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نگاهی به یک الیحه که می گویند وزارت نیرو را صاحب رودخانه ها و بسترهایشان می کند و گالیه های کارشناسان محیط زیست

مدیری که می خواهد مالک  شود؟

آلودگی، خطرناک تر  از  ایدز  و  ماالریا
آلودگی هوا  و  جان  شهرنشینان

فرزانه احمدی: از سیل نوروز ۹۸ که شادی عید را برای ۲۵ استان به بحران تبدیل کرد و ۸۶ نفر را به کام مرگ فرستاد، این روزها بین فعاالن محیط زیست زیاد یاد می شود. دلیل آن نیز 
الیحه ای اســت که دولت به مجلس فرستاده و می گوید هدفش جلوگیری از وقوع چنین سیل هایی است. «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» نام الیحه جدیدی است که دولت 
اواخر مهرماه سال جاری برای بررسی به مجلس شورای اسالمی فرستاده است و ۲۱ ماده دارد؛ اما این الیحه از همین بدو ارسال به مجلس، نگرانی های زیادی برای فعاالن محیط زیست 
به دنبال داشــته است. خالصه این الیحه آن اســت که بعد از تصویب آن، رودخانه ها و بسترشان در مالکیت وزارت نیرو با صدور سند قرار می گیرد؛ در حالی که پیش از این تنها مدیریت 

منابع آبی با این وزارتخانه بود و حق مالکیتی برای آن در میان نبود. اما چرا دولت به دنبال چنین اختیاری است و چرا فعاالن محیط زیست با آن مخالف هستند؟

جلوگیری  از  سیل  به  شرط  مالکیت  رودخانه ها
مســعود امیرزاده، فعال محیط زیست، برای ما توضیح داد که 
در ابتدا ایده واگذاری سند مالکیت منابع عمومی که تا پیش از این 
در زمره اموال عمومی بوده اند، از کجا به ذهن وزارت نیرو رســید: 
« بعد از ســیالب ســال ۹۸، یکی از نهادهایی که مــورد انتقاد قرار 
گرفت وزارت نیرو بود و این سؤال مطرح شد که چرا این وزارتخانه 
ساماندهی را به صورتی انجام نداده است که از سیالب جلوگیری 
شود. یک کمیته در آن زمان تشکیل شد و وزارت نیرو و شرکت های 
آب منطقه ای در جلســه ای که برای پاسخ گویی آنها بود، نداشتن 
مالکیت توسط این نهادها را به عنوان دلیلی برای تجاوز دیگران به 

حریم رودخانه ها و شکل گیری سیالب عنوان کردند».
بــه گفته امیــرزاده، وزارت نیرو در ســال ۹۹ یــک پیش نویس 
قانون پیشــنهادی را برای اعطای مالکیت بسترهای آبی به وزارت 
نیرو با نام «متــن پیش نویس نهم قانون جامع آب» تدوین کرد که 
با مخالفت گســترده جامعه مدنی و سازمان هایی مانند حفاظت 
محیط زیســت و مراتع و آبخیزداری مواجه شد. سپس وزارتخانه، 
کمیته مشترکی را با حضور فعاالن مدنی تشکیل داد تا پیش نویس 
جدیدی تدوین شود، ولی در همان کمیته هم فعاالن محیط زیست 
مخالفت خود را با این طرح به هر شــکلی که باشــد اعالم کردند. 
امیرزاده این طور ادامه می دهد کــه با این مخالفت ها، وزارت نیرو 
الیحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» را تدوین کرد 
و این همان الیحه ای است که در روزهای آخر مهر به مجلس ارائه 
شده است. حاال فعاالن مدنی و محیط زیست معتقدند از سه جنبه 
محیط زیستی، اجتماعی و حقوقی می توان این الیحه را بررسی کرد 

که در هر سه مورد، مخالفت این فعاالن را برانگیخته است.
محیط  زیست  اولین  قربانی  سنددارکردن  رودها

اعطــای منابع آبی به  عنوان بخشــی از محیط زیســت به یک 

نهاد فنی و مهندسی مانند وزارت نیرو، از  جمله ایراداتی است که 
فعاالن محیط زیست به این طرح وارد می کنند.

