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 ادامه از صفحه 18
مرگ سالیانه 41 هزار ایرانی در اثر 

آلودگی هوا
این بیانیه در حالی است که بر اساس برخی گزارش  ها، 
آلودگی هوا مسئول مستقیم یا غیر مستقیم مرگ بیش 
از41 هزار ایرانی در سال است. همچنین  به گفته 
برخی از مدیران شهری پایتخت ساالنه چهار هزار 
نفر تنها در تهران جان خود را از دست می دهند. از 
سوی دیگر صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات 
آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در 
وبیناری که اواخر پاییز امسال برگزار شد، با بیان 
اینکه بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در 
سال 2020 تعداد ۸0 میلیون نفر از مردم جهان در 
مناطقی زندگی می کنند که غلظت آالیندگی آن باالتر 
از حد استاندارد است، گفت: »بر اساس پایش ها، 
تعداد مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا که ما به 
دست آوردیم، برای ایران حدود 40 تا ۵0 هزار 
نفر است که با توجه به مدل های مختلف این عدد 
متغیر است. تقریبا ۶0 تا ۷0 درصد از مرگ های 
منتسب به آلودگی هوا در کشور ما در گروه سنی 
باالی ۶۵ سال است و در گروه های سنی پایین تر 

تعداد این مرگ ومیرها کمتر است.«
وی همچنین یادآور شد: »عالوه بر آن بر اساس 
ترند تعداد مرگ و میر منتسب در کشور، در سال 
1۹۹0 حدود 2۵ هزار مرگ منتسب به این ذرات 
داشتیم، در حالی که در سال 201۹ این عدد به 41 

هزار نفر رسید که عدد بسیار باالیی است.«
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم 
پزشکی تهران همچنین هشدار داد: »اگر وضعیت 
غلظت آالینده ها بهبود نیابد، تعداد موارد مرگ و میر 
به شدت افزایش خواهد یافت؛ چرا که گروه های 
حساس در مواجهه با آلودگی هوا، افراد سالمند هستند 
و با توجه به اینکه در دهه های آتی درصد زیادی 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تعداد مرگ 
و میر چشمگیر خواهد شد، ضمن آنکه هزینه های 
گزافی را به نظام سالمت کشور تحمیل می کند. 
ساالنه حدود 20 میلیارد دالر در کشور خسارات 
اقتصادی منتسب به آلودگی هوا داریم که عدد 

بسیار باالیی است.«
سال 201۸،  در  جهانی  بانک  گزارش  براساس 

هزینه های سالمت )مرگ و بیماری( آالینده ذرات 
معلق در شهر تهران سالیانه، 2.۶ میلیارد دالر است.
در صورتی که غلظت ذرات معلق ذرات معلق 
pm2.۵ در شهر تهران از 3۵ میکروگرم در متر 
مکعب به 10 میکروگرم در متر مکعب کاهش پیدا 

کند، سالیانه هزینه های سالمت )مرگ و بیماری( 
ناشی از آالینده ذرات معلق به میزان 1.۶ میلیارد 

دالر کاهش پیدا می کند.
به گفته عباس شاهسونی رئیس کارگروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، مواجهه با ذرات 
معلق بطور میانگین باعث کاهش 1.۸ سال از امید 
به زندگی در مردم دنیا می شود. از سوی دیگر 
بر اساس نتایج یک مطالعه مشترک دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
مجموع سال های عمر از دست رفته به علت مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق در 2۵ شهر منتخب 
کشور، به طور میانگین برابر با 4۸۶ هزار و 2۸۹ سال 
و هزینه اقتصادی مرگ های منتسب به آلودگی هوا 

۵ هزار و۷۸0 میلیون دالر است. 

قانون هوای پاک
قانون هوای پاک که وزارت بهداشت در بیانیه روز 
گذشته خود درخواست اجرایی شدن مفاد آن را داده 

است، قانونی است که 2۵ تیرماه 13۹۶ مصوب و 
ابالغ شد. منظور از آلودگی هوا در ماده یک این 
قانون، انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده هاي 
جامد، مایع، گاز، پرتوهاي یون ساز و غیر یون 
ساز، بو و صدا در هواي آزاد، به صورت طبیعي 
یا انسان ساخت است که کیفیت هوا را به گونه اي 
تغییر دهد که براي سالمت انسان و موجودات 
زنده، فرآیندهاي بوم شناختي )اکولوژیکي( یا آثار 
و ابنیه زیان آور و موجب از بین رفتن یا کاهش 
سطح رفاه عمومي شود. این قانون در ماده 2 خود 
نیز تمامي اشخاص، دستگاه ها و مؤسسات اعم 
از دولتي و غیردولتي و دستگاه هایي که قانون نام 
آنها را ذکر کرده است و همچنین تمامي اشخاص 
مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مناطق 
ویژه اقتصادي، شهرک ها و نواحي صنعتي موظف 
کرده است تا مقررات هوای پاک را رعایت کنند. 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مسئول 

نظارت بر حسن اجراي این قانون است.
در ردیف ۵ ماده یک قانون هوای پاک، مواقع 
اضطراری زمانی است که با استمرار پایداري جوي 
و یا افزایش میزان غلظت آالینده ها بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت شرایط به گونه اي در کوتاه مدت، 
سالمت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره 
جدي کند. بر اساس ماده 3 این قانون در این شرایط 
سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری وزارت 
کشور و تصویب هیئت وزیران باید ممنوعیت ها یا 
محدودیت هاي موقت زماني، مکاني و نوعي را براي 
پیشگیري از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده 
هوا برقرار کند و بالفاصله مراتب را از طریق رسانه هاي 
همگاني، به اطالع عموم برساند و با برطرف شدن 
شرایط اضطراري و کاهش آلودگي هوا، نسبت به 
رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام کند.
علی رغم این بندها و ماده ها در سال جاری که 
وزارت بهداشت شرایط اضطرار و سازمان هواشناسی 
وضعیت نارنجی اعالم کرد، کمتر شاهد بودیم که 
کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل شود تا این 
محدودیت ها و ممنوعیت ها را ایجاد کند. از سوی 
دیگر هنوز دو ماهی به پایان سال جاری باقی است 
و با این روند آلودگی امکان دارد همچنان روزهای 
ناسالم افزایش پیدا کند و آمار تاریخی از سالی با 

حداقل روزهای سالم برای تهران به جا بگذارد.

حسنوند: بر اساس پایش ها، 
تعداد مرگ و میر منتسب به 

آلودگی هوا که ما به دست 
آوردیم، برای ایران حدود ۴۰ تا 
۵۰ هزار نفر است که با توجه به 
مدل های مختلف این عدد متغیر 

است. تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد از 
مرگ های منتسب به آلودگی هوا 
در کشور ما در گروه سنی باالی 

۶۵ سال است


