جمعیتِ افزون بر  7میلیارد و  055میلیون نفری جهان ،امروز با چالشهای بزرگی از قبیل تغذیه ،کار ،سالمت ،توسعهی
پایدار ،پیشرفت و رفاه ،و عدم تعادل و توازن این بارِ سنگین با توانِ تابآوری محیط زیست و عناصرِ اصلیِ سازندهی آن
یعنی آب ،خاک و هوا ،روبهرو است و به همین دلیل در
دهههای اخیر ،جامعهی جهانی و دولتها برای حلِ
مشکالتِ ناشی از این روندِ تخریبی و کاستن از عوارضِ
دخالتهای خواسته و ناخواستهی بشر در چرخهی
حیات ،بدنبال راهکار هستند.
این توجه اما ،بیشتتر بته اختصتا ِ روزهتای
نمادینِ مرتبط با مشکالتی همچتون کمبتود منتاب ِ آب،
آلودگی هوا ،فرسایش خاک و سایر چالشهای محیط زیست معطتو گشتته ،و بتا وجتود برپتاییِ کمپتینهتای مردمتی و
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دولتی ،متاسفانه نتوانسته است از میزانِ بسیار زیاد تخریبها و آستیبهتا بکاهتد و ایتن
کمبود ،در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی ،بیشتر خود را نشان داده است.
در این میان ،هوا به عنوان عنصرِ حیاتیِ همهی موجوداتِ زنده ،مهمترین نقش را ایفا میکند و داشتنِ هوای پاک
و سالم ،به ویژه در کالنشهرها ،برای مردم و دولتمردان به یکی از مشکالت بزرگ تبدیل شده است .ازاینرو درکشورهای
مختلف یک روز به عنوان روز هوای پاک با عناوین مختلف مانند" :روز بدون خودرو" و یتا "روز بددون دود" نامگتذاری
شده و در این روز ،برای تنویر افکار عمومی ،اقدامات خاصی تدارک دیده میشود.

در ایران ،بحران آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگی چون تبریز ،مشهد ،اراک ،اصفهان ،شیراز و اهواز ،منجتر
به تشکیل ستاد اجرايی کاهش آلودگی هوا و اعالم روز  92دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک از سال  4771شد.

آلودگی هوا چیست؟
آلودگی هوا ،عبارت است از وجودِ هرنوع آالینده اعم از جامد ،مای  ،گاز و یا تشعش پرتوزا ،بو و صتدا در هتوا ،بته
صورت طبیعی یا انسان ساخت ،به میزان و در مدت زمانی که کیفیت زندگی را برای انسان ،دیگتر جانتداران و فرآینتدهای
بومشناختی (اکولوژیکی) به خطر انداخته یا به آثار باستانی و اموال ،خسارت وارد کند و یا ،سبب از بین رفتن یا کاهش سطح
رفاه عمومی شود.

عوامل آلودهکنندهی هوا در شهرها کدامند؟
 تراکم جمعیتیِ بسیار بیش از توانِ تابآوریِ شهری با زیرساختهای موجود به ویژه در کالنشهری چون تهران. تردد شمارِ فراوان خودروهای فرسوده و بیکیفیت در شهرها (که البته بیشترین آلودگی مربوط به وسایل نقلیهایتیمانند کامیونها ،اتوبوسها ،مینی بوسها و موتورسیکلتهای کابراتوری است).
-

کیفیت پایینِ سوختِ وسایل نقلیه ی عمومی و خصوصی.

-

وارونگی دما.

-

ساخت و سازهایِ خارج از استانداردِ شهرهایی با ویژگیهای توپوگرافی خا

-

آلودگیهای منتشر شده از کارخانهها و صنای ( نیروگاههتای حرارتتی ،کارخانتههتای فوالدستازی و تولیتد متواد

مانند تهران.

شیمیایی ،سیمان سازی ،کاغذسازی ،نساجی ،دباغی و.)...
-

وسایل گرمایشی و سرمایشی منازل مسکونی.

از سال  4735با تشکیل ستاد هوای پاک در حوزهی معاونت آموزش و برنامهریزی سازمان حفاظت محیط زیست،
هماهنگیهای برنامههای روز هوای پاک ،بُعدِ ملی پیدا کرد و با توجه به محورهای برنامهی جام ِ کتاهش آلتودگی هتوای
تهران ،هرسال موضوعی به عنوان محور فعالیتهای روز هوای پاک اعالم شده و در قالبِ موضوع ،اقداماتی صورت گرفتته
است.
هد از اعالم روز ملی هوای پاک ،ایجاد حساسیت و جلب توجهِ اقشار مختلف جامعته استت چترا کته مشتارکت
مردمی و سازمانهای مردم نهاد از یک سو ،و افزایش هماهنگیِ بینِ بخشی میان همهی دستگاهها و سازمانهای دولتی و

غیردولتی و قانونگذاریِ کارآمد و نظارتِ قانونگذار از دیگر سو ،میتواند در داشتن هوای پاک و کاهش آلتودگی ،مهمتترین
نقش را ایفا کند.
یکی از تاثیرگذارترین نهادهای دولتی در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی برای کتاهش آلتودگی هتوا ،صتدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران یا همان رسانهی ملی است که بدلیل دسترسیِ فراگیتر و گستترده توستطِ همتهی متردم،
مخاطبانِ پرشماری از هر گروهِ سنی و صنفی دارد و با بهرهبرداری از این ظرفیتِ کم نظیتر ،از طریت سیاستتگتذاری در
روابطِ متقابلِ این رسانه با سازمانهای متولیِ آلودگی هوا و اولویت دادن به برنامههای محتیط زیستتی و افتزایشِ آگتاهی
شهروندان،با ایجاد حساسیت ،الگوهای تغییر رفتار و ارتقای فرهنگ محیط زیستی و نیز معرفی راهکارهتا ،متیتوانتدکاهش
آلودگی هوا را به مطالبهی عمومی تبدیل و نیز مطالباتِ مردم را در این زمینه از مسووالن پیگیری کند.
اقدامات موثر دیگر از سوی رسانهی ملی ،وجود مشاور محیط زیست در کنار تهیه کنندگان و برنامه سازان ،تاکید و
توجه به ساختار برنامههای تولیدی و زمانبندی پخشِ برنامهها ،با توجه به مخاطب و محتوای پیام ،توسعهی زیرساختهای
شهری و هماهنگی بینِ پیام پخش شده از سیما و شرایطِ محیطی مخاطبان ،اعالم وضعیت موجود آلودگی هتوای شتهر در
هر بخش خبری ،شرح وظایفِ شهروندان به زبان ساده و جلب مشارکت آنان است.
وزارت آموزش و پرورش نیز از مجموعههتای
مهم در افزایش آگاهی مخاطبان برای کاهش آلتودگی
هوا از طری ارتباط با دانش آموزان و خانوادههای آنهتا
به طور همزمان است.
نقش وزارت نفت و وزارت صنايع به مراتب
سنگینتر و سختتر است چراکه زیرساختهای سوختِ
پاک و خودروهای استاندارد ،برعهده این دو وزارتخانته
است.
نکته ی مهمی کته همته بایتد بته آن توجته
داشته باشیم این است که معضل آلودگی هوا ،با اقتدام
یک یا دو دستگاه قابل حل نیست .همانطور که قتانونِ

برنامهی جام  ،مجموعهای از دستگاهها را در کنارِ هم ،موظف به حرکت در مسیر حلِ بحرانِ آلودگی هوای تهران و کتالن
شهرها کرده است.
از سوی دیگر توجه و تمرکز در عوامل پیشگفته نشان میدهد که متولی فعالیت هیچکدام از سازمانها ،ارگانها و
دستگاههایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسبب آلودگی هوایِ کالن شهرها و شتهرهای صتنعتی هستتند ،ستازمان
حفاظت محیط زیست نیست و سازمانِ متبوع  ،فقط بر بخشهایی از وظایف این مجموعهها ،آنهتم بته شتکلِ محتدود و
تعریف شده توسطِ قانونگذار ،نظارت دارد.
تنها در صورتیکه تمام دستگاههای مدککور ،وظتایف ختود را بته درستتی انجتام داده و در سیاستتگذاریهتا و
برنامهریزیهای خود در خصو

حفظِ کیفیت هوا ،کنترل و کاهش آلودگی آن ،همسو با هم و با رويکرد واحد اقدام کنند،

میتوان امیدوار بود که این مشکلِ بسیار جدی و مهم ،حل شده و عوارضِ فراوان ناشی ازآن در سالمتِ شتهروندان و نیتز
سایرِ زیستمندان از میان برود و هزینههای هنگفتِ ناشی از این معضلِ بزرگ ،از دوشِ بودجه برداشته شده و اعتبارِ آن ،بته
عمران و آبادانی کشور اختصا

داده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چهارچوب وظایف خود درخصو

قانون هوای پاک ،پتیش نتویو و الیحتهی

هوای پاک را تهیه و تدوین کرده که پو از رفت و برگشتهای بسیار ،به تازگی در  71ماده و تبصره ،به تصتویب مجلتو
شورای اسالمی رسیده و در تاریخ  4731/0/37از سوی ریاست جمهوری ،به دولت ابالغ شده است.
آنچه وظیفهی تک تک ما ،جدا از جنو ،شغل ،قوم و مذهب است ،توجه به حقی استت کته فرزانتدانمان در آب،
خاک و هوای این سرزمین دارند و ما ،باید امانتدارانِ خوبی برای سهمِ آنها از محیط زیستشان باشیم.

