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نقد دبیر محیط زیست مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری
به عملکرد عیسی کالنتری:

محیطزیست ،بازیچه
سیاست شده است

«امـروز بایـد بخشـی از آب موردنظـر خـود را از آبهـای جنـوب و بخـش دیگـر را از آبهـای شـمال کشـور تامیـن کنیـم.
همچنیـن نخواهیـم گذاشـت در ایـن مسـیر مـردم اسـتانهای دیگـر بـه زحمـت بیفتنـد و محیطزیسـت در اسـتانهای

ابوالقاسم رحمانی

دیگـر بـه خطـر بیفتـد .امـروز از نظـر دولـت مشـکالت انتقال آب از شـمال ایران به اسـتان سـمنان برطرف شـده و کارهای

روزنامهنگار

مطالعاتـی مربوطـه نیـز انجـام شـده اسـت .از فـردا صبـح اگـر سـرمایهداری بخواهد برای انتقال آب از شـمال بـه مرکزیت

کشـور ازجملـه سـمنان اقـدام کنـد ،دولـت ایـن آمادگـی را دارد تـا امکانـات الزم را در اختیـار او قـرار دهـد ».ایـن چنـد خـط سـخنان حسـن روحانـی رئیسجمهور در
جمـع مـردم شـاهرود را ببریـد اهـواز و خوزسـتان ،ببریـد یـزد و اصفهـان ،ببریـد قـم و ...و نظـر آنهـا را بپرسـید .بپرسـید کـه طـرح انتقـال چیسـت؟ طـرح انتقـال چه
بالیـی بـر سـر منابـع آبـی و زیسـتمحیطی کشـور آورده اسـت؟ هشـتگ نـه بـه انتقـال آب کارون و ...چـرا بـه راه افتـاد و چـرا سـطل و دبـه و ظرف به دسـت عدهای که
کارون را در نزدیکـی خـود میدیدنـد ،در صفهـای طوالنـی منتظـر آب ایسـتادند؟ و قـس علیهـذا...

ماجرای انتقال آب خزر چیست؟

انتقال آب از رود ،از دریا
بحث کارون همیشـــه داغ است ،همانطور که بحث ارومیه داغ است ،بحث

رئیس ســـازمان حفاظت از محیطزیســـت هم به آن اشـــاره کرد و بر آن صحه

طرح انتقال آب دریای مازندران به ســـمنان در تیرماه  84در کارگروه بررسی

به ســـمت دامغان و شاهرود به طول 172کیلومتر و دیگری به سمت سمنان

به دولت ،از هاشـــمی تا خاتمی ،از خاتمی تا احمدینژاد و از احمدینژاد تا

زمزمههای اجراییشدن آن مطرح میشود و هربار هم مخالفان و موافقان به

در دیماه  89هم مصوبه هیاتدولت در این باره به وزارت نیرو ابالغ و طرح در

از اجرای این طرح ،نمکزدایی و تصفیه 200میلیون مترمکعب آب از دریای

زایندهرود و هامون و ، ...بحث انتقال هم همینطور ،همیشه داغ است؛ دولت
روحانی ،انتقال آب راحتترین و سهلالوصولترین کاری بوده است که برای

مقابله با کمآبیها پیش گرفتند .آب را از یک استان به یک استان دیگر بردند

و یکی را نابود کرده،دیگری را هم آباد نکردند.

اینبار اما بحث کارون نیســـت ،کارون حالش مســـاعد نیست و برای انتقال،
بحث کهنه انتقال آب از دریا را دوباره داغ کردند .روز گذشته عیسی کالنتری،

گذاشـــت .انتقال آب از دریای مازندران به سمنان؛ پروژهای که سالهاست

نقد و تایید آن میپردازند.

تامین آب ســـمنان با حضور معاون اول رئیسجمهور و وزیر نیرو تصویب شد.

خرداد  91به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بهعنوان مجری ابالغ شد.

