود

حینانجاموظایفقانونیشانبهطورکاملتامینکنیم.
ویدربارهحادثهقتــلمحیطبان»برومنــدنجفی«پساز
برگزاریجلسهدادگاهشبابیاناینکهمنخبرقتلمحیطبان
نجفیراوقتیدردفترخودمبودم،دریافتکردم،گفت:پس
ازبرگزاریجلســهدادگاهوآنطورکهشــهودروایتکردهاند،
درزمانیکهمأمورانقصدانتقالمحیطباننجفیازمجتمع
قضاییکرمانشاهبهزندانراداشــتند،یکیازاقواممقتولبه
سرباززندانکهمحیطبانراهمراهیمیکرد،حملهورشدهواو
راازناحیهدستمجروحمیکند.درهمینزمانپدرمقتولهم
باسالحگرمکهاحتماالکالشنیکفبودهبهسمتمحیطبان
نجفیتیراندازیمیکندواورابهقتلمیرساند.هماکنونقاتل
محیطباننجفی)فالحی(وکسیکهبهســرباززندانحمله

کرده،متواریهستندوتحتتعقیبقراردارند.

خبرروزنقلقولخبر

درخواستحذفگواهیاسقاطوسایلنقلیهکهنتیجه
اصلیآنتداوموپایداریآلودگیهوایکالنشــهرهای
کشوروکاهشکیفیتمحیطزیستانسانیاستازسوی

معاونوزیرصمتبهوزارتکشورارسالشد.
ایندرخواستکهبهشمارهنامه60/12366وبهتاریخ
19مردادماهسالجاریازوزارتصمتبهوزارتکشور
ارسالشدهاســت،بیانگررفتاروزارتصمتبرخالف
اجرایقانونهوایپاکاســت.براســاسایننامهقرار
اســتارائهگواهیاســقاطبرایورودهروسیلهنقلیه
جدیدحذفشــودوبهازایهرخودرويفرسودهمبلغ
4میلیونتومانبهصندوقملیمحیطزیستواریزشود.
اینیعنیوسایلنقلیهفرسودههمچناندرمعابرعمومی
باقیمیمانندوآلودگیهایمحیطزیستیناشیازتردد
آنهاهمچنانادامهمییابد.درایننامهکهمعاونصنایع
حملونقلوزارتصمتبهوزارتکشــورنوشتهاست،
»منوچهرمنطقی«خطاببــه»حمیدرضاطهوری«
مشاوروزیرکشــوردرامورفناورینوشتهاستکه»با
توجهبهکمبودبرگهاسقاطشمارهگذاریوسایلنقلیه
دچارمشکلشــدهومحصوالتواحدهایتولیدیدر
پارکینگهاماندهاست.ازاینروآییننامهایدردستور
کارقرارگرفتهکهبهجایارائهگواهیاســقاطبتوانند
مبلغمابهازایگواهیرا)4میلیــونتومان(درصندوق
محیطزیســتواریزکنند.«براســاسایندرخواست
وزارتصمت،عمالچرخهازردهخارجکردنوســایل
نقلیهموردنظرقانونهوایپاکحذفمیشــودتاهر
تولیدکنندهخودرووموتورسیکلتوکامیونیبتواندبا
پرداختهزینهایوســیلهنقلیهخودرابفروشدوهوابا
وجودفرسودههاوخودروهایجدیدباسرعتبیشتری
آلودهشود.وسایلنقلیهفرسودهمهمترینعاملآلودگی
هوا،صداوناهنجاریهایترافیکیکالنشهرهاهستند.به
همیندلیلنیزقانونهوایپاک،مصوبشهریور1396
مجلساعالمکردبایددرازایهروسیلهنقلیهجدید،یک
وسیلهنقلیهفرسودهازردهخارجشودوگواهیاسقاطآن
تحویلمراجعقانونیشود.آمارهانشانمیدهد45درصد
ازآلودگیهوایشهرتهرانمربوطبهاینناوگاناست.
درشهرهایدیگرنیزنهاینکهوضعبهترباشد،هیچگونه
پایشعلمیصورتنگرفتهولیقطعاهوایآنهامتاثراز
فرسودگیناوگانبودهوهست.دربخشآلودگیصدانیز
اینناوگانازردهخارجتا60درصدمؤثرهستند.بنابراین

اسقاطوسایلنقلیهفرسودهیکیازمهمترینروشهای
حفاظتازمحیطزیستانسانیاست.

یک تردید 56 میلیونی
مدتیاستکهچرخهاسقاطاینوسایلتقریبامتوقف
شدهوبهصفررســیدهاست.ازســوییدربینمالکان
خودروهاوموتورســیکلتهایفرسودهکسیتمایلبه
اسقاطوسیلهنقلیهخودنداردکهدلیلایناتفاقاستقبال
کمازگواهیاسقاطاســتکهمنجربهافتقیمتآن
شدهوکسیحاضرنیستبااینرقمهانسبتبهاسقاط
وسیلهخوداقدامکند،خصوصادرشرایطفعلیکهقیمت
خودروهاسربهفلککشیدهاست.هماکنونقیمتیک
گواهیاســقاطبرایسقفزدنوســیلهنقلیهفرسوده
4میلیونتوماناســت.درحالیکهقیمــتخودروی
اســقاطیدربازار60میلیونتومانبرآوردمیشود.این
تفاوت56میلیونتومانیاینســؤالرادراذهانایجاد
میکندکهچراشخصیکهخودرویفرسودهدارد،باید
برایاســقاطاقدامکند؟همینتردیدوفاصلهچندده
میلیونتومانیقیمتموجبمیشــودکسیتمایلبه

اسقاطوسیلهنقلیهخودنداشتهباشدواقدامبرایازرده
خارجکردنخودروهاوکمکبهکیفیتهوا،کاهشصدا

وترافیکشهریعمالبهصفربرسد.

