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مسعود تجریشی، معاون محیط  زیست انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست در دولت دوازدهم

تبعات پنهان کاری در مقابله با آلودگی هوا
آســیه اسحاقی: آلودگی هوای تهران آن قدر تکراری شــده که دیگر حتی هشدارها، تذکرها و خط   ونشان ها هم برای اجرای قانون هوای پاک، اثرگذار نیست. آخرین قانون جامع در حوزه 
آلودگی هوا، قانون هوای پاک اســت که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. این قانون شــامل ۳۴ ماده، ۲۹ تبصره و یک آیین نامه فنی است که مجموعه راهکارهای 
کاهش و کنترل آلودگی هوا را در خود جای داده اســت. در این قانون، ۲۳ دســتگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هســتند و ۱۶۷ تکلیف برای این دستگاه ها تدوین و تعریف شده 
اســت. اما طبق گفته علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط  زیســت، کمتر از ۱۰ درصد از این قانون در کشور محقق شده است. این در حالی است که اثربخشی وجود این قانون بر 
بهبود کیفیت هوا، در گرو اجرای کامل آن اســت و هرچقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شــود، به همان میزان می توان انتظار حل مســئله آلودگی هوا را داشت. قانون هوای پاک که در 
ایام آلودگی هوا به پررنگ ترین موضوع محیط  زیســتی کشور تبدیل می شود، پس از پنج ســال، منتقدانی هم دارد که معتقدند این قانون باید اصالح یا قانون دیگری تدوین شود. درباره 
ضرورت اصالح این قانون با مسعود تجریشی، معاون محیط  زیســت انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست در دولت دوازدهم و استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 

شریف، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

  قانون هوای پاک در ســال ۱۳۹۶ به تصویب رسید اما با وجود   .
گذشت پنج ســال از تصویب این قانون، هنوز نتوانسته به اهداف 
خود که مهم ترین آن بهبود وضعیت هواست، برسد. درواقع قانون 
مذکور یا اجرا نشــده یا ناقص اجرا می شــود. از نظر شما چه پشت 

پرده هایی وجود دارد که نمی گذارد این قانون به درستی اجرا شود؟
وقتــی درباره پشــت پرده صحبــت می کنیم، یعنــی یک نظام 
سیســتماتیکی وجود دارد که شما نمی توانید واقعیت را آن طور که 
هســت، ببینید. اگر بخواهیم به مســئله آلودگی هوا و قانون هوای 
پــاک بپردازیم، این دو را باید از هم جدا کنیم؛ یعنی اگر بخواهیم به 
آلودگی شــهرهای مختلف نگاه کنیم، مسائل مرتبط با آن می تواند 
متفاوت باشد و ممکن است برخی از آنها ریشه در سال های گذشته 
داشته باشــند. در عین حال، پنهان کاری را در مقابل شفافیت مطرح 
می کنیــم. معتقدیم حکمرانی  خوب این اســت کــه در آن بتوان 
پاســخ گو بود. اگر بخواهیم به قانون هوای پــاک نگاه کنیم، در این 
قانون تأکید شده سازمان حفاظت محیط  زیست، دستگاه ناظر است 
و وظیفه اش هم پایش است؛ بنابراین این وظیفه ای بزرگ است که 
بر عهده سازمان گذاشته شده . بعد از ابالغ قانون هوای پاک در سال 
۹۶، یک سال طول کشید تا آیین نامه ها تنظیم شد و به دولت رفت. 
در ســال ۹۷ آیین نامه ها برای عملیاتی شدن ابالغ شد. البته ردپای 
قانون هوای پاک از اوایل دهه ۹۰ قابل مشــاهده اســت و مســائل 
برای دستگاه های اجرائی و سازمان محیط  زیست چندان هم جدید 
نبود، اما به هر حال از سال ۹۷ مقابله با آلودگی هوا جنبه قانونی به 
خود گرفت و قابلیت نظارت پیدا کرد و دولت به آن متعهد شــد. از 
ســال ۹۸ نیز سامانه  قانون هوای پاک طراحی شد و در این سامانه، 
عملکرد دستگاه ها نظارت و ارزیابی شد و در دوره های بعد سامانه 
در اختیار دستگاه ها قرار گرفت تا طبق شاخص ها، اطالعات مربوطه 
را ُپر کنند. سپس اطالعات و داده ها به صورت گزارش های ادواری به 
معاون رئیس جمهوری و در مواقعی هم به شخص رئیس جمهور 
داده می شــد. آخرین باری که گزارش داده شــد، اسفند ۱۴۰۰ بود و 
ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرائی در قبال قانون هوای پاک به 
دولت ارسال شد. کمیســیون اصل ۹۰ مجلس نیز در سال های ۹۶ 
و ۹۷ گــزارش خود را در رابطه با تعهــدات دولت در قالب ارزیابی 
عملکرد انجام داد. ســازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز از سال 
۹۸ به صورت ادواری گزارش های مفصلی تهیه کردند که در اختیار 