اما روزبهروز که پیش میرویم ،علیرغم آنکه حجم انتقادات بســـیار بیشـــتر

جزئیـــات این طرح از این قرار اســـت :دوخط لوله به طـــول 160کیلومتر از

دیری نباشـــد که اندک گستره سبز و خوش آب و هوای کشور هم دستخوش

جنگلی در اســـتان مازندران عبور میکنند و درنهایت با عبور از تونل چشمه

از تاییدات اســـت ،امکان اجراییشـــدن طرح جدیتر میشـــود و احتماال

آسیبهایی شود که تنورش با طرح انتقال داغ شده است.

مخالفتهایی که خیلی بیشتر از موافقتهاست

ســـواحل دریای کاسپین (خزر) در مجاورت نیروگاه نکا از شالیزارها و مناطق
روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل میشوند که یک خط لوله

به طول 132کیلومتر کشیده خواهد شد .طبق اعالم شرکت آب نیرو ،هدف

خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فالت مرکزی در استان سمنان است که
صرفا به مصرف شرب و صنعت میرسد .با این همه و علیرغم مصوبه و ابالغ و...
این طرح به دلیل مخالفت فعاالن محیطزیستی و مسئوالن استانی مسکوت

ماند تا اینکه حســـن روحانی در سفر استانی خود به سمنان و در جمع مردم

شاهرود خبرهای جدیدی در این باره داد و از دوباره اجراییشدن آن گفت.

جز روحانی ،مسئوالن سمنان و کالنتری ،کسی موافق نیست

همانطور که باالتر گفته شد به دلیل مخالفتهای جدی مسئوالن

ضوابط زیستمحیطی را ابالغ میکند .راهاندازی صنعت بسیار

محمـــد دامادی ،نماینده مردم ســـاری در مجلس خطاب به رئیسجمهور متذکر شـــد:

در پی دارد .سخنانی که اکنون به همین راحتی درباره انتقال آب دریای خزر میگویند،

مسکوت مانده بود ،هرچه هم در فضای رسانهای و مجازی به دنبال

اقتصادی داشـــته باشد و با ضوابط زیستمحیطی سازگار باشد؛

رئیسجمهور کشـــور دیگری هستید اما نیک بدانید تاریخ مازندران چنین اجازهای نداده

مطالعات و بررســـیها انجام شده اما پس از احداث پل روی دریاچه ارومیه مشخص شد

استانی شمال کشور و مسئوالن و فعاالن زیستمحیطی این طرح

موافقان این طرح انتقـــال یا هر طرح انتقال دیگری میگردیم،

چیزی پیدا نمیشود .اما با این وجود و با اینکه همچنان اکثریت
کارشناسان و مسئوالن استانی با چنین طرح انتقالی مخالفند،

عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست روز گذشته
طی اظهاراتی در این باره گفت« :با انتقال آب بهمنظور تامین آب

برای مصارف کشـــاورزی مخالف هستیم .برای اجرای این طرح،
حتما باید ضوابط زیستمحیطی رعایت شود ،البته تاکنون برای
انتقال آب دریای خزر به سمنان ،وزارت نیرو آبی تخصیص نداده

اســـت .در صورت تخصیص وزارت نیرو ،ســـازمان محیطزیست

پرهزینه اســـت اما اگر رونق صنعت از طریق آب انتقالی ،توجیه
ایرادی ندارد».

«اســـتنباطمان از تصمیم شـــما برای انتقال آب دریای خزر به سمنان این است که شما
و نخواهد داد».

دقیقا مانند ســـخنانی است که درباره اجرای پروژه پل روی دریاچه ارومیه گفتند که همه
که بررســـیهای کارشناسی الزم صورت نگرفته بود و احداث آن پل تبعات زیادی را برای

کالنتری پیـــش از این هم اظهار کرده بـــود« :انتقال آب از دریا

ب خزر به فالت مرکزی
سعید ناجی ،سرپرست استانداری سمنان معتقد است طرح انتقال آ 

محیطزیست و اکوسیستم دریاچه ارومیه ایجاد کرد».

