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معاون سازمان محیط  زیست: 

محصوالت بدون ارزیابی زیست محیطی 
نباید به تولید انبوه برسند 

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت 
محیط  زیســت ضمن انتقــاد از ورود بدون 
ارزیابی زیست محیطی تولید انبوه محصوالت 
دستكاری شده ژنتیكی گفت: اتاق بازرگانی یا 
گمرك در مورد واردات محصوالت دستكاری 
شده ژنتیكی باید اســتعالم کنند و اطالعات 

الزم را از وارد کننده به دست آورند.
مهناز مظاهری در گفت وگو با ایسنا در مورد 
مجوز تولید انبوه محصوالت دســتكاری  شده 
ژنتیكی با اشاره به این که هر محصولی که قرار 
است در محیط  زیســت رهاسازی شود، طبق 
قانون باید گــزارش ارزیابی محیط زیســتی 
داشــته باشــد، افزود:  در حال حاضر تولید 
انبوه محصوالت ژنتیكی بــدون واژه ارزیابی 

زیست محیطی مطرح شده است.
او با بیــان این کــه در بحــث محصوالت 
دستكاری شده ژنتیكی باید برابری بنیادین، 
مقایســه با نوع بومی محصول و اخذ مجوز از 
وزرات بهداشت نیز انجام شــود، اظهار کرد:  
برابری بنیادین به این معناست که برای مثال 
اگر برنج طارم دســتكاری ژنتیكی شده باید 
با طارم بومی ایران از نظــر ژن اصلی، میزان 
نشاســته، ویتامین های موجود و... مقایســه 
شود و نیز ارزیابی های محیط زیستی ازجمله 
بررســی فاصله تولید طارم دستكاری شده با 
مزارع برنج انجام شــود تا برنج از بومی گرایی 

در نیاید.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت 
محیط  زیســت با تاکید بر این که برنج ایرانی 
محصولی اســت که عطر و طعــم آن در دنیا 
معروف اســت، افــزود: نبایــد بومی گرایی 
محصوالت را از بین ببریم؛ بلكــه باید با ارایه 
گزارش ارزیابی زیست محیطی، از به مخاطره 
افتادن بومی گرایی و تنوع زیستی جلوگیری 

کنیم.
مظاهری با اشــاره به این که در ارزیابی های 
زیســت محیطی دو گــروه ســازواره ها یــا 
ارگانیسم های هدف و غیرهدف مورد بررسی 
قــرار می گیرند، گفت: ازجمله ســازوار ه های 
هدف در ارزیابی برنج دستكاری شــده، مزارع 
برنج مشابه و ازجمله ســازواره های غیرهدف 
حشــره خاص روی برنج است که باید کنترل 
شــوند. هر محصولــی تنها چند ارگانیســم 

غیرهدف دارد.
او بــا بیان این که یك محصول دســتكاری 
شــده ژنتیكی نمی تواند به راحتــی به تولید 
انبوه برســد، گفــت:  ایرادی که به ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت گرفته می شود این 
است که چطور ســازمان درخواست ارزیابی 
خطرات احتمالی محیط زیست می کند، اما به 
بحث واردات ورود پیدا نمی کند؛ در حالی که 
ســازمان قانــون را در اقدامات خــود لحاظ 

می کند.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیــان این که این ســازمان 
رایزنی های بســیاری با بخش های مختلف در 
زمینه تولید انبوه محصوالت دستكاری  شــده 
ژنتیكــی داشــته اســت، گفــت:  در مورد 
ارزیابی های زیست محیطی با سورنا ستاری، 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهوری 
صحبت هــا و رایزنی هایی صــورت گرفت و 
ایشان دستور داد که این موضوع فورا بررسی 