دستگاه های اجرائی و قانون گذار قرار گرفت.
  شما می گویید همه متولیان در موضوع قانون هوای پاک، شفافیت   .

را ســرلوحه اقدامات خود قــرار داده بودند. پس چــرا این قانون 
به درستی اجرا نمی شــود و طبق گفته رئیس سازمان محیط  زیست، 

تاکنون ۱۰ درصد از این قانون از سوی دستگاه ها اجرا شده است.
بله؛ در واقع در بدنه ســه قوه کســی نبود که دنبال شــفافیت 
نباشــد. در ســال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ احســاس نمی کردیم مســئله 
محرمانه ای وجود دارد و همه مســائل شفاف بود. به این لحاظ که 
عملکرد دســتگاه ها قابل ارزیابی بود و ســازمان محیط زیست هم 
به واسطه وظایفی که داشــت، نظارت را انجام می داد. پارامترهای 
گوگــرد، آروماتیک و پارامترهای زیســت محیطی در پمپ بنزین ها و 
ایســتگاه های پخش و پاالیشــگاه ها علی رغم محدودیت هایی که 
وجود داشــت، رصد و اندازه گیری می شد و گزارش آن تهیه و برای 
وزیر مربوطه ارســال می شــد. برخی پارامترها نیز از سوی سازمان 
ملی اســتاندارد انجام می شد. عالوه بر این، اندازه گیری در نیروگاه ها 
انجام می شــد و مشــخص بود چقــدر مازوت مصرف می شــود و 
کیفیت گوگرد چقدر اســت و این موارد به صورت فصلی ارزیابی و 
در ســایت قرار می گرفت و عموم مردم می توانستند مشاهده کنند. 
حاال نمی دانم این اقدامات اتفاق می افتد یا نه که حتما باید پرسیده 
شــود و اطالعات هم بایــد در اختیار مردم قرار بگیرد. شــفافیت، 
اطالع رسانی و پاسخ گویی چیزی است که هم دولت مطرح می کند 

و هم اینکه الزمه یک حکمرانی خوب است و باید انجام شود.
  منتقدان قانون هوای پاک معتقدند این قانون باید آسیب شناسی   .

و بازنگری شود. از نظر شما قانون مذکور چه ایرادهایی دارد و چگونه 
می توان آنها را اصالح کرد؟