صنعتی ،آب شـــرب و بهداشـــت مردم در صورت نیاز و با رعایت

علیمحمد شـــاعری ،عضو هیاترئیســـه کمیســـیون کشـــاورزی ،آب ،منابع طبیعی و

در شـــاهرود مبنیبر انتقال آب دریای خزر به سمنان ،گفت« :طراحی مسالهای که سال

خوانـش سـخنان و اظهـارات رئیسجمهـور و عیسـی کالنتـری

گفت« :سخنانی که رئیسجمهور درباره موافقت و آمادگی دولت با انتقال آب دریای خزر

پیگیری شود .از نظر قانونی و حقوقی ،مجلس در سال گذشته پیشنهاد انتقال آب دریای

طـرح انتقـال داشـته باشـیم و هـم با برخی کارشناسـان این حوزه

یک دریاچه بســـته است و هرگونه دستکاری در این دریاچه تبعات جبرانناپذیری را برای

به داخل ســـرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرفکنندگان
ضوابط زیستمحیطی از نظر من بالمانع است».

ایجـاب میکنـد تـا هـم مـروری دوبـاره بر اظهـارات مخالفـان این

گفتوگویـی کنیـم.

یک پروژه ملی است که مراحل کارشناسی را طی کرده و مخالفت با آن زیبنده نیست.

محیطزیست مجلس با اشاره به سخنان رئیسجمهور در ارتباط با انتقال آب خزر به سمنان
به فالت مرکزی کشـــور بیان کردند به هیچ عنوان مبنای کارشناســـی ندارد ،چراکه خزر

محیطزیست منطقه ،اقتصاد و اشتغال مردم شمال کشور و معیشت ساکنان دریای خزر

درویش :سازمان محیطزیست گاهی موافق ،گاهی مخالف

علیاصغر یوســـفنژاد ،نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنان رئیسجمهور
گذشـــته منسوخ شـــده بود و اینکه دولت با چه دلیلی دوباره این مورد را عنوان کرده باید

خزر به سمنان را که در الیحه دولت بوده ،حذف کرده است و مطرح کردن مجدد این طرح
جای سوال است و ما وظیفه داریم بهعنوان نمایندههای مردم حرف و دیدگاههای مردم را

عنوان کنیم ،مردم با مساله انتقال آب خزر به سمنان مخالف هستند».

کهرم :خاتمی ،روحانی و احمدینژاد فقط به استانهای خودشان فکر میکنند

محمـد درویـش ،دبیـر محیطزیسـت مرکـز بررسـیهای

اسـت؟ چگونـه میشـود کـه در یـک دولـت ،یعنـی دولـت آقای

ایـن اسـت کـه روی تنـه نشسـتهاید و دارید با اره همـان جایی را

اسـماعیل کهرم ،مشـاور رئیس سـابق سـازمان حفاظت

بیماری دیابت و ...مبتال میشویم .بنابراین ما با اضافه

آب خـزر بـه سـمنان بـه «فرهیختـگان» گفـت« :بـرآوردی کـه

حفاظـت از محیطزیسـت نظـر مخالـف میدهد و در چهارسـال

نکتـه آخـر ایـن اسـت که همیـن االن سـمنان ،از نظر مالحظات

بـه اشـتباه بـودن طرح انتقال آب خزر به سـمنان گفت:

محیـط را قلیایـی میکنیم ،بسـیاری از موجودات با این

اسـتراتژیک نهـاد ریاسـتجمهوری در ارتبـاط بـا طـرح انتقـال
بـرای انتقـال آب خـزر کردهانـد 10هـزار میلیـارد تومـان بـرای

500میلیـون مترمکعـب اسـت و اگـر حسـاب بکنیـم قرار اسـت
ایـن آب بـه مصرفـی غیـر از شـرب برسـد بایـد یـک اقتصـادی را
تعریـف کنیـد کـه در آن بتوانیـد خیار را کیلویـی 30هزار تومان

بفروشـید تـا بهصرفـه باشـد .عملا امکانپذیـر و توجیهپذیـر

نیسـت از نظـر اقتصـادی و ...کـه چنیـن پولی خرج بشـود برای
توسـعه کشـاورزی.