شود.
مظاهری با اشــاره به این کــه گزارش های 
منفی و مثبــت در مورد دســتكاری ژنتیكی 
بسیار اســت که منفی و مثبت بودن آن برای 
کســب مجوز تولید انبــوه باید ثابت شــود، 
تاکید کرد:  واژه »تــرا ریخته« به عنوان معادل 
  Genetically modified organism
واژه غلطی است و هیچ معنایی ندارد. بنابراین 
باید به جای آن از کلمه »دســتكاری شــده 
ژنتیكی« اســتفاده شود. او با اشــاره به رشد 
تولید رقابتــی مبتنی بر دانــش، بهره وری و 
تعامل سازنده با جهان در چارچوب اقتصادی 
و فرهنــگ اســالمی ایرانــی گفــت: وقتی 
می گویند مبتنی بر دانش، آیــا از تولید انبوه 
محصوالت دستكاری  شــده ژنتیكی دانشی 
در بحث ارزیابی محیط زیســتی خارج شده 
است؟ بنابراین به لحاظ منطقی ممكن نیست 
که رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش داشته 

باشیم؛ ولی ارزیابی انجام ندهیم.

 رئیس اداره پیش بینی
 اداره کل هواشناسی استان تهران: 

دمای تهران کاهش می یابد
شــهروند| رئیس اداره پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان تهران گفت: ورود سامانه جدید 
بارشی از ظهر شنبه 3 بهمن موجب بارش باران در 

مناطق مختلف استان به ویژه تهران خواهد شد.
محمد مهدی عشــقی به ایرنا گفت:  براساس 
پیش بینی های انجام شــده، فعالیت این سامانه 
بارشی به مدت 24 ساعت آسمان استان تهران را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. او اظهار کرد: این سامانه 
جدید بارشی، موجب بارش باران در بیشتر مناطق 
ازجمله تهران و بارش برف در مناطق کوهستانی 
و ارتفاعات استان تهران خواهد شد.  به گفته او، 
پیش بینی های انجام شده نشان می دهد دمای 
هوای تهران در روزهای دوشــنبه و سه شنبه به 

صورت محسوس کاهش خواهد یافت.

خبر

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

خداحافظی کالس های درس با 
بخاری نفتی و گازی تا پایان  سال 96

فارس| کالس هــای درس تا پایان  ســال 96 با 
بخاری نفتــی و گازی خداحافظی می کنند. معاون 
عمرانی وزیر آموزش وپرورش دراین باره گفت: »امسال 
برنامه ریزی کرده ایــم تا 40 هــزار کالس درس را 
استانداردسازی کنیم و برنامه این است در پایان  سال 
96 همه کالس های درس که قابلیت استانداردسازی 
دارند، با بخاری های نفتی و گازی خداحافظی کنند.«  
مرتضی رئیسی در پاســخ به این پرسش که »میزان 
وسایل گرمایشی استاندارد درمدارس چقدر است؟«، 
ادامه داد:   »530 هزار کالس درس درکشور داریم که 
حدود 200 هزار کالس درس آن  سال 92 با بخاری 
نفتی و گازی، تأمین حرارت می شد. از  سال 92، کار 
استانداردســازی این کالس های درس شروع شده 
اســت تا بخاری های نفتــی و گازی از کالس درس 
خارج شــوند و به جای آن سیستم حرارت مرکزی 
استفاده شود.«  رئیسی با بیان این که طی سال های 
92 و 93، 67 هــزار کالس درس استانداردســازی 
شده است، گفت: »امســال نیز برنامه ریزی کرده ایم 
تا 40 هــزار کالس درس را استانداردســازی کنیم 
و برنامــه آموزش وپرورش این اســت که درصورت 
تأمین منابع و کمك دولت و مجلس، درپایان  سال 
96 همه کالس های درس که قابلیت استانداردسازی 
دارند، با بخاری های نفتی و گازی خداحافظی کنند.«  
معاون عمرانی وزیر آموزش وپرورش درباره استفاده از 
بخاری های غیراستاندارد در بعضی از مدارس گفت: 
»هیچ مدیر مدرسه ای براساس بخشنامه ای که وزیر 
آموزش وپرورش داشته اســت، مجاز به استفاده از 
بخاری غیراستاندارد نیست؛ بخشی از کالس درس 
هنوز با بخاری تأمین حرارت می شود، اما بخاری که 
استفاده می شود، حتما باید نفتی و کاربراتوری باشد 
و دارای ُمهر اســتاندارد بوده و مدیران مدارس دقت 
داشته باشــند، نقص فنی در بخاری وجود نداشته 
باشد.«  رئیسی ادامه داد: »حتما باید مسیر خروج دود 
بخاری ها بازرسی شده باشد و مراقبت های ویژه طی 
بخشــنامه ای که ابتدای  سال تحصیلی توسط وزیر 
آموزش وپرورش به اســتان ها و مناطق ابالغ کرده 
است، باید رعایت شــود. در این بخشنامه نكاتی که 
مدیران و معاونان مــدارس باید رعایت کنند، گفته 
شده است و تقاضا می کنیم از وسایل معیوب استفاده 
نشود؛ آموزش وپرورش مشكالت دارد، اما برای تأمین 
بخاری و گرمایش واقعا محدودیتی نداریم.«  معاون 
عمرانی وزیر آموزش وپرورش در پاســخ به پرسشی 
مبنی بر این که »چقدر مدارس به سیســتم اطفای 
حریق مجهز هســتند«، گفت: تمام مدارس جدید 
که تحویل آموزش وپرورش می شــوند، حتما دارای 
سیستم اطفای حریق بوده و مدارس قدیمی نیز حتما 
دارای این سیستم هستند. رئیسی خاطرنشان کرد: 
این که دستگاهی باشد تا مدارس را کنترل کند، بحث 
درستی اســت، اما درحد توان در آموزش وپرورش 
توسط بخش های مختلف این تالش صورت می گیرد 
و نقش اصلی را مدیر و اولیای مدارس برعهده دارند 
و 105 هزار مدرسه دایر درکشور داریم که همه آنها 
تحت پوشش مدیر، معاون و رئیس منطقه هستند 
که باید در این خصوص دقت کنند تا اتفاقی به  وجود 

نیاید .

محیط زیست  زنان

ورود سازمان بازرسی به بحث آلودگی هوا

عملکرد همه دستگاه ها در موضوع 
آلودگی هوا بررسی می شود

 عضو کمیسیون قضائی مجلس: در برخورد با آالیندگان اعالم جرم شود

در سمینار »کارتن خوابی و اعتیاد زنان« مطرح شد

 مردم از کارتن خواب ها
 شناخت ندارند

 60 درصد مردم معتقدند کمپ ها باید خارج از شهر ساخته شود

شهروند| کارتن خوابی زنان چیست و چرا زنان 
کارتن خواب می شوند؟ راه حل کارتن خوابی زنان 
جمع کردن آنها از خیابان هاست یا توانمند کردن 
آنها؟ خیابان برای زنان کارتن خواب بهتر اســت 
یا کمپ های ترك اعتیاد؟ اینها ســواالتی اســت 
که حاال خیلی وقت اســت با افزایش تعداد زنان 
معتاد و کارتن خواب، درباره آنها میان مسئوالن و 

کارشناسان اجتماعی بحث و نظر وجود دارد. 
سمینار »کارتن خوابی و اعتیاد زنان« هم که روز 
پنجشنبه در دانشــكده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران برگزار شــد، جایی بود برای همین بحث و 
نظرها و البته نمایش فیلم مستندی با نام »گزارشی 
درباره مینا« مســتندی کــه 14 روز عید زندگی 
زنی کارتن خواب در حوالی میدان شوش را نشان 

می دهد. 
»حبیب اهلل مســعودی فرید«، معاون اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی یكــی از ســخنرانان این 
ســمینار بود. او از تناقض گویی دربــاره آمار زنان 
معتاد و کارتن خواب و شــناخت کــم ایرانی ها از 
کارتن خواب ها گفــت: »یكــی از موضوعاتی که 
نشان از شناخت پایین ما نسبت به کارتن خواب ها 
می دهد، آمار های متناقض اســت. کارتن خوابی 
مشكل بسیاری از کشورها است اما نحوه برخورد 
با آن مهم اســت. مثال در آمریكا، استرالیا، لندن و 
... گزارش هایی در رابطــه با تعداد بی خانمان ها یا 
کارتن خواب ها دارند اما متاسفانه چنین چیزی در 
ایران وجود ندارد. از طرف دیگر اختالالت روانی، 
کودکی بد و ... از عوامل این موضوع در ایران است.« 
»فروغ عزیــزی«، جامعه شــناس و دبیر گروه 

مطالعــات زنــان انجمــن 
و  ایــران  جامعه شناســی 
»گزارشــی  فیلــم  محقق 
دربــاره مینا« هــم در ادامه 
این ســمینار گفت که آمار 
شهرداری در رابطه با تعداد 
کارتن خواب ها به علت مدل 
آمارگیــری خــودش پر از 
تكرار است و عدد بهزیستی 
هم به شكل دیگری برآورد 
شــده اســت و هیچ کدام 
دقیق نیســت: »برای مثال 
بهزیســتی می گوید در کل 
کارتن خواب  15 هزار  ایران 
وجود دارد و شــهرداری در 
آماری دیگر می گوید تعداد 

کارتن خواب های تهران 15 هزار نفر اســت. شاید 
تنها چیزی که میان این آمار ها مشــترك اســت 
این باشــد که بین 5 تا 10 درصد این تعداد را زنان 
تشــكیل می دهند.« او ادامه داد: »خانه برای زن ها 
فراتر از ســرپناه حتی فراتر از یــك نظام مكانی 
اجتماعی است. خانه برای او مكانی است که کنترل 
عرصه ای است که در آن قدرت دارد، بی خانمانی 
برای زن ها از دســت دادن خیلی از اینها است.« او 
همچنین طبق تجربیات خــود گفت که تاکنون 
زنی را ندیده اســت که کارتن خواب باشد و قبل از 
کارتن خوابی یك بار تجربه خشــونت جنســی را 

نداشته باشد.
اما »پیام روشن فكر«، جامعه شناس و دبیر گروه 
علمی - تخصصــی فقر، رفاه و سیاســت انجمن 
جامعه شناسی ایران که یكی دیگر از سخنرانان این 
سمینار بود، نظر متفاوتی در این مورد داشت: »در 
بعضی موارد داشــتن آمار هیچ فایده ای ندارد. کم 
یا زیاد بودن کارتن خواب ها حق آنها را کم یا زیاد 

نمی کند. ما باید به آنها حقشان را بدهیم.« 
قســمت دیگری از این ســمینار نمایش فیلم 
مستند »گزارشی درباره مینا« بود؛ مستندی که 14 
روز عید زندگی زنی کارتن خواب در حوالی میدان 
شوش را نشان می داد. این داستان زندگی این زن 
در این مستند است: »او نامش مینا بود، برای قرار 
گرفتن میان کارتن خواب هــا مانند مرد ها لباس 
می پوشــید و معتاد هم بود، اما چیزی که درباره 
زندگــی کارتن خواب ها جالب بــود نحوه ارتباط 
آنها بود. آنها برای هم مثل خانــواده ای بودند که 
خودشان نداشتند. مینا سگ هایی داشت که مثل 
فرزندانش بودند و دیگــر کارتن خواب ها هم مثل 
خانــواده اش بودند. اما چه بر ســر او آمد تا چنین 

زندگی داشته باشد؟«

او در قســمتی از مســتند از همسرش گفت، 
از این که با او به مدت 2 ســال در ســلطان آباد در 
خانه ای به ســختی زندگــی کردند و 2 یــا 3 ماه 
بعد از بــارداری، مینا همســرش را در تصادفی با 
موتورسیكلت از دست می دهد؛ اتفاقی که شنیدن 
خبرش منجر به ســقط کودك مینا می شود و او 
بعد از مدتی به شرایط االن می رسد؛ شرایطی که 

بدون شك تاثیرش آن گذشته تلخ بوده است.
در ادامه این نشست، کارگردان این فیلم مستند 
که »کاوه مظاهری« اســت، درباره این مســتند 
گفت که آن محله خانه ســابق مادربزرگش بوده 
و این به بهتر شدن رابطه او با بی خانمان ها کمك 
کرده اســت. مظاهری درباره این که چرا این فیلم 
را درباره مینا ســاخت، گفت: »بار اولی که مینا را 
دیدم، او به من گفت بیا داخل، درواقع هیچ بیرون 
داخلی وجود نداشت ولی این که برای او در ذهنش 
چنینی چیزی وجود داشــت باعث شد تا من این 

فیلم را درباره او بسازم.« 
به گفته مظاهری، او برای ساختن این فیلم 14 
روزه 8 ماه در کنار این گروه از کارتن خواب ها بود، 
با آنها شام می خورد و ... تا اعتماد آنها را جلب کند. 
او در پاسخ به سوالی درباره این که چرا در مستند 
تجاوز های جنســی و خطرات نشــان داده نشده 
است، گفت که این اتفاقات در میان کارتن خواب ها 
وجود داشته است اما نشان دادن آن شرایط را برای 

آنها سخت تر می کرده است.
»خاطره« که یك زن بهبودیافته از اعتیاد است، 
یكی دیگر از ســخنرانان این ســمینار بود. او از 
خاطراتش درباره حضورش در کمپ ترك اعتیاد 
لویزان گفت: »خاطره هستم، 
رهایافته به مدت 2 سال و 11 
ماه به سن دخترم، فیلم درباره 
مینا حتی 5 ثانیه هم از زندگی 
یك کارتن خواب را نشان نداد. 
در لویــزان مددکار ها به جای 
یاری ما را تضعیف می کردند؛ 
شما آدم نمی شــوید، شما به 
جایی نمی رسید و ... .« او ادامه 
داد: »مامور هــا شناســنامه ام 
را آتــش زده و بچــه ام را بــه 
شــیرخوارگاه بــرده بودند.« 
اما او خاطــرات تلخ و عجیب 
زیادی هم دارد. خاطره که در 
دره فرحــزاد کارتن خواب بود 
از کسی به اســم محمد دراز 
می گوید؛ کسی که از او به عنوان شرور دره فرحزاد 
یاد می شــود و چندی پیش بازداشت شد. محمد 
دراز از معتاد ها دفــاع می کرد و حتی به خاطر ما با 
برادرش دعوا می کرد ولی ماموران وقتی می آمدند 

باتوم بود که به سمت صورت ما می آمد.« 
او در ادامه گفت که معتاد از یك چیز می ترسد، 
آن هم مامور است:  »جمع آوری معتادها فایده ای 
ندارد چون آنها کســی را ندارند، باید بعد از ترك 

حمایت شوند.« 
»حبیب اهلل مســعودی فرید«، معاون اجتماعی 
سازمان بهزیستی اما با شنیدن سخنان »خاطره« 
نظر دیگری در این باره داشــت. او گفت به تازگی 
از کمپ شفق بازدید کرده و وضع بهتر شده است. 
او می گفت که ممكن اســت کمپ شفق مشكلی 
داشته باشد ولی در کمپ ها حداقل غذا وجود دارد. 
»داریوش محمدی«، کارشناس مسائل اجتماعی 
هم که یكی دیگر از ســخنرانان این سمینار بود، 
گفت که حدود 60 درصد مردم می گویند کمپ ها 
خارج از شهر درست شــود. طبق گفته داریوش 
محمدی که مقاله ای به نــام »بی خانمان ها به ما 
چه می  گویند، ما چقدر می شنویم، چقدر بلدیم« 
را خواند حدود 300 هزار خانه خالی در ایران وجود 
دارد. او گفــت: »کارتن خواب هــا انتظاراتی از ما 
ندارند. ما به خاطر سیاست زدگی مداخله های بد و 

ناقصی در زندگی کارتن خواب ها می کنیم.« 
در این سمینار یك دانشجوی کارشناسی ارشد 
حقوق کیفری و جرم شناســی در پاسخ به سوالی 
که خودش مطرح کرد که آیا کارتن خواب مجرم 
نیســت، گفت: »کارتن خوابی اختالل ثانویه است 
و آنچنان که عموم فكر می کنند جرم نیست ولی 
زمانی اجازه ورود داریــم که از زندگی قبل او خبر 

داشته باشیم.« 

شهروند| ناصر ســراج، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشــور در حكمی به معاون نظارت و بازرسی 
امور تولیدی ســازمان بازرسی کل کشور ماموریت 
داد تا عملكرد دستگاه ها درخصوص آلودگی هوای 

کالنشهرها را بررسی کند.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج 
در حكمی به نادر شكربیگی، معاون نظارت و بازرسی 
امور تولیدی ســازمان بازرسی کل کشور ماموریت 
داد تا به صورت فوق العاده عملكرد همه دستگاه های 
اجرایی و ارگان هــای ذیربط را در راســتای انجام 
وظایف مقرر قانونی درخصــوص کاهش آلودگی 
هوای کالنشــهرها بررســی و نتیجه را به صورت 
مستند گزارش کند. در حكم رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور آمده اســت: پیرو بررسی های انجام شده 
و اعالم گزارش اولیه به ســران قوا و اخذ توضیح از 
دســتگاه های مرتبط مبنی بر عدم ایفای صحیح 
وظایف دستگاه های متولی در جلوگیری از آلودگی 
هوا، باوجود تبیین صریح و مشخص وظایف و تكالیف 
هر یك از دســتگاه ها در جهت رفع این معضل در 
قوانین و مقررات موضوعــه، به موجب این حكم به 
جنابعالی ماموریت داده می شود به طور فوق العاده 
نسبت به بررسی عملكرد کلیه دستگاه های اجرایی 
و ارگان های ذیربط در راستای تكالیف و وظایف مقرر 
قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کالنشهرها 
با بهره گیری از همكاری کلیه مدیران و بازرســان 
ســازمان متبوع و همچنین نظرات کارشناســان، 
مدیران، مسئوالن، متخصصان، اساتید دانشگاه ها و 
سایر کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز 
منابع موثق و استماع نظرات و همچنین مالحظه 
اسناد، مدارك و درصورت نیاز، اخذ تصویر از اسناد و 
مدارك مورد نیاز اقدام و نتیجه را به صورت مستند و 

مستدل گزارش کنند. 
دیروز ســازمان حفاظت محیط  زیســت هم  از 
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع آلودگی 
هوا اســتقبال کرد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت با صدور دستور 
فوری رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی 
عملكرد دستگاه ها در کاهش آلودگی هوا، این دستور 
بی تردید پشــتوانه محكمی برای سازمان حفاظت 
محیط  زیست اســت تا در حرکتی که آغاز کرده از 

وجود همراهانی قوی و جدی برخوردار باشد.
بنابر این رسیدگی به معضل آلودگی هوا محدود 
به قوه مجریه نبوده و قــوای دیگر با دقت الزم به آن 
خواهند پرداخت. سازمان حفاظت محیط  زیست 
با قدردانی از دســتور رئیس ســازمان بازرسی کل 
کشور و استقبال از آن اعالم کرده، سبب امیدواری 
 اســت که اینك دومینــوی مطالبه گــری برای 
محیط  زیســت آغاز شده اســت. بررسی و تحلیل 
عملكــرد ســازمان حفاظــت محیط  زیســت 
در دوره اخیــر نشــان می دهــد کــه مهم ترین 

خواســته آن ایجــاد مطالبه گری و پاســخگویی 
در حــوزه آلودگی هــای محیط زیســتی بــوده 
 اســت؛ چنانچــه رئیــس ســازمان حفاظــت

 محیط  زیست چند روز پیش و در آستانه روز هوای 
پاك تصریح کرد: »همه دســتگاه ها باید به اجرای 
تعهدات خود در کاهش آلودگی هوا پایبند باشند و 
با هیچ دستگاهی مماشات نخواهیم کرد؛ سازمان 
حفاظت محیط  زیست کارنامه عملكرد دستگاه ها 
در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت ارایه داده و 
امیدواریم که همه دستگاه ها وظایف خود را با سرعت 

و جدیت پیش ببرند.«
»این ســازمان نیز به عنوان یك سازمان حاکمیتی 
نســبت به وظایف خود با جدیت و دقت عمل کرده و 
براین اساس، پایش مســتمر خطوط تولید خودرو، 
خروجی صنایع و ســوخت توزیعی در کشور به ویژه 
کالنشهرها را با دقت و بدون مماشات دنبال می کند. 
زیرا 30 تا 35 نفر  میلیون شهروند تحت تاثیر آلودگی 
هوا قــرار دارند و اگر این وضع کنترل نشــود، هزینه 
سنگینی در زمینه بهداشت، درمان و مسائل اجتماعی 
خواهد داشــت«. این گزارش می افزایــد: از وظایف 
سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظارت قوه قضائیه 
فعالیت دارد، نظارت برحســن جریان امور و اجرای 
صحیح قوانیــن در دســتگاه های اداری و در اجرای 
اصل 174 قانون اساسی است.  نایب رئیس کمیسیون 
قضائی و حقوقی مجلس  هم دیــروز درباره برخورد 
قضائی با عامالن آلودگی هوای شهر تهران گفت: در 
برخورد با صنایع آالینده می توان علیه آنها اعالم جرم 
کرد تا هم فعالیت آنها متوقف شده و هم مورد تعقیب 
واقع شوند. حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو 
با خانه ملت، درباره ماده 688 قانون مجازات اسالمی 
مبنی بر این که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشــت 
عمومی شناخته شود، ممنوع اســت و نحوه اجرای 
آن افــزود: در این قانــون افرادی کــه باعث آلودگی 
زیست محیطی شود، قابل تعقیب و مجازات هستند 
اما با توجه به این که در کالنشهرهایی مانند تهران علل 
مختلف باعث آلودگی هوا می شود، نمی توان یك فرد را 
متخلف دانست. نماینده مردم نائین در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: به عنوان مثال در بحث آلودگی هوای 
شهر تهران براساس گزارش های اعالم شده بیش از 60 
تا 70 درصد آلوده کنندگان هوای تهران را خودروهای 
شخصی تشــكیل می دهند که این خودروها هریك 
متعلق به یك نفر اســت، بنابراین نمی توان فردی را 
تحت تعقیب و برخورد قضائی قــرار داد. این نماینده 
مردم در مجلس نهم درباره آالیندگی صنایع و برخورد 
قضائی با آنان، تصریح کرد: اگر صنایع آالینده مانند 
کوره پزی در جنوب تهران یــا دیگر صنایع در اطراف 
کالنشهرها منجر به آلودگی هوا شوند، با توجه به این که 
این صنایع مباشر مشخص دارند، می توان علیه آنها 
اعالم جرم کرد تا هم فعالیت آنها متوقف شــده و هم 

مورد تعقیب واقع شوند.
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