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موج جدید بارش در کشور 
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از 
بارش برف و باران در نوار غربی کشور و دامنه های جنوبی البرز و سایر 
نقاط کشور خبر داد.صادق ضیاییان به ایسنا گفت: امروز )شنبه( در 
استان های ساحلی خزر، برخی مناطق در استان های واقع در غرب، 
جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق رگبار باران و گاهی وزش باد 
پیش بینی می شود.به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا یکشنبه )۲۲ آبان( در شرق دریای خزر، 
شمال شرق، ارتفاعات کرمان، یزد و هرمزگان و ارتفاعات زاگرس 
مرکزی در استان های مرکزی، قم، لرستان و چهارمحال وبختیاری 
بارش پراکنده پیش بینی می شود.وی افزود: دوشنبه )۲۳ آبان( 
بارندگی در ارتفاعات استان های کرمان و هرمزگان دور از انتظار 
نیست و در سایر مناطق جوی آرام همراه با آسمان صاف مستقر 
خواهد شد.ضیاییان گفت: سه شــنبه )۲۴ آبان( با گذر موج تراز 
میانی از نوار شمالی کشور به تدریج در غرب سواحل دریای خزر 
ابرناکی و بارش پیش بینی می شود.رئیس مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران 
طی ۲روز آینده نیز گفت: آسمان تهران امروز، نیمه ابری و گاهی 
بارش پراکنده و وزش باد به تدریج کاهش ابر و اواخر وقت وزش باد 
با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ و روز یکشنبه )فردا ( صاف تا 
قسمتی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای 

۱۶ درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

 چند هفته پس از گزارش افشاگرانه همشهری درباره 
تصمیم وزارت صمت برای دور زدن قانون هوای پاک و 
حذف گواهی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، حاال رئیس 
فراکسیون محیط زیســت مجلس، پلیس و سازمان 
حفاظت محیط زیست یکصدا با این موضوع که در قالب 

الیحه به مجلس ارائه شده، مخالفت کردند.
همه  چیز از نامه شماره۶0/۱۲۳۶۶ معاون وزیر صمت 
آغاز شد؛ نامه ای که منوچهر منطقی، معاون فعلی وزیر 
صمت و مدیرعامل اسبق ایران خودرو در ۱9مرداد به 
وزارت کشور نوشــت و در آن درخواست کرد »گواهی 
اسقاط از روند تولید و واردات وسایل نقلیه حذف شود 
و به جای آن پولی به صندوق محیط زیســت پرداخت 

شود.« 
طبق قانون هوای پاک و قوانین مصوب قبلی، به ازای 
هر خودروی وارداتی باید یک خودروی فرسوده اسقاط 
می شد و گواهی اسقاط آن به مراجع قانونی ارائه می شد 
که از سال9۶ با صفر شدن واردات، این نرخ تبدیل به یک 

گواهی به ازای ۳خودروی تولید داخل شد.
در گزارش ۲0مهر همشــهری برآورد شــد که طبق 
الیحه اصالحیه جدید، در بدبینانه ترین حالت ۱0هزار 
میلیارد تومان ساالنه عایدی از محل پولی شدن گواهی 
اسقاط به دست می آید. اما ۱0روز بعد، یعنی در آخرین 
روز مهرماه، مشخص شــد که این مبلغ باید به وزارت 
صمت برسد. حاال اما، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس، سردار تیمور حسینی، جانشین 
رئیس پلیس راهور و داریوش گل علیزاده، سرپرســت 
مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست همصدا 

با یکدیگر با این الیحه مخالفت کرده اند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره الیحه 
پیشنهادی دولت درباره اسقاط خودرو گفت: اسقاط 
خودرو با این اصالحیه تعطیل می شــود و اگر اسقاط 

خودرو تعطیل شود، ۸0درصد آالیندگی هوا و خسارت 
۱۱میلیارد دالری به سالمت مردم عمال نادیده گرفته 
می شود. ســمیه رفیعی که در برنامه تهران۲0 سخن 
می گفت، تأکید کرد: اساس مسئله اسقاط خودروها، 
کاهش میزان آالیندگی های هوا بود که کشور را دچار 
چالش های بسیار و ســالمت مردم را تهدید می کند. 
قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل 
مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد. در این 
قانون تکالیف دستگاه ها در حوزه خودرو مشخص شده 

و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است.
به گفته رفیعی، مسئله بعدی این است مرجع تشخیص 
این اختالل و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت 
است؛ این یعنی ذی نفع هم سیاستگذاری، هم اجرا و هم 
نظارت می کند. وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک 
کمیســیون صنایع مجلس با رئیــس و ۲نایب رئیس 

مجلس درخصوص خودروهای فرسوده گفت: در این 
جلسه آقای قالیباف با طرح ایرادات و ابهامات وارده به 
این الیحه، تأکید کردند که قطعا با تصویب این الیحه 

اسقاط خودروهای فرسوده تعطیل می شود.
سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا 
نیز درباره الیحه پیشنهادی دولت درخصوص اسقاط 
خودرو گفت: قطعا تصویب پولی شدن به جای اسقاط 
خودروهای فرســوده جان بی رمق اسقاط خودروهای 
فرسوده را از بین می برد. وی افزود: در سال۱۴00 بالغ 
بر یک میلیون و۳00هزار دستگاه وسیله نقلیه در کشور 
تولید و تنها ۲9هــزار خودروی فرســوده از رده خارج 
شده؛ درحالی که اگر همین فرمول ضعیف هر ۴خودروی 
تولیدی یک خودروی اســقاطی را درنظر بگیریم باید 
حداقل ۳۲۵هزار دســتگاه خودروی فرســوده از رده 
خارج می شد. سردار حسینی ادامه داد: فلسفه اسقاط 

این است که خودروی فرســوده از سیکل خارج شود و 
خودروی جدید و استاندارد هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ 
آالیندگی وارد شود، اما با الیحه جدید دولت و با پولی 
شدن اسقاط وسایط نقلیه باید فاتحه کیفیت، استاندارد 
و محیط زیست را خواند و اسقاط را عمال تعطیل شده 
تصور کرد.  وی افزود: من نمی دانم با چه فرمول و منطقی 
چنین الیحه اصالحیه ای را ارائه کرده اند. درخواســت 
پلیس از مجلس این است که به هیچ عنوان به این الیحه 
اصالحیه رأی ندهند و این امــر را به صنعت خودروی 
کشور تحمیل نکنند. همچنین داریوش گل علیزاده، 
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست نیز گفت: سازمان محیط زیست به دلیل 
وزنی که خودروهای فرسوده در تولید و افزایش آلودگی 
هوا دارند، با جدیت به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده و 

صدور گواهی آن به رویه سابق است.

خبر روزنقل قول خبر

بیشتر؛ وسایط نقلیه ای که در ترافیک یا 
درجا روشن کار می کنند، آالیندگی هوا 
دارند. ۲۵میلیون خودرو در کشور وجود 
دارد که 6.۵میلیون شان فرسوده است 
و ۱۲میلیون موتورســیکلت وجود دارد 
که ۹۰درصدشان کاربراتوری  یا فرسوده   
است. هر خودروی فرسوده  ۲۰برابر یک 
خودروی استاندارد و هر موتورسیکلت 
بیــش از ۱۲برابر یــک خودروی ســبک، 

انتشار آلودگی دارد.

5
برابر

فک خزری از ابتدای امسال تاکنون در 
سواحل دریای خزر کشف شده است. 
مؤسسه تحقیقات اکولوژیکی آسیای 
مرکزی گزارش داد که ۱۰۱فک مرده تا 
عصر روز ۱7آبان ماه در سواحل دریای 
خــزر ازجملــه در مناطــق مانگیســتاو 
قزاقســتان کشــف شــده اســت. فک 
خزری گونه در معرض انقراض است. 
فــک خــزری ایــران نیــز در فهرســت 

گونه های حفاظت شده قرار دارد.

216
الشه

خبر خوانعدد خبر

علی سالجقه 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

مازوت سوزی واحدهای تولیدی، سال 
قبل از شــهریورماه آغاز شــد و امسال 
مازوت سوزی واحدهای تولیدی تاکنون 
۲۹.۵درصــد کمتر شــده اســت. تمام 
ادارات کل محیط زیســت نیــز از ایــن 
پس وظیفه دارند ایستگاه های پایش 
آالیندگــی  در تاالب هــا، پســماندها،  
خروجی دودکش ها، پســاب و مناطق 

زیست محیطی راه اندازی کنند.

حر منصوری
دیده بان میانکاله

بــرای  متمرکــز  گردشــگری  طــرح 
جزیره آشــوراده نســخه مناســبی برای 
هیچ کــدام از مناطــق حفاظت شــده 
به ویــژه منطقه بســیار حســاس تاالب 
بین المللی میانکاله و سایر زیستگاه ها 
و تنوع حیات وحش آن  نیست. بخش 
مهمــی از محــدوده تــاالب بین المللــی 
میانکاله منطقه حفاظت شــده اســت 
کــه دســتکاری در آن می توانــد عواقب 

فاجعه باری داشته باشد.

مخالفت پلیس و مجلس با الیحه اسقاط خودرو
مجلس و پلیس راهور پس از انتشار گزارش همشهری از پولی شدن اسقاط خودروهای فرسوده، با الیحه پیشنهادی وزارت صمت مخالفت کردند

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

بارش سیل آسا بحران آب را حل نمی کند
یک کارشناس آب اعالم کرد که بارش های مقطعی و سیل آسا 
توان رفع بحران کم آبی را ندارند.مسعود امیرزاده، کارشناس آب 
به ایســنا گفت: بارندگی هایی  که به صورت مقطعی و سیل آسا 
هستند جذب آبخوان ها نمی شــوند و بارش های تدریجی که 
به صورت برف هستند، سهم مناســب از آب طبیعت را فراهم 
می کنند. بنابراین بارش های شدید چندان در رفع بحران کم  آبی 
تأثیرگذار نیستند.این کارشناس آب افزود: باران های سیل آسا 
ممکن است که آبرفت مناسب را به دشت ها برسانند یا به صورت 
موقت حیات تازه ای به طبیعت بدهند و تاالب ها را زنده کنند، 
ولی نمی توانند مشکالت کم آبی کشور را پوشش دهند.به گفته 
این کارشناس، آبخیزداری برای حل بحران آب نیز تنها به معنای 
ایجاد سازه در باالدست نیســت، بلکه یک رویکرد حفاظتی و 
مدیریتی است و برای انجام آن به صورت حقیقی و واقعی باید 
تمام فعالیت های توسعه محورانه متوقف شوند.مسعود امیرزاده، 
با بیان اینکه اقدام آبخیزداری در یک واژه خالصه نمی شــود و 
یک رویکرد حفاظتی و مدیریتی است، تاکید کرد: برای اعمال 
آبخیزداری به صورت حقیقی و واقعی الزم است تمام فعالیت های 

توسعه محورانه متوقف شوند.
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وضعیت فرسودگی مطلق ناوگان کشور

۸۰درصد 
ناوگان حمل ونقل کشور باالی 

12سال سن دارند.

۴۵درصد 
ناوگان سواری کشور باالی 

1۵سال است.

۸میلیون دستگاه 
شمار وسایل نقلیه فرسوده 

کشور تا 1۴۰۴ 

%۵3
19میلیون دستگاه
زیر سن فرسودگی

%47
17میلیون دستگاه

فرسوده

شدت آالیندگی وسایل نقلیه فرسوده36میلیون دستگاه، تعداد وسایل نقلیه کشوراست 
میزان آلودگینوع وسیله نقلیه

یک خودروی سواری 
فرسوده

26برابر 
یک خودروی نو

یک موتورسیکلت 
فرسوده

12برابر یک 
موتورسیکلت نو

۵۰برابر یک کامیون نویک کامیون فرسوده