امیرزاده معتقد اســت اعطای مالکیت رودخانه به شرکت های 
آب منطقــه ای، با نفس محیط زیســت بودن منابــع آبی در تضاد 
است: «رودخانه یک موجود زنده و پویا ست و همواره در طول زمان 
مســیر و نحوه حیات خود را تغییر می دهد و یک مکان با مرزهای 

مشخص نیست که سند ملکی برای آن صادر شود».
او در توضیحات بیشــتری می گوید: «عالوه بر آن، نظام طبیعی 
رودخانه چند جنبه دارد و درواقع اکوسیســتم رود فقط شامل آب 
نیست، بلکه پوشش گیاهی، خاک، موجودات زنده و ... در آن وجود 
دارد. با اعطای ســند مالکیت به وزارت نیرو، به رود به صورت یک 
کانال آب نگاه خواهد شــد؛ چراکه این وزارتخانه یک دستگاه فنی 
و مهندسی است و تخصص محیط زیســتی ندارد و نمی تواند این 

اکوسیستم را مدیریت کند».
به گفته او، با این کار، دسترســی ســازمان محیط زیست به این 

منابع هم به دلیل مالکیت یک نهاد دیگر قطع می شود.
این فعال محیط زیست به عملکرد وزارت نیرو در قبال رودهایی 
که اکنون در اختیار این نهاد هســتند، نقد دارد: «همین االن درباره 
رودخانه هایــی کــه در اختیار وزارت نیرو قــرار گرفته، ما می بینیم 
بعضی جاها درخت های اطراف رود قطع شده است یا به رودخانه 
دیواره ســیمانی یا بتنی تحمیل شده که به صورت مانعی در برابر 

حفظ پویایی رودخانه عمل می کند».
امیــرزاده منافع اقتصادی رودخانه را هشــدار دیگری می داند: 
«شن و ماسه رودخانه ها ممکن است برداشت شود یا اطراف رودها 
به صورت کارگاه های ســاختمانی و عمرانی دربیاید. اکنون حاشیه 
رودخانه جاجرود، بعد از پل لواسان، هفت سال است به یک کارگاه 
تبدیل شده است. خطر نگاه ســودجویانه با رویکرد درآمدزایی به 

رودخانه هم وجود دارد».
هشــدار درباره بارگذاری هــای اضافه بر رودهــا و منابع آبی، 
موضوع دیگری است که کارشناسان معتقدند ممکن است از نتایج 
تصویب الیحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» باشد. 
این وزارتخانه مســئول تأمین و تقسیم آب کشور است و از آنجا که 
مالحظات زیســت محیطی در حیطه دانش او نیست، ممکن است 

به بارگذاری های اضافه بر رودها تن بدهد.
عــالوه بــر اینها، کارشناســان می گوینــد اعطای ســند ملکی 
رودخانه ها به وزارت نیرو می تواند مالکیت اراضی ملی را که پیش 
از این متمرکز و در دست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
بود، چند تکه کند. این موضوع بین دستگاه ها، رقابتی را برای تملک 
و ســندگیری اراضی ملی ایجاد می کند و این وهن حاکمیت ملی 

خواهد بود.
کشاورزان   قربانیان   اعطای مالکیت  رودها  به  دولت

مسعود امیرزاده به نکته دیگری هم اشاره می کند: «شرکت های 
آب منطقه ای با وجود اینکه در حال حاضر وظایف حاکمیتی و ملی 
دارند، اما در بطن خود دارای ویژگی های شــرکت هستند که شامل 
سود و زیان است. موجودیت شرکت ها بر سوددهی استوار است و 
واگذاری مالکیت رودها بــه آنها، این خطر را به وجود می آورد که 
بخواهند از رودخانه ها منافع مالی به دست بیاورند؛ چراکه مالکیت 
بدون سوددهی برایشان هزینه ساز است. ماهیت شرکت بودن آنها 
با مالکیت اموال عمومی در تضاد است و بنابراین شرکت های آب 