در گزارش هایی که به مسئوالن می دهیم، قانون را آسیب شناسی 
می کنیم. یکی از موارد آسیب شناســی این است که چرا اجرای این 
قانون دچار مشــکل شــده اســت؟ آیا وضعیت اقتصادی کشور و 
تحریم ها باعث شــده تا این قانون اجرا نشود یا دلیل دیگری دارد؟ 
البته تناقض و هم پوشانی هم در قانون وجود دارد. در قانون هوای 
پاک دربــاره تاالب ها و حقابه صحبت شــده ، درحالی که در قانون 
تاالب ها نیز همین موارد ذکر شــده  که اینها باهم در تناقض است. 
برخی ها می گویند ســازمان محیط زیســت به وظیفــه خود عمل 
نکرده است؛ در صورتی که این سازمان یک دستگاه اجرائی نیست و 
دســتگاهی نظارتی است، اما با وظایفی که بر عهده سازمان محیط 
 زیست است، تقویت نشده اســت. برای مثال درباره پایش صحبت 
شده اما باید منابع مالی در اختیار سازمان گذاشته شود؛ درحالی که 
هیچ کدام از اینها در قانون دیده نشده و معتقدیم هر قانونی را باید 
بازنگری کرد. کشــورهایی مانند انگلســتان، هلند و فرانسه از سال 
۱۹۲۰ قانــون هوای پاک را پایه گذاری کردند اما قدمت قانون ما پنج 
ســال است و به جای اینکه قوانین را نگاه و مشکل را برطرف کنیم، 
دنبال مقصر می گردیم. دســتگاه های نظارتی هم دنبال این هستند 
کــه در دو مــاه آذر و دی مقصر را پیدا و به مــردم معرفی کنند و 
بعد هم موضوع تا ســال آینده فراموش می شــود. در چالش های 
بزرگ نیاز داریم اراده سیاســی در باالترین ســطح داشــته باشیم تا 
در سیاســت گذاری ها و قانون گذاری ها ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
سیاســی و امنیتی آن دیده شــود و این اراده فقط برای ۴۵ روز یا دو 
ماه نباشــد. آلودگی هوا ۵۰ سال است که وجود دارد؛ با این تفاوت 
کــه در آن زمان جمعیت کمتر بوده و خودرو هم محدود به پیکان 
بوده اســت  اما به حل مسائل ساده نگاه می  شود و عزمی هم برای 

حل کردن آنها وجود ندارد.
  حساسیت نســبت به آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک به   .

دســتگاه قضا رسیده اســت و اخیرا علی صالحی، دادستان تهران، 
گفته اقدامات دســتگاهی که در  اجرای قانون هوای پاک ترک  فعل 
کرده باشــد، در شعبه ویژه کارکنان دولت بررســی خواهد شد. آیا 
در روند اجرای قانون هوای پاک و سیاســت های ضد آلودگی هوا، 

دستگاه هایی هستند که شفافیت الزم را نداشته باشند؟
قوه قضائیه از گذشــته نســبت به برخی مسائل زیست محیطی 

از جمله آلودگی هوا حساسیت نشان داده است و همیشه هم از این 
جدیت تشکر می کردیم؛ به ویژه معاونت حقوق عامه خیلی در قبال 
مسائل حســاس بود. اما به  نظر می رسد برخی دستگاه ها از جمله 
شهرداری ها باید به عنوان یک نهاد عمومی که در کنار محیط  زیست 
اقدام به اندازه گیری پارامترهای هوا می کنند، شــفافیت را داشــته 
باشند. هرچند پنهان کاری در داده های ایستگاه های سنجش کیفیت 
هوا قابلیت انجام ندارد  اما شاید این سؤال برای مردم مطرح است 
که امســال چه اتفاقی افتاده که نسبت به سال گذشته و سال های 
قبل از آن، تعداد روزهای آلوده ۵۰ روز بیشــتر شده است؟ در شش 
سال اخیر شاخص خطرناک نداشتیم  اما امسال چهار روز خطرناک 
و ناسالم داشته ایم. شفافیت و اطالع رسانی در این مسئله بر عهده 
شــهرداری، وزارت بهداشت و ســازمان محیط زیست است که اگر 
همه اینها وظایف خود را انجام ندهند و نگویند چرا این اتفاق افتاده 
اســت، می توان گفت حتما چیزی وجود دارد که کسی نمی خواهد 
درباره آن صحبت کند. این امر پنهان کاری را تقویت می کند که چرا 
کســی حاضر نیســت درباره این موضوع مهم که در ســطح سران 
مطرح شده است، صحبت کند. پنهان کاری می تواند تلنگری باشد از 

بابت اینکه به وظایف مان از لحاظ حاکمیت عمل نکرده ایم.
  بسیاری از این پنهان کاری ها در عرصه سیاست گذاری مرتبط با   .