قانون چه می گوید؟
ازســال1396وارداتخودروبهکشــورممنوعشــد
درحالیکهتنهامحلاســتفادهازگواهیهایاســقاط
بهعنوانمابــهازایوارداتخودرو،ازبیــنرفتواین
گواهیهادربازارمشــتریپیدانکردند.برایحلاین
مسئلههیأتدولتخودروسازانوموتورسیکلتسازان
رامکلفکردکهبــهازایتولیدیکیــاچندمحصول
جدید،یکخودرویاموتورســیکلتفرسودهرااسقاط
کنند.درخصــوصخودروهایســواریتصمیمدولت
صرفاکمتــرازچندماهبرقــرارمانــدودرابتدایکار
دولتدوازدهمالزامخودروســازانبهاسقاطخودروی
فرســودهبهازایتولیدخودروینولغوشــد.امابرای
خودروهایسنگینوموتورسیکلتهامطابقآییننامه
ماده2قانونهــوایپاک،تولیدکنندگاناینوســایل
نقلیهبهارائهگواهیاسقاطبهازایتولیدمکلفشدند.

طیاین4ســالتولیدکنندگانخودرویســنگینو
موتورسیکلتکموبیشاینالزامرااجرامیکردند.امابه
تازگیمعاونصنایعحملونقلوزارتصمتمکاتبهای
باوزارتکشــورانجامدادهودرآندرخواستکردهکه
موتورسیکلتسازانوسازندگانخودروهایسنگیناز
ارائهگواهیاسقاطبرایشمارهگذاریمحصوالتخود
معافشوندوصرفامبلغیبهازایاینگواهیهابهصندوق
ملیمحیطزیستواریزشود.فراینداسقاطوسایلنقلیه
فرسودهراهیبرایبهبودشرایطمحیطزیستاست،اما
درصورتموافقتوزارتکشوربانامهمذکور،عمالاین
چرخهمنتفیمیشود.درچنینشرایطیوزارتصمت
درنظرداردتنهامحلمصرففعلیگواهیهایاسقاط
وسایلنقلیهفرسودهرانیزمسدودکندتابهاینوسیله
چرخهاسقاطاینوسایلدرکشوربهکلیمتوقفشود.
اینوزارتخانهکهخودپایهگذارممنوعیتوارداتخودرو
بهکشوربود،تبدیلبهعاملاصلیکندیچرخهخروج
وسایلنقلیهفرسودهازخیابانهادرسالهایاخیرشد
وپسازکمکبهخودروسازانبرایحذفالزامگواهی
اسقاط،اینکدرتالشاســتکهخودروسازانسنگین
وموتورسیکلتسازانرانیزاززیربارمسئولیتاسقاط

وسایلنقلیهفرسودهبرهاند.
اینتالشاگرچهدرنگاهنخستبرایخودروسازانمفید
است،امابیشازهرچیزتهدیدکنندههوایکالنشهرها

طیسالهایپیشرواست.

سیدمحمد فخارگزارش
خبرنگار

فرهاد انصاری
معاون دفتر بررسی مخاطرات 

محیط زیستی سازمان زمین شناسی   
 اگر تغییر ناگهانی در دمای قله دماوند داشته 
باشیم ســیالب های عظیمی به واسطه ذوب 
شــدن یکباره یخچال های دائمی قله دماوند 
جاری خواهد شد که شاهدی بر این موضوع 
همین سیالب های گزنه است. از محل بودجه 
عمومی مخاطــرات دماونــد را رصــد می کنیم 
امــا هیــچ اعتبــاری بــرای خریــد زمیــن  هــای 
گران قیمت  برای پیشگیری از حوادث نداریم.

از گونه های موجــود در حوضه خزر مربوط 
به آب های شــیرین و 3درصد دارای منشأ 
قطبــی اســت و یــک درصــد هــم منشــأ 
مدیترانه ای دارد. تنوع زیستی دریای خزر 
و مناطق ساحلی آن، این ناحیه را به یکی از 
باارزش ترین اکوسیستم های جهان تبدیل 
کرده اســت؛ به طور مثال ترکیــب گونه ای 
فیتوپالنکتون هــای دریــای خــزر شــامل 
۴۵۰گونــه اســت. فیتوپالنکتون هــا عامل 

بقاپذیری محیط های دریایی هستند.

۸۴
درصد

از ســیالب حاصل از بارندگی هــای رگباری 
اخیر در استان سمنان به صورت مرحله ای 
در بند های خاکی کوهپایه ای البرز جنوبی 
مهار و ذخیره ســازی  شده اســت. از حدود 
یک دهه گذشته به رغم قرار گرفتن استان 
سمنان در منطقه خشک و کویری موضوع 
سیالب ارتفاعات البرز به عنوان یک تهدید 
به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و 
به علت شــیب ۴۷درصدی مســیر و شیب 
۶درجــه ای رودخانه هــای فصلــی قــدرت 

تخریب سیالب ۴برابر است.

۵۰
درصد

عددخبر

تالش برای دور زدن قانون  هوای پاک  سمیه رفیعی  
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس

متأســفانه در بخش زیادی از کشــور به ویژه 
در جنگل های زاگرس دچار آتش سوزی های 
گسترده هســتیم. در مدیریت این بحران با 
ضعف هایی مواجهیم. متأســفانه حق بیمه 
بالگردها پرداخت نشده و آنها نه اجازه پرواز 
دارند و نه اورهال »بازاماد« از سال گذشته 
نیز بودجه مربوط به این بخش حذف شده و 
موضوع نیاز به هماهنگی میان وزارت کشور، 

وزارت دفاع و سازمان برنامه و بودجه دارد.