روحانـی ،در چهارسـال اول در ارتبـاط بـا یـک پـروژه سـازمان

بعـد همـان روز اول کـه آقـای کالنتـری آمـد ،نظـر مثبـت داد.

کالنتـری بـدون اینکـه گـزارش ارزیابـی را بخوانـد نامـه نوشـت
بـه اسـتاندار سـمنان و گفـت کـه از نظر سـازمان محیطزیسـت
انتقـال آب بالمانـع اسـت .ایـن بـه غیر از ایـن معنی میدهد که
ایـن مسـاله دسـتوری بـوده اسـت و مـا بـه چیزی به نام سـازمان

محیطزیسـت بـاور نداریم؟»

بایـد در جنگلهایـش بتراشـید .بعـد هـم خدایینکـرده امـکان
دارد ایـن لولـه در مسـیر بـه عمـد یا به سـهو دچار مشـکل بشـود

نکتـه بعـدی اینکـه دفتـر ارزیابـی حفاظـت از محیطزیسـت در

و آن آب شـور در منطقـه حاصلخیـز البـرز مرکـزی رهـا بشـود و

و گفتـه اسـت در مجمـوع عـوارض انتقـال آب از خـزر بیشـتر از

غیرعامل بسـیار مسـاله خطرناکی اسـت که ما به چنین اتفاقی

منافع آن اسـت .چگونه اسـت که با عوض شـدن رئیس سـازمان

ماتریس هم عوض میشـود؟ مالحظات علمی و فنی هم تغییر

میکند؟ جز این اسـت که محیطزیسـت بازیچه سیاسـت شـده

هزاران هکتار دیگر از اراضی را بالاسـتفاده کند .از نظر پدافند
تـن بدهیـم .اکوسیسـتم خـزر بهشـدت دچـار انباشـت انـواع

آالیندههاسـت و بـا ایـن کار بـه این مسـاله دامـن میزنیم ،مایی
که بیشـترین نفع را از این اکوسیسـتم میبریم .این دقیقا مثل

در حاشیه

استخدام پیمانی پشتوانه قانونی ندارد

حمیدرضاحاجیبابایی،رئیسفراکسیونفرهنگیاندربارهوضعیتاستخدام

پیمانی دانشجومعلمان گفت« :بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش درباره
استخدام پیمانی دانشجویان ورودی سال  97دانشگاه فرهنگیان ،گامی

بهسویتضعیفدانشگاهفرهنگیانوخالفسندتحولبنیادیندرآموزشو

پرورشاست.امنیتشغلیوپشتوانهاستخدامیدردانشگاهفرهنگیانیکی
ازمهمترینمولفههایجذبداوطلبانکنکوردرانتخابرشتههایدانشگاه

فرهنگیان است که با بخشنامه اخیر زیرسوال رفته است .این رویکرد بیانگر
تضعیف آموزش و پرورش در همه ابعاد و حرکت ب ه طرف خصوصیســـازی

آموزشوپرورشوبهکارگیرینیروهایخریدخدمتدرآموزشوپرورشاست
کهباهیچیکازاصولقانوناساسیهمخوانیندارد.یکیاز 6زیرنظامسند

تحول بنیادین نظام تربیت معلم و نیروی انسانی در آموزش و پرورش است؛

این موضوع نشاندهنده اهمیت تربیت معلم و نیروی انسانی در سیستم
تعلیم و تربیت است که بر سایر مولفهها برتری دارد .دانشجومعلمان ورودی

 97با اطالع از نوع استخدام اقدام به انتخابرشته کردهاند و قطعا بخشنامه
آموزش و پرورش از نظر قانونی پشتوانهای ندارد».

سـاکن هسـتند .حـاال مـا بـا انتقـال آب این پیـام را میدهیم که
میخواهیـم سـمنان را به یک اسـتان مهاجرپذیـر تبدیل کنیم؛
همـان بالیـی را کـه سـر اصفهـان و یـزد آوردیـم میخواهیم سـر

کننـد و گفتنـد کـه آب شـور را میآوریـم داخـل سـمنان و آنجـا

باشـد در بقیـه مـوارد بـاز چنیـن انتقالـی توجیهپذیـر نیسـت.