منطقه ای برای انجام چنین کاری مناسب نیستند».
عالوه بر مشکالت محیط زیســتی، چالش های اجتماعی نیز به 

دنبال این موضوع رخ می دهد.
امیرزاده درباره چالش های اجتماعی ای که به دنبال تصویب و 
اجرای الیحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» اتفاق 

می افتــد، گفت: با تصویب این الیحــه، وزارت نیرو در تعیین حریم 
برای بســتر رودخانه اختیار کامل خواهد داشــت و به دلیل وجود 
ســند، ادعای مالکیتش بر زمین های اطراف رودخانه ها امکان پذیر 
می شود. این زمین ها اکنون در مالکیت کشاورزانی است که سال ها 
بر آن کشــت کرده اند. اگر وزارت نیرو زمین های این کشــاورزان را 
حریم بخواند و بر آن ادعای مالکیت کند، نارضایتی های اجتماعی 

و شکایت های حقوقی زیادی شکل خواهد گرفت.
وی در ادامه توضیح داد: بســیاری از زمین هایی که اکنون سند 
رســمی ندارند، به تملک وزارت نیرو در خواهــد آمد و نارضایتی 
کشــاورزان را در پی خواهد داشــت. تنها دلبســتگی روســتاییان، 
زمین های کشــاورزی اســت. با اجرای چنین طرحی، کشاورزان که 
سال ها در زمین هایشــان مالک بوده اند، به صورت مستأجر وزارت 
نیــرو در خواهند آمد. عــالوه بر این مــوارد نگرانی فعاالن محیط 
زیســت از این اســت که با اعطای مالکیت به وزارت نیرو، حاشیه 
رودخانه ها به طرح های گردشگری واگذار شود که منجر به تخریب 
محیط زیســت و فضای بومی رودها می شــود، ایــن موضوع هم 
برای گردشگری و هم محیط زیست آسیب زاست. کم کردن پهنای 
رودخانه ها و افزودن به حریم برای دست پیدا کردن به منافع مالی 

ناشی از فروش زمین ها، دغدغه دیگر فعاالن مدنی است.
تدوین  الیحه  مالکیت  بر  رودها  غیرضروری  است

عالوه بر ابعاد محیط زیستی و اجتماعی، آن طور که کارشناسان 
می گویند، الیحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات ســیل» از 

جنبه حقوقی نیز قابل نقد است.
تأکید یک کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین یافتن پاسخ 
این پرســش اســت که ضرورت تدوین و پیگیری برای تصویب این 

الیحه چیست؟
الهــام فریدونی منظور خــود را این طور توضیــح می دهد که 
به هر حــال هر الیحه ای ضرورتــی دارد. وزارت نیرو اختیارات الزم 
برای جلوگیری از ســیل و رســیدگی به امور حریم و بســتر رودها 
را دارد و نیــازی بــه مالکیت نیســت و بنابراین تدویــن این الیحه 

غیرقانونی به نظر می رسد.
او به یک توافق اشــاره می کند که انعقاد آن محل سؤال است: 
«وزارت  نیرو در ســال ۹۷ توافق نامه ای با ســازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور منعقد کرد تا از طریق این توافق بتواند ســند 
مالکیت رودخانه های کشور را به دست بیاورد و اکنون در عمل این 
وزارتخانه سند بسیاری از رودهای کشور را به نام خود درآورده؛ اما 
با توجه به اینکه طبق قانون، امکان مالکیت بر اراضی ملی و اموال 

