
صـورت بگیـرد. محیـط زیسـت تنهـا مربوط 
به سـازمان حفاظت محیط زیسـت نیسـت 

بلکـه بـه همـه شـهروندان ارتبـاط دارد.«
وی با اشاره به موضوع نوسازی کالنشهرها 
افزود: »در صورت نوسازی کالنشهرها دیگر 
نبایـد خودروهـای دیزلـی در شـهرها وجـود 
داشـته باشـند. خودروهـای فرسـوده بایـد 
جمـع آوری شـوند. بـه عنـوان مثـال از ۱۰۰۰ 
اتوبـوس موجـود بایـد تنهـا ۵۰۰ اتوبـوس 

باقـی بماند.«
سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره 
بـه اینکـه تولیـد موتورهای کابراتوری ممنوع 
شده است اما هنوز با استفاده از آن ها آلودگی 
بسـیاری تولیـد می شـود، گفـت: »در تهـران 
منابع انتشار آلودگی بسیار باالست، به همین 
علت اسـتفاده از هر خودروی اسـتاندارد و 
جدیـدی موجـب تشـدید آلودگـی می شـود 
ایـن در حالـی اسـت کـه هـدف مـا بـه حداقل 

رسـاندن آلودگی هوا اسـت.«
گل علیـزاده بـا اشـاره بـه تبصـره ۳ مـاده ۳ 
قانـون هـوای پـاک اظهارکـرد: »بـر اسـاس 
ایـن تبصـره آلودگـی صنعتـی و جلوگیـری از 
ورود بـه مرحلـه بحـران بایـد صـورت بگیرد 
و محدودیت هایـی اعمـال شـود. سـتاد ملـی 
مقابلـه بـا پدیـده گـردو غبـار در مواقـع بحران 
و اضطـرار ناشـی از مواجـه شـدن بـا گـرد و 

غبـار اقدامـات الزم را انجـام می دهـد.«

گل علیـزاده بـا اشـاره بـه قانـون هـوای پـاک 
گفـت: »ایـن قانـون ۳۳ مـاده دارد. بـرای ۱۷۶ 
تکلیف دسـتگاه احصا شـده اسـت. در ۱۰ 
سـازمان اصلـی و همچنیـن  بـا ۲۳ دسـتگاه 

همـکاری دارد.«
سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
یکـی از دغدغه هـای اصلـی مصـرف مازوت 
در کالنشـهرها بود که سـعی در مدیریت آن 
داشـتیم، توضیح داد: »وزارت نیرو در بحث 
نیروگاه هـای بخـاری، تامیـن حق آبـه تاالب و 
توسـعه نیروگاه تجدید پذیر اقداماتی انجام 
داده اسـت. بـرای کاهـش آلودگـی هـوا در 
کشـور باید به سـمت اسـتفاده از نیروگاه های 

بـا انـرژی تجدیدپذیـر برویم.«
گل علیـزاده ادامـه داد: »بـر اسـاس گـزارش 
وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر 
آلوده کشور با ۳۵ میلیون جمعیت ، حدود 
۲۱ هـزار مـرگ  و میـر منتسـب بـه آلودگـی 
هوا ناشـی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون در 
بزرگسـاالن گزارش شـد که ۱۱.۳ میلیارد 
دالر هزینـه بـه کشـور وارد کـرده اسـت. 
همچنیـن در تهـران ۶۰۰۰ نفـر جـان خـود 

را بـه ایـن علـت از دسـت داده انـد.«
وی تاکیـد کـرد: »زندگـی در کالنشـهرها 
پنـج سـال از عمـر هـر فـرد را بـا توجـه 
بـه چنیـن آلودگی هایـی کـم می کنـد بایـد 
ضمـن توجـه بـه امـروز، بـرای آینـده نیـز 

راهـکاری بیندیشـیم کـه منجـر بـه تشـدید 
آلودگـی نشـود.« 

اشـاره گل علیـزاده بـه مـرگ و میرهـای 
منتسـب به آلودگی هوا در ایران در حالی 
اسـت کـه چنـدی قبـل برخـی از اسـاتید 
دانشـگاه علوم پزشـکی تهران این مرگ ها 
را سـاالنه ۴۱ هزار نفر عنوان کرده بودند. 
از آن سـو همین مرگ ها تا سـال گذشـته 
در پایتخت ۴ هزار نفر تخمین زده می شد 
کـه بـا توجـه بـه آمـار اعـالم شـده از سـوی 
گل علیـزاده بـه نظـر می رسـد ۲ هـزار مـرگ 
به این تعداد افزوده شـده و در واقع شـاهد 
افزایـش ۵۰ درصـدی در تعـداد مرگ هـای 

ناشـی از آلودگی هوا در تهران هسـتیم. 
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کالنشهرها  در  زندگی  علیزاده  گل 
با  را  فرد  هر  عمر  از  سال  پنج 
کم  آلودگی هایی  چنین  به  توجه 
امروز،  به  توجه  ضمن  باید  می کند 
بیندیشیم  راهکاری  نیز  آینده  برای 
نشود آلودگی  تشدید  به  منجر  که 
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