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دولــت ســیزدهم در الیحــه بودجــه 1402 بــرای 
اجــرای قانون هوای پاک، یک هزار و ۵۸0 میلیارد 
تومــان اختصــاص داد. ایــن در حالــی اســت کــه 
پیش تــر در بودجه ســال 1401 مبلــغ ۳20 میلیارد 
تومان برای قانون هوای پاک اختصاص داده شده 
بــود که بــا توجه به گســتردگی کار، مبلــغ ناچیزی 
بشــمار می رفــت! با این وجــود »سرپرســت دفتر 
هوا و اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیســت« به 
»ایــران« می گوید کــه پیش تر مبلغی بالــغ بر 100 
هــزار میلیــارد تومــان طی یــک برنامه ۳-1 ســاله 
بــرآورد شــده و قــرار بود کــه این میــزان بودجه در 
قانــون بودجــه 1۴02 لحــاظ شــود. امــا آنگونــه که 
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
سازمان برنامه و بودجه خبر می دهد، برای اجرای 
قانون هــوای پاک یک هــزار و ۵۸0 میلیارد تومان 
اختصاص یافته است. »سید محمد موسوی« در 
صفحه شخصی خود در توئیتر می نویسد: »دولت 
میــزان بودجه طرح زوج و فرد یا همان LEZ را در 
بودجه سال آینده کاهش داده تا سقف بودجه باال 
نرود، اما از طرف دیگر به جای تعیین منابعی که 
محقق نمی شود، دولت ۷00 میلیارد تومان برای 

خودروهای فرسوده در نظر گرفته است.«
»داریــوش گل علیزاده« سرپرســت دفتر هوا و 
اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیســت، با اشــاره 
به مشخص بودن سهم منابع آالینده هوا و تبیین 
راهکارهــا در قانــون هــوای پــاک و آیین نامه هــای 
اجرایــی به »ایران« می گوید: یکــی از دالیل تداوم 
آلودگی هوا انباشت تکالیف دستگاه های ذی ربط 
در ســنوات گذشــته و عــدم تأمین اعتبــارات الزم 

برای اجرای قانون هوای پاک است.
ë اجرای قانون هوای پاک

او می گویــد: در ســال جاری نشســتی با اعضای 
کارگــروه بــه منظور انجــام هماهنگی هــا در زمینه 
کاهــش آلودگی هــوا در زمینه اجــرای هر چه بهتر 
قانون هــوای پاک برگزار شــد. تمام دســتگاه های 
اجرایی مربوطه برای انجام تکالیف قانونی خود، 
نیازهای مالی را بــرای درج در قانون بودجه 1402 
احصــا کــرده و مبلغــی بالغ بــر 100 هــزار میلیارد 
تومــان طی یــک برنامه ۳-1 ســاله برآورد شــده و 
مقرر شــد که این میــزان بودجه در قانــون بودجه 

1۴02 لحاظ شود.
طبق گفتــه گل علیــزاده، اعتبــار در نظر گرفته 
شــده بــرای اجــرای قانــون هــوای پــاک در الیحه 
بودجــه 1402، بایــد در منابعــی بــا تأثیــر آنــی و 
ســریع ماننــد نوســازی و توســعه حمــل و نقــل 
عمومــی و... مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ منابعی 
کــه بازدهــی ســریعی داشــته و ســهم بســزایی در 
آلودگــی هــوا دارند. مثاًل در شــهری ماننــد تهران 
بالــغ بر ۸0 درصــد اتوبوس های شــرکت واحد به 
دلیل فرســودگی و پیمایش زیاد در ســطح شــهر، 
ســهم زیادی در انتشــار آلودگی هوا دارند، ضمن 
اینکــه با توســعه حمل و نقل عمومــی می توان از 
تــردد خودروهــای شــهری نیــز جلوگیری کــرد. بر 
اســاس مــاده 10 قانــون هــوای پــاک، 50 درصد از 
منابع درآمدهای عمومی کشور باید برای توسعه 
حمل ونقل عمومی هزینه شده و 50 درصد آن را 

شهرداری ها بپردازند.
ë تشویق بخش خصوصی

ســال های  در  امیدواریــم  می کنــد:  تأکیــد  او 
آتــی از طریــق سیاســتگذاری و ایجــاد اشــتیاق در 