زمـان معصومـه ابتـکار ،ماتریس این ارزیابی را منفی اعالم کرده

بـه خاطـر اینکـه اسـتان پهنـاوری اسـت و جمعیـت کمـی در آن

چـون سـه طـرح انتقـال آب در اصفهان اجرا کردیـم و اصفهانی

شـیرین میکنیـم ،وقتـی منتقـل میشـود ،یک مسـیر بزرگی را

پتانسـیل چنیـن اقتصـادی را هـم ندارد.

مشـکل را در تامیـن مایحتـاج محیطزیسـتی مردمـش دارد.

درویـش در ارتبـاط بـا عـوارض ناشـی از ایـن انتقـال آب هـم

امـا در حـوزه صنعـت بـه جز مواردی که صنایعهایتک اسـت و

صنایـعهایتکـی هـم در دسـتور کار نیسـت و اصـوال کشـور مـا

اکولوژیکـی کمتریـن میـزان بدهـکاری اکولوژیکـی و کمتریـن

سـمنان بیاوریم.

گفـت« :ببینیـد ایـن لولـهآب کـه میخواهنـد آب شـور را منتقل

درواقـع ارزشافـزوده بسـیار زیـادی را میتواند به همراه داشـته

کـه نشسـتهاید ،میبریـد و ایـن هـم بسـیار توجیهناپذیر اسـت.

دیـروز آلودگـی هـوا در اصفهـان از مـرز قرمـز هم گذشـت ،چرا؟
کـه  6برابـر متوسـط کشـور اشـتغال داشـته را مملـو از جمعیـت

از محیطزیسـت در گفتوگـو بـا «فرهیختـگان» با اشـاره
«ما در سـمنان صنعتی نداریم که آب الزم داشـته باشـد.

بـرای شـرب بنـده معتقـدم ایـن کار صـورت بگیـرد و الزم
اسـت ،کمااینکـه مـا در تهـران داریـم از آب اسـتان البرز

اسـتفاده میکنیم برای شـرب ،هیچکس هم نمیگوید
کـه آب شـرب را بـه مـردم تهـران ندهید یا مثال آب شـرب
را از اصفهـان بـه کاشـان ندهید .اما بـرای صنعت چقدر

میخواهنـد آب مصـرف کننـد؟ تاثیـری کـه ایـن انتقال
میگـذارد ایـن اسـت که مـا باید آن آب دریـای مازندران
کـه  13در هـزار نمـک دارد را شـیرین کنیـم و بعد داخل

لولـه بفرسـتیم ،وگرنـه ایـن نمـک لولههـا را میگیـرد و

کردیـم .یـزد کـه یکـی از امنتریـن اسـتانهای کشـور بـود االن

بـهزودی لوله پر از رسـوبات میشـود.

چـرا ایـن اتفاقـات افتـاد؟ چـرا میخواهیـم چنیـن بالیـی را سـر

کارخانههـای آب شـیرینکن نمـک را کـه از بیـن

این طور نیسـت و جزء کمتحرکترین اسـتانهای کشـور است.

سـمنان هـم بیاوریـم؟ آنها راحت زندگـی میکنند با همین آب.

اگـر میخواهیـم بـه سـمنان خدمـت کنیـم بیاییـم و بـا توسـعه

گردشـگری ایـن کار را انجـام دهیـم .جذابیتهـای گردشـگری
فراوانـی در سـمنان وجـود دارد کـه میتوانـد قطب گردشـگری

طبیعـی و تاریخـی ما باشـد».

کـردن نمـک بـه آب دریـا موجـودات را از بیـن میبریـم،
تغییـرات هماهنـگ نمیشـوند .بـا ایـن کار اکوسیسـتم

همـان ماهیهـای اسـتخوانی کـه میخوریـم را عـوض

میکنیـم و آنهـا را از بیـن میبریـم.