عمومی وجود ندارد، این مالکیت محل سؤال است.
او از نمایندگان مجلس انتظار دارد به تحقیق و تفحص درباره 
این مســئله و همچنین مدیریــت ناصحیح آب بپردازند: «شــیوه 
مدیریت بر منابع آبی اکنون مشکالت زیادی را در حوضه های آبی 
کشور به وجود آورده است و نمایندگان مجلس باید به این مسئله 
بپردازند نه اینکه برای بررســی موضوعــی مانند اعطای مالکیت 

رودها به وزارت نیرو وقت بگذارند».
رودها   اموال   عمومی   هستند

کارشناســان می گویند مواد نوشته شــده در الیحه «حفاظت از 
رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» با قوانین پیشین در تضاد است.
نظر یک پژوهشــگر حقوق محیط زیســت درباره این الیحه این 
اســت که محتوای آن با عنوان مطرح شده سازگاری ندارد و نتیجه 
چنیــن الیحه ای، تغییر مالکیت اموال عمومی بــه نام وزارت نیرو 

است.
به اعتقاد صــادق جمالی، وزارت نیرو بــدون توجه به قوانین 
باالدســتی از جملــه قانون اساســی و قانون توزیــع عادالنه آب  
کــه ملزم به تبعیت از آنهاســت، در ماده یک الیحــه مورد نظر  از 
مالکیت بســتر رودخانه ها به نام دولت و به نمایندگی وزارت نیرو 
ســخن به میان آورده اســت. این ماده خطر ایجاد فســاد اداری، 
زمین خواری  و البتــه نارضایتی های عمومی مالکان قانونی مجاور 
رودخانه ها در ســطح کشــور را بــه دنبــال دارد، به خصوص که 
انتقاداتی درباره عملکرد وزارتخانه در حفاظت از منابع آبی کشور 

وجود دارد.
در نظام حقوقی کشــور، از منظر مالکیت، اموال به ســه گروه 
اصلی اموال شــخصی، اموال دولتی و اموال عمومی تقسیم شده 
است. حاال این پژوهشگر حقوق محیط زیست، معتقد است تفسیر 
وزارت نیرو در این الیحه موردنظر، با هیچ یک از این مکاتب حقوقی 

سازگاری ندارد.
جمالــی توضیــح داد: اموال عمومــی و از جملــه منابع آبی 
و بسترشــان، اموالی هســتند که در اســتفاده از آنها، هم دولت و 
هم شــهروندان از حقوق مســاوی برخوردارند و جایــگاه وزارت 
نیرو محــدود به مدیریت و اداره آن اســت و به معنای مالکیت بر 
این اموال نیســت  بلکه نوعی حاکمیت اســت که از طرف دولت 

اعمال می شــود. او تأکید دارد که از دیگر ویژگی های اصلی اموال 
عمومی، بر اســاس مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانــون مدنی، عدم قابلیت 
تملک خصوصی آنهاســت، چه این تملک توسط دولت به عنوان 
یــک شــخص حقوقی باشــد و چه از ســوی اشــخاص حقیقی 
دیگر. عــالوه بر آن، طبق اصل «عدم اعتبار امــاره تصرف»، اموال 
عمومــی عالوه بــر اینکــه نمی تواند بــه مالکیت دولــت در آید، 
حتی اگر در تصرف دولت باشــد، به واسطه ســبق تصرف، امکان 
مالکیت و صدور ســند آن به نام دولت وجود نــدارد؛ زیرا مطابق 
مــاده ۳۵ قانون مدنی،  تصرفی دلیل بر مالکیت اســت که تصرف 

به عنوان مالکیت و مشروع باشد.
تدوین این الیحه بدون توجه به ســند سیاست های کالن نظام 
قانون گذاری ابالغی ســال ۹۸ انجام شده که در آن به صراحت بر 
تطبیق قوانین جدید بر اساس اسناد باالدستی تأکید شده است. این 
الیحه در تضاد با قانون مدیریت بحران کشور نیز هست که طی آن 
وزارت نیرو دارای تکالیف متعدد نسبت به بحران سیل است و برای 