بخــش خصوصــی، اقدامــات مؤثــری در کاهــش 
بــار آلودگــی و ایجــاد هوای پاک در کشــور داشــته 
باشــیم. دولــت باید سیاســتگذاری کــرده و بخش 
خصوصــی را در موضوعاتــی نظیر توســعه حمل 
و نقل عمومی پاک بویژه تاکســی های الکتریکی و 
برقی و همچنین توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
بــه  ســاالنه  وابســتگی  کاهــش  بــا  کنــد.  تشــویق 
انرژی های فســیلی می تــوان قدم هــای مثبتی در 
کاهش انتشار آالینده ها برداشت. در بحث ارتقای 
کیفیت سوخت نیز خوشبختانه برنامه ریزی هایی 
بــا وزارت نفت داشــته و قرار شــده اســت از منابع 
داخلــی پاالیشــگاه ها تمام ســوخت های کشــور تا 
سال 1404 منطبق بر استاندارد ملی شده و مازوت 
کم گوگرد تولید شــود؛ تمام این موارد برنامه ریزی 

شده و در حال اجرا است.
طبق گفته سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان 
حفاظــت محیــط  زیســت، در حــال حاضــر طرح 
الیحــه دو فوریتی دولت در خصــوص قانون ماده 
10 قانون ســاماندهی صنعت خــودرو که به حوزه 
اســقاط خودروها می پــردازد آماده شــده و پس از 

ابالغ بالفاصله اجرایی خواهد شــد. خودروسازان 
داخلــی در صورت عدم تهیه گواهی اســقاط، باید 
بــه ازای 1,5 درصــد فــروش هر خــودرو مبلغی را 
بــه صندوق واریــز کنند. این منابــع صرف اعطای 
تسهیالت به مالکین خودروها و موتورسیکلت های 
فرســوده خواهــد شــد. در حــال حاضر حــدود 90 
درصــد موتورســیکلت های در حال تــردد و بیش 
از 6,5 میلیــون از 25 میلیــون خودرو نیز فرســوده 
است؛ این میزان باید با خودروهای پاک جایگزین 

شوند. 
ë ساماندهی اجاره کاتالیست

او بــه دو عامــل مؤثر آلودگی هوا اشــاره کرده و 
می گویــد: منابع متحرک شــامل اتوبــوس، وانت، 
تاکســی، مینی بوس، کامیــون، موتورســیکلت و... 
اســت که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند. 
منابعی که ســهم اصلی را در انتشــار آالینده ها در 
هــوا برعهــده دارند. این منابع بیــش از ۸0 درصد 
در آالینده هــای گازی و 6 دهــم درصــد در انتشــار 
ذرات معلــق کــه امــروزه شــاخص آلودگــی اکثــر 
کالنشــهرهای ما بشــمار مــی رود، ســهم دارند. از 

طرفی، منابع ثابت نیز سهم عمده ای در آلودگی 
هوا دارند. منابع ثابت شــامل صنایع، نیروگاه ها و 
منازلی اســت که از ســوخت گاز استفاده می کنند. 
اثرات تجمعی تمام آالینده ها در شــرایطی که ما 
با وارونگی دما در فصل زمســتان مواجه هستیم، 
منجــر بــه انباشــت آالینده هــا و در نتیجــه کاهش 
کیفیت هوا شــده و شــاخص هوا را در مرز ناســالم 

قرار می دهد.
گل علیزاده، فرسوده شدن تجهیزات آالیندگی 
خودروها مانند کنیســتر، کاتالیست و فیلتر جاذب 
دوده را یکــی از مشــکالت اصلــی خودروهــای در 
حال تــردد دانســته و تأکید می کنــد: این قطعات 
کیفیــت اســتاندارد خــودرو را ارتقــا می دهــد؛ امــا 
زمانــی که کارایــی خــود را از دســت داده و بموقع 
تعویــض نشــود، از حالت اســتاندارد خارج شــده 
و میــزان انتشــار آالینده هــای آن نیــز افزایش پیدا 
می کنــد. مدتــی اســت کــه شــاهدیم افــرادی کــه 
کاتالیســت خودرویشــان فرسوده شــده قطعه ای 
جدید را با قیمتی حــدود )۳00-200 هزار تومان( 
اجــاره کــرده و بعــد از گذرانــدن معاینــه فنــی آن 
را از روی خــودرو بــاز کــرده و بــه اجاره دهنــده بــاز 
می گردانند. برای حل این مشــکل به دنبال کددار 
کــردن قطعــات آالیندگی خودروها هســتیم تا در 
مشخصات خودرو درج شود. در این صورت مراکز 
معاینــه فنــی، تعویض قطعــه را تشــخیص داده 
و بــا فرد خاطی برخورد می شــود. البته باید تأکید 
کرد که این راهکار کمی زمانبر بوده و احتماالً باید 
اصالحاتــی در آن صــورت گیرد. به مــرور می توان 
ایــن مســائل را برطــرف کــرده و اشــکاالت را بــه 