کاهش آلودگی هوا می تواند به  دلیل مصلحت اندیشی سیاسی باشد. 
چقدر این مصلحت اندیشی ها می تواند آسیب زا و خطرناک باشد؟

خطرناک بــودن پنهان کاری در سیاســت  گذاری ها می تواند چند 
علت داشــته باشــد. اگر اطالعات صحیــح به مردم داده نشــود، 
اطالعات را از منابع دیگر که ممکن اســت اطالعاتی غلط باشــند، 
دریافت می کنند. هیچ ســالی سابقه نداشته این تعداد روز مدارس 
تعطیل شــود و تبعات این تعطیلی ها می تواند خطرناک باشد. در 
عین حال، بیماری های قلبی کــه می تواند از اثرات مخرب آلودگی 
هوا باشد، بیشتر شده و حتی وقتی رئیس کمیسیون بهداشت درباره 
آلودگی هوا نامه می زند، نشان دهنده خطرناک بودن وضعیت است. 
خطرناکی پنهان کاری در مقابله با آلودگی هوا، از قرمز شدن شاخص 
کیفیت هوا شروع می شود تا تعطیلی مدارس. مطالعات زیادی در 
دنیا داریم که ارتباط بســیار مستقیمی بین مرگ ومیر ناشی از کووید 
و آلودگی هوا دارند که نشــان می دهد افرادی که در مراکز صنعتی 
و هوای آلوده زندگی می کنند، تعداد مرگشــان بر اثر کووید۱۹ بیشتر 
بوده اســت. بنابراین اگر راجع به آن صحبت نشــود، وضعیت بدتر 
می شــود و نتیجه ای ندارد جز اینکه ظرفیت اجتماعی و مقبولیت 
اجتماعی از بین می رود و این پروســه باعث می شود اعتماد مردم 

به محیط  زیست از بین برود. چندان نباید به مردم فشار آورد. بحث 
مقبولیت اجتماعی بســیار مهم است. اگر مسیر به گونه ای باشد که 
فــرد از منزل تا محل کار بتواند با ۳۰۰ متر پیاده روی ســوار اتوبوس 
یا مترو شــود، امکان ندارد برای تردد روزانه از ماشــین شــخصی 
اســتفاده کند. مردم تابعی از سیاست های کالن هستند؛ بنابراین در 
برنامه ریزی ها باید مشارکت کنند. مردم همراه هستند و تجربه نشان 
داده هرکجا صادقانه با مردم صحبت کرده ایم، توانسته ایم حقیقت 
را بگوییم و اگر مردم احســاس کنند که قرار است چه کاری انجام 
شود، حتما همراهی می کنند  اما در موضوع آلودگی هوا به نحوی 

وارد موضوع شدیم که همه داریم زجر می کشیم.
  با این حــال می توان گفت که مســئوالن ادوار گذشــته نیز در   .

اجرا نشدن کامل قوانین مرتبط با آلودگی هوا سهیم هستند. از نظر 
شما سهم مسئوالن گذشته در اتخاذ سیاست ها و تصمیم های اشتباه 