سه دهه مسئولیت کارگروه سیل را داشته است.
به گفته جمالی، در این الیحه، مجوز فروش بســتر انهار متروک 
شهری به وزارت نیرو داده شده که می تواند احتمال تعرض به انهار 
و زمین خواری را باال ببرد. عالوه بر آن تفویض چنین صالحیت ها و 
اختیاراتی به یک دستگاه دولتی، ماهیت حفاظتی ندارد و با روح و 

عنوان الیحه نیز در تضاد است.
نکتــه دیگری که این کارشــناس رســمی دادگســتری در امور 
مهندســی آب اضافه می کنــد، مربوط به تکالیــف وزارت نیرو در 
مواجهه با ســیل اســت. وی توضیــح داد: در ایــن الیحه تمامی 
تکالیف و وظایف مصرح وزارت نیرو بر اســاس قوانین مرتبط و از 
جمله قانون مدیریت بحران، در مراحل مختلف مواجهه با ســیل 
به نهادهای دیگری از جمله وزارت کشــور و شــهرداری ها منتقل 
شده است. این در حالی اســت که بر اساس ماده ۲۹ قانون توزیع 
عادالنــه آب  و بنــد ۵ ماده ۷ اساســنامه شــرکت مدیریت منابع 
آب ایران؛ مهار ســیالب، مهندســی رودخانه و ســواحل و کنترل 
ســیل از وظایف وزارت نیرو و شــرکت مدیریت منابــع آب عنوان 

شده است.
او بــه صراحت گفت: مــرور این الیحه این برداشــت را ایجاد 
می کند که در تدوین آن منافع محدود ســازمانی، مورد توجه بوده، 

نه مصالح کالن ملی.
به گفته این کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب، 
در مراحل بررســی این الیحه که در کمیسیون تخصصی زیربنایی 
و محیط زیســت دولت در جریان بود، دیگر ســازمان های مرتبط و 
هیئت ویژه گزارش ملی ســیالب های ســال ۹۸ در نامه ای رسمی 
مخالفت خود را نسبت به این الیحه اعالم کرد و در خصوص تبعات 
آن هشــدار داد، پس از این مخالفت ها در مرحله اول، این الیحه از 

دستور کار کمیسیون خارج شد.
جمالی در ادامه صحبت های خود شــرح داد که پس از حدود 
یک سال با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت به ماجرا، 
دوباره موضوع در کمیسیون مطرح و با چند تغییر کوچک نسبت به 
متن اولیه و البته باقی ماندن ابهامات اصلی از جمله موضوع مهم 

مالکیت  به عنوان الیحه  تقدیم مجلس شد.
جمالــی بیان کرد: الیحــه اخیر نه تنها هیــچ توانایی و قابلیت 
بیشتری نسبت به قوانین موجود در مواجهه مؤثر با سیل و کاهش 
خطــرات آن ایجاد نمی کند، بلکه حتی نوعی عقبگرد در این حوزه 
اســت. اینکه بخش عمــده ای از مواد این الیحــه مانند ماده ۱۴ و 
تبصره ۲۱ این ماده، تکرار مواد و تبصره هایی از قانون توزیع عادالنه 
آب ۱۳۶۱ و آیین نامــه تعیین حریم و بســتر مصوب ۱۳۷۹، اســت 

شاهدی بر این مدعا ست.
طبق نظر این کارشــناس حقوقــی در امور آب، الیحه حفاظت 
رودخانه هــا و کاهــش خطرات ســیل تقلیل موضــوع پیچیده و 
چند وجهی سیل، ساده سازی مسئله و آدرس دهی غلط به مدیران، 
برنامه ریزان، قانون گذاران و سیاســت گذاران است و فقط مسئله و 
مسئولیت را از جایی به جای دیگر منتقل می کند و به حل آن منجر 

نمی شود.
جمالــی تأکید دارد کــه با توجه به تجربیات قبلی، در شــرایط 
کنونی انجام اصالحات ســاختاری با هدف اجرائی ســازی قوانین 
موجــود و ارتقــای ســطح مدیریــت بــا بهره گیــری از نیروهای 
متخصص و متنوع، اولویت باالتری برای مواجهه با سیل و کاهش 

خسارت دارد.
او هشــدار داد: در صورت قانونی شدن این الیحه پر ابهام، قطعا 
در ســال های آینده، دعــاوی قضائی افزایش می یابد و با توســعه 
نارضایتی های ذی نفعــان، مالکان مجاور و بهره بــرداران قانونی 
منابع آبی، بروز چالش های امنیتی و اجتماعی در ســطح کشــور 

محتمل است.

یکشنبه
۲۹ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۵

شرق: چنــد  سالی است که شروع فصل سرد سال را با هوایی مملو 
از آلودگی تجربه می کنیم و پاییز امســال هم از این قاعده مســتثنا 
نیست. طبق اعالم ســازمان هواشناسی از عصر شــنبه ۲۸ آبان  تا 
ظهر چهارشــنبه دوم آذر به دلیل پایداری نســبی جو و عدم وزش 
باد، آلودگی قابل مالحظه ای را در اکثر نقاط آســمان تهران شــاهد 
خواهیم بود. براساس صحبت های رئیس گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت، «هفت میلیون مرگ زودرس ساالنه به دلیل 
آلودگــی هوا در دنیا، داریم و تعداد مردمی که در جهان ســاالنه از 
آلودگی هوا می میرند، بیش از شــش برابر تعداد مردمی است که 

از ماالریا و بیش از چهار برابر مردمی است که از ایدز می میرند».
موضوع آلودگی هوا و راهکارهای مقابله و کنترل آن، همیشــه 
روی میز مسئوالن شهرداری و شورای شهر بوده و حتی برای کاهش 
آلودگی شــهردار تهران وعده داده تا پایان ســال آمار اتوبوس های 
فعال را به پنج هزار و ۵۰۰ دســتگاه خواهد رســاند، اما نه خبری از 
اتوبوس هــای تازه نفس دولتی در ایســتگاه های اتوبوس اســت و 
نه اتوبوس های تعمیر شــده سبب شده مســافران در ایستگاه های 

اتوبوس کمتر منتظر بمانند.
حامد یزدی مهر، مدیر  کل بحران استان تهران، اعالم کرده است: 
«برابر پیش بینی های انجام شده به دلیل انباشت آالینده ها، افزایش 
شــاخص های آلودگی جو و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای 
گروه های حساس و در صورت  مهارنشدن منابع آالینده های ثابت و 
متحرک، در بعضی ساعت ها کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق در 
حد ناسالم برای تمام گروه ها را شاهد خواهیم بود. در همین راستا 
نیز به مردم توصیه می شود که از رفت وآمد غیرضروری و بلندمدت 

در فضای باز در سطح شهر خودداری کنند؛ چرا که هوا در حال حاضر 
با توجه به هشدارها برای افراد مختلف و به ویژه سالمندان، کودکان 
و افراد باسابقه بیماری های قلبی و تنفسی مناسب نیست. همچنین 
هماهنگی های الزم با دیگر دســتگاه ها از جملــه اورژانس و... نیز 

انجام شده که در صورت لزوم اقدامات الزم را انجام دهند».
با وجود آنکه آلودگی هوا، مشــکل اغلب شهرهای بزرگ است  
اما میزان امکانات برای کنترل آن در ســال های اخیر در کشور تغییر 
چندانی نکرده و همین منجر به عوارض جســمانی  برگشت ناپذیر 
مخصوصا برای گروه های حســاس بوده است. عباس شاهسونی، 
رئیس گروه ســالمت هــوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت هم در 
گفت وگوی که با ایســنا داشــت، با بیان اینکــه آلودگی هوا یکی از 
عوامل خطر زیست محیطی مهم اســت و جوامع از طریق کاهش 
ســطح آالینده های هوا می توانند بار بیماری های مربوط به سکته 
مغــزی، بیماری قلبی،   ســرطان ریه و بیماری های تنفســی حاد و 
مزمن را کاهش دهند، اعالم کرد: رهنمود سازمان بهداشت جهانی 
در ســال ۲۰۰۵ نشــان می دهد کاهش غلظت ذرات PM10 از ۷۰ 
میکروگرم در مترمکعب به ۲۰ میکروگرم در متر مکعب، میزان مرگ 
را ۱۵ درصد کاهش می دهد. سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹ 
تخمیــن زده بود که آلودگی هوای آزاد و داخل در مناطق شــهری 
و روســتایی ســاالنه منجر به بیش از هفت میلیــون مرگ زودرس 