حداقل رساند.
طبق گفته سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان 
حفاظــت محیــط  زیســت، بــا توجــه بــه انباشــت 
تکالیف انجام نشــده و حجم خودروهای فرسوده 
می تــوان طــی دو برنامــه 5 ســاله، بــا اجــرای این 
برنامه هــا و پرهیــز از طرح هــا و پروژه هــای مغایر 
سیاست های کاهش آلودگی هوا در کشور، اقدامات 
مؤثــری بــرای بازگرداندن هــوای پاک به شــهرها 
انجــام داد. شــهروندان عزیــز می توانند بــا انجام 
معاینــه فنــی بموقــع خودروهــا، موتورخانه هــا و 
سامانه های احتراقی از خسارت های جبران ناپذیر 
جلوگیری کرده و سهمی عمده در کاهش آلودگی 

هوا و بازگشت هوای پاک به شهرها داشته باشند.

یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان، سهم »هوای پاک« شد
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با »ایران« از منابع آالینده و راهکارهای مقابله با آن می گوید

اجرایی شدن قانون هوای پاک نیازمند بودجه 100 هزار  میلیارد تومانی است!

ایرنــا - مجتبی گداری نــژاد، رئیس اداره محیط  زیســت شهرســتان 
کنــگاور گفــت: 2۵ اکیپ شــکارچی غیرمجاز طی یک هفتــه اخیر که از 
روزهــای برفــی سوء اســتفاده کرده بودنــد، بــا هوشــیاری محیطبانان) 

محافظ (محیط  زیست کنگاور شناسایی و دستگیر شدند.

تســنیم- علــی ســاجقه، رئیــس ســازمان حفاظت محیط  زیســت 
گفت: بودجه ســازمان محیط  زیست نسبت به سایر دستگاه ها جهش 
خوبی داشــته اســت اما اعتبارات ما همچنان ناچیز است و در مقایسه 

با وظایفی که سازمان بر عهده دارد، کافی نیست.

ایران- بهرامعلی ظاهری، مدیرکل حفاظت محیط  زیســت اســتان 
ســمنان، گفــت: شــش مــاده یــوز در زیســتکره تــوران شــاهرود زندگی 
می کننــد و ایــن امــر، امیــد را در دل دوســتداران محیــط  زیســت برای 

زادآوری این گونه افزایش داده است.

میــراث آریا- علی اصغر شــالبافیان، معاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: فعاالن صنعت گردشگری 
از دفاتــر خدمــات مســافرتی اســتان های تهــران، خراســان شــمالی، 
کردســتان، فارس و اصفهان در پاویون ایران در نمایشــگاه گردشــگری 
فیتــور 202۳ حضــور داشــتند و بــه معرفــی ظرفیت هــا و جاذبه هــای 

گردشگری و فرهنگی ایران پرداختند.

شــرکت  مدیرعامــل  حســین زاده،  آریــا-روح اهلل  میــراث 
مادرتخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگــردی از رونمایی پلتفرم 
جدیــدی بــا نــام »ایران ســفر« و اختصــاص کارت ســفر ۳0 میلیون 
تومانــی بــا هــدف ارزان ســازی ســفر خبــر داد و گفــت: کارت ســفر 
به صــورت ارزان و اقســاطی اســت و مبلغ تســهیالت آن ۳0 میلیون 
تومــان با نرخ ۴ درصد برای هر خانوار اســت که بــا همکاری یکی از 

بانک ها انجام خواهد شد.

تســنیم- غامرضــا ابدالــی، مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت 
حیــات وحش ســازمان حفاظت محیط  زیســت درباره مــزارع پرورش 
کروکودیل در کشــورمان گفــت: کروکودیل های این مزارع وارداتی بوده 
و بومی ایران نیســتند، لذا چون بومی ایران نیســتند مشکلی با پرورش 

آنها نداریم.