مربوط به آلودگی هوا چقدر بوده است؟
قانون هوای پاک از ســوی مجلس تنظیم و تصویب شــد و در 
یک فرایند طوالنی به دولت ارســال شــد و این فرایند خسته کننده 
بود و همه می خواستند یک چیزی تصویب شود. شاید می توانست 
مباحث مطرح شده در قانون، بهتر تنظیم شود. قانون خوب قانونی 
اســت که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و توان فنی و مقبولیت 
اجتماعی جامعه تعریف شود. شــرایط و توان اقتصادی بر اساس 
 GDP ســنجیده می شود. حتی شاهد بودیم ترامپ هم در معاهده 
پاریس اعالم کرد اگر بخواهد برخی از تعهدات را قبول کند، فشــار 
اقتصادی زیادی به صنعت آمریکا وارد می شود و رقابت را از دست 
می دهد. بنابرایــن قانون گذاری ها و سیاســت گذاری ها با توجه به 
شــرایط اقتصادی کشورها لحاظ می شود. در کشور ما نیز تحریم در 
حوزه انرژی بسیار جدی بوده و از سال ۹۹ که تحریم ها شدت گرفت، 
در حوزه انرژی هیچ کشــوری نه کمک و نه ســرمایه گذاری کرد و 
تحریم هم باعث شد نتوانیم اقدامات را آن گونه که باید انجام دهیم 
و این مســئله مورد توجه قانون گذارها قرار گرفت. اکنون بیش از ۹ 
میلیون موتورســیکلت کاربراتوری داریم که وقتی قوانین را سفت 
و ســخت می کنیم، باید حواسمان به مقبولیت اجتماعی هم باشد. 
چگونه می توانیم در سیاســت گذاری ها به فردی که موتورسیکلت 
کاربراتوری دارد و معیشــت زندگی را تأمین می کند، بدون حمایت 
از او بگوییم موتورســیکلتش را بفروشد و موتورسیکلت گران تری 
خریداری کند. آن موقع که قانون هوای پاک را نوشــتیم، متأســفانه 
بــه این عامل اصال توجه نکردیم و بــه لحاظ قانون گذاری می توان 
گفت ما این ضعف را در آنجا داشتیم. زمانی که قوانین را گذاشتیم 
و آیین نامه ها تهیه شــد، باید برنامه داده می شد  اما اصال در داخل 
کشــور در رابطه با اینکه چطور می خواهیم آلودگی هوای شهرها 
را بهبود ببخشیم، برنامه نداشــتیم. یا اینکه برنامه اجرائی در افق 
هر ســال چگونه است تا در بودجه های ســاالنه دیده شود. درباره 
ســهم مســئوالن این را باید اضافه کرد که همه مســئوالن نقش 
داشــتند و دارند، اما چیزی که امســال اتفاق افتاده و جای تعجب 
دارد، این اســت که دادســتان قبول کرده مازوت سوزی انجام شود 
که عجیب اســت و متأســفانه ممکن اســت در آینده مشکالتی را 
ایجاد کند. خاطرم هســت مازوت ســوزی را از حدود ۴۰ درصد به 
۱۷ درصد در نیروگاه ها رسانده بودیم و خیلی کم شد. سال گذشته 
در اصفهان اجازه مازوت سوزی داده نشد. در تهران هم نمی توانند 
مازوت بســوزانند. در عین حال باید پرسید آیا صداوسیما که وظیفه 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی دارد، وظیفه خود را انجام داده است؟ 
احســاس من این اســت که اصال وظیفه خود را انجام نداده است 
و بایــد موضوعات را برای مردم تبیین کرد و اگر قرار اســت مازوت 
سوزانده شــود، باید دلیل آن گفته شد. از طرفی در اسناد باالدستی 
هم بر کاهش مصرف انرژی تأکید شــده اســت  اما افزایش مصرف 
انرژی مشــکالت بسیار زیادی را می تواند در آینده برای ما ایجاد کند 
و ممکن اســت چراغ سبزی به خودروساز برای تولید بیشتر خودرو 

باشــد. اکنون خودروهایی که تولید می شود، حدود هشت تا ۹ لیتر 
در هر صد کیلومتر سوخت مصرف می کنند؛ در حالی که خودروهای 
تولیدی در کشــور ترکیه پنج لیتر در هر صد کیلومتر مصرف دارند. 
بسیاری از کشورهای دنیا در ۱۵ سال اخیر حداقل ۲۰ درصد مصرف 
ســوخت را کاهش داده اند  اما در کشور ما ۲۰ درصد افزایش داشته 
است. اکنون با پدیده ای روبه رو هستیم که هم مصرف گاز نسبت به 
سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و هم مصرف سوخت افزایش 
داشته که این یک تلنگر است و اگر به عنوان فرصت استفاده نشود، 
تداوم این فرایند باعث می شــود کسی در تکنولوژی کاهش مصرف 
سرمایه گذاری نکند و روز به  روز فقیرتر می شویم. این نیست که فقط 
بحث آلودگی هوا مطرح باشد  بلکه سهم مسئوالن در قسمت های 
دیگر می تواند اثرات جبران ناپذیری بگذارد و کشور را در فضایی قرار 
دهد که نتواند به لحاظ اقتصادی منابع مالی داشــته باشــد و روی 

پروژه های عمرانی سرمایه گذاری کند.
  مسیر سیاست گذاری اشتباه در حوزه آلودگی هوا همچنان ادامه   .

دارد؟
اکنــون آلودگی هوا موضوع بســیار مهمی اســت، اما در آنچه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در برنامه هفتم ابالغ کرده، اصال 
چیزی تحت عنوان محیط  زیســت و آلودگی هــوا وجود ندارد که 
نشــان می دهد اگر قانون می گذاریم، باید سلسله مراتب هم پشت 
آن دیده شود. نمی توان بودجه ساالنه داد  اما ردیفی در برنامه های 
پنج ســاله برای آن ایجاد نکرد. بنابراین بایــد گفت برنامه ای درباره 
اینکه چگونه هدف گذاری کنیم و چقدر بودجه تعیین شود تا طبق 
آن نظــارت، پایش و گزارش دهی انجام شــود، نداشــتیم و نداریم. 
این مســئله در سطح قانون گذاری وجود نداشــته است. در سطح 
سیاست گذاری مجمع تشــخیص مصلحت نیز وجود نداشته و در 
برنامه های وزارتخانه ها، ســازمان برنامه و بودجه و در تشــکیالت 
محلی که شوراهای شهر هستند، چیزی به نام برنامه و چیزی به نام 
هدف گذاری برای رسیدن به یک سری اهداف و تأمین منابع مالی و 
تنظیم بودجه برای تحقق اهداف نبوده است. در عین حال برنامه ای 
از سوی کنسرسیوم دانشــگاه های برتر برای بهبود وضعیت هوای 
۹ کالن شــهر طراحی شد و ۱۳ دانشــگاه برتر برنامه دادند که چه 
فعالیتی در کدام فصول، در شهرها آالیندگی ایجاد می کند. دی ماه 
ســال ۱۴۰۰ این برنامه هــا در قالب ۱۶ برنامه و هدف در جلســات 
معاون  اول رئیس جمهوری مطرح شــد، اما رئیس سازمان برنامه  و 
بودجه در جلسات شرکت نداشت و بعد هم جلسات تشکیل نشد. 
قرار بود در انتهای برنامه ششــم توســعه، ۷۰ درصد جابه جایی ها 
مردم توسط اتوبوس های درون شــهری صورت بگیرد و ۳۰ درصد 
توسط وســایل نقلیه شــخصی  اما اکنون برعکس اســت. به این 
دلیل است که ســرمایه گذاری الزم برای توسعه مترو و حمل ونقل 
عمومی انجام نشده و فقط شهر را بزرگ تر کرده ایم، بدون اینکه به 
فکر حمل ونقل عمومی باشــیم. از طرفی قرار بود ۹ هزار اتوبوس 
در شــهر تهران داشته باشیم، اما اکنون شهرداری تهران به  سختی 
می تواند دو هزار اتوبوس جابه جا کند. پس با سیاســت گذاری های 
اشــتباه، بارگذاری بیشتر شده و اســتفاده از وسایل نقلیه شخصی 
نیز افزایش یافته اســت. از طرفــی وزارت صمت یک مدعی بزرگ 
اســت تا قوانین هوای پاک دیرتر اجرا شــود. راه حــل وجود دارد و 
برخی کشــورهای آلوده نیز در یک افق پنج ســاله وضعیت هوا را 
بهبود ببخشــیدند. بنابراین حتما راهکار وجود دارد و برنامه ای که 
کنسرسیوم دانشگاه ها داده ، تبلور تمام تجربیات جهانی بوده است  

ولی متأسفانه از این برنامه استفاده نمی شود.
  در سال های اخیر قوه قضائیه برای برخورد با ترک فعل دستگاه ها   .

در اجرای قانون هوای پاک ورود کرده اســت  امــا در عمل اتفاقی 
برای برخورد با دســتگاه های متخلف نیفتاده است. از نظر شما این 

برخوردها می تواند برای حل مشکل آلودگی هوا راهگشا باشد؟
پیام این برخوردها برای مردم می تواند این باشد که متخلفان تنبیه 
شــوند. دو سال پیش به معاون ســازمان بازرسی گفتم اگر بخواهید 
جرئت و شــجاعت را از مدیران بگیرید تا ریشــه برخــی اتفاق ها را 
شناســایی کنید، یک مدیــر نمی تواند هیچ وقت راهــکار ارائه دهد. 
معتقدم برای تمام اقدامات باید تشــویق و تنبیه در نظر گرفته شــود 
تا ریشــه ها شناسایی شود. شیوه حل مســئله در آلودگی هوا نیاز به 
بازنگری دارد. قانون باید عوض شــود. در جلسه ای به قائم مقام وزیر 
کشــور گفته بودم قانون هــوای پاک به یک راهبر که وزارت کشــور 
اســت، نیاز دارد. در استان ها نیز استاندار متولی شود که قانون هوای 
پاک اجرا شــود و ســازمان محیط  زیســت نیز گزارش دهــی کند. در 
کالن موضوع، سامانه ای در تهران برای پایش وجود دارد و در استان ها 
نیز اســتاندارها پیگیر اجرای قانون می شــوند. قائم مقام وزیر کشور 
قبول کرد و نامه ای به تمام اســتانداران فرســتاد و معاونان عمرانی 
استانداری ها موظف شدند  نسبت به اجرای بندهای قانون اقدام کنند، 
اما متأسفانه با تغییر دولت ها تمام سوابق از بین می رود و وقتی از بین 
برود و پیوستگی وجود نداشته باشد، شاهد وضعیت موجود هستیم. 
برای اینکه مسائل کشور را حل کنیم، همت، شجاعت، اهتمام جدی 
و پیگیری نیاز است و اگر این نباشد، با اتفاقاتی که درباره ترک فعل ها 

صورت می گیرد، مدیران همه محافظه کار می شوند.

چهارشنبه
۲۸ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۵

 قانون گذاری ها و سیاست گذاری ها با توجه به 
شرایط اقتصادی کشــورها لحاظ می شود. در 
کشور ما نیز تحریم در حوزه انرژی بسیار جدی بوده و از 
سال ۹۹ که تحریم ها شدت گرفت، در حوزه انرژی هیچ 
کشوری نه کمک و نه ســرمایه گذاری کرد و تحریم هم 
باعث شــد نتوانیم اقدامــات را آن گونه که باید انجام 
دهیم و این مســئله مــورد توجــه قانون گذارها قرار 
گرفــت. اکنــون بیــش از ۹ میلیون موتورســیکلت 
کاربراتــوری داریم که وقتی قوانین را سفت و ســخت 
می کنیم، باید حواســمان به مقبولیــت اجتماعی هم 
باشد. چگونه می توانیم در سیاست گذاری ها به فردی 
که موتورسیکلت کاربراتوری دارد و معیشت زندگی را 
بگوییــم  او  از  حمایــت  بــدون  می کنــد،  تأمیــن 
را بفروشــد و موتورسیکلت گران تری  موتورسیکلتش 

خریداری کند.
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