می شود.
 همچنین بر اســاس گزارشــی در ســال ۲۰۱۹ مشخص شد که 
در جهان به طــور میانگین حدود ۵۴ درصــد از مرگ های زودرس 
مربــوط به آلودگی هوا در فضای آزاد به دلیل بیماری ایســکمیک 

قلبی و ســکته مغزی اســت. همچنین هفت درصــد از مرگ و میر 
زودرس ناشــی از ســرطان ریــه و ۱۹ درصــد مرگ و میــر زودرس 
ناشــی از بیمــاری مزمن انســداد ریوی مربــوط بــه آلودگی هوا 

در فضای آزاد است.
او همچنین با اشاره به آلودگی به عنوان چهارمین عامل مرگ در 

جهان ، اعالم کرد: مواجهه با آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته 
چهارمیــن عامل مــرگ در جهان پس از خطــرات متابولیک، رژیم 
غذایی و دود ســیگار اســت. این در  حالی اســت که در کشورهای 
درحال توسعه، آلودگی هوا سومین ریســک فاکتور مرگ است و در 
ســال ۲۰۱۹ از هر ۹ مرگ، یک مورد به علــت آلودگی هوا رخ داده 

است. درحال حاضر ۹۹ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی 
می کنند که در آن سطح آلودگی هوا باالست (غلظت ساالنه ذرات 
معلق  PM2.5 باالتر از رهنمود ســازمان جهانی بهداشــت یعنی 
بیش از پنج میکروگرم در متر مکعب اســت). نکته شایان توجه این 
است که این خطر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین بیشتر است. 
احتمال مرگ در بچه های با ســن کمتر از پنج  ســال در کشورهای 
کم درآمــد به علت مواجهه با آلودگی هوا بیش از ۶۰ برابر بیشــتر 
از کشورهای پردرآمد اســت. همچنین تعداد مردمی که در جهان 
ســاالنه از آلودگی هوا می میرند، بیش از شش  برابر تعداد مردمی 
اســت که از ماالریا و بیــش از چهار  برابر مردمی اســت که از ایدز 

می میرند.
H, همچنین در ادامه بیان کرد: در سال ۲۰۱۳ حدود پنج  درصد 
از مرگ بچه های زیر پنج ســال و ۱۰ درصد از مرگ بزرگساالن باالتر 
از ۵۰ ســال، منتســب به آلودگی هوا بوده اســت. این الگوی سنی 
مرگ و میر از سال ۱۹۹۰ بدون تغییر مانده است. از سوی دیگر در بین 
همه سنین و در همه بازه های زمانی، سهم مردان در مرگ زودرس 
ناشــی از آلودگی هوا بیش از زنان گزارش شده است. تصور ادامه 
حیات بدون هوا حتی برای چند دقیقه هم غیرممکن اســت و این 
در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بار بیماری ها، چهارمین 
عامل خطر مرگ در جهان و مهم ترین تهدید زیســت محیطی برای 
سالمت انسان، آلودگی هوا ســت. بر اساس آخرین گزارش سازمان 
جهانی بهداشت آلودگی هوای آزاد و هوای داخل ساالنه منجر به 
بیش از هفت میلیون مرگ زودرس در جهان می شود که این یعنی 

از هر ۹ مرگ یک مرگ منتسب به آلودگی هواست. زان
ی، می
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