آقـای کالنتـری چـه کاره هسـتند کـه میگوینـد ایـن

انتقـال بالمانـع اسـت؟ ایشـان بایـد ایـن را از قـول
کارشناسـان وزارت نیرو بگویند و ورود ایشـان به مسـاله

آب یـک کار نخواسـته اسـت و مـا وزارت نیـرو داریـم و
آنهـا مسـئول حـوزه آب هسـتند .مسـاله بعـد هـم اینکـه
ایشـان تـا چـه حـد آب را میخواهنـد منتقـل کننـد و بـا

چـه هزینـهای؟

یـک توصیـه هـم بـرای آقـای روحانـی دارم ،شـما و آقای

بـا ایـن موضـوع یـک مسـاله اینجـا بـه وجـود میآیـد،

احمدینـژاد میخواهیـد بـه اسـتان خودتـان برسـید و

نمیبرند ،از آب جدا میکنند ،آب شیرین میشود و آن

کرمـان خدمـت بکنـد و میگفـت آب خلیج فارس را آنجا

نمـک را دوبـاره بـه آب میریزند ،آب دریاها و اقیانوسها
بـه همـان اندازهای به نمک حسـاس اسـت کـه بدن من

و شـما بـه قند حسـاس اسـت.

اگـر مـا مقـدار زیـادی قنـد را وارد خـون خـود کنیـم بـه

خدمـت کنیـد ،کمـا اینکـه خاتمی میخواسـت به یزد و
میبریـم .بـه قـول یـک فرهیختـه گیالنـی کـه گفت من
یـک گیالنـی نیسـتم کـه در ایـران زندگـی میکنـم ،من

یـک ایرانـی هسـتم کـه در گیلان زندگی میکنم ،شـما
هـم بیاییـد ایرانی فکـر کنید».

شهری

اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد ،قانونی یا غیرقانونی؟

محمد علیخانی ،رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران درباره

ارسال پیامکهایی ب رای ورود به محدوده زوج و فرد و اخذ عوارض از این محدوده

با پیشـــنهاد معاونت حملونقل و ترافیک درمورد تعرفه طرح ترافیک ســـال۹۸

و شهرداری ضابط قانونی ب رای جریمه نیست و پلیس میتواند جریمه کند.اخذ

حملونقل درحال بررسی است .پیشنهاد شهرداری افزایش ۲۰درصدی تعرفه

درمعاونتحملونقلوترافیکشهرداریتهرانبرخالفضوابطعملکردناست.

پیشنهادافزایش۲۰درصدینرختعرفهطرحترافیکدرسال ۹۸گفت«:الیحهای
به شـــورای شهر تهران ارسال شـــده و در دو کمیسیون برنامه و بودجه و عمران و

طرح ترافیک نسبت به سال گذشته است که ما ایراداتی به این الیحه داریم .طبق
اعالمشهرداریتهرانفقط ۶۰میلیاردتومانطرحترافیکدرسالجاریتاکنون

گفت«:اینپیامکهاازسویمعاونتحملونقلوترافیکشهرداریارسالمیشود

عوارض از محدوده ترافیک زوج و فرد غیرقانونی است و متاسفانه یکی از اشکاالت
ما مصوبه درخصوص طرح ترافیک داریم و طرح ترافیک با زوج و فرد تف اوت دارد
و اخذ عوارض ب رای محدوده زوج و فرد غیرقانونی است ».محسن پورسیدآقایی،

درآمدزایی داشته که به خزانه واریز شده و این درحالی است که در بودجه سال۹۷

معاونحملونقلترافیکشهرداریتهراندرواکنشبهاظهاراتعلیخانیمبنیبر

ح ترافیک افزایش یافت و پورسیدآقایی معاونت حملونقل و ترافیک
نرخهای طر 

زوج است و در روز زوج در محدوده زوج و فرد تردد میکند ،هیچ هزینهای پرداخت

تاکنون عدالت اجرایی نشده و دوبرابر خودروهایی که مجوز ورود به طرح ترافیک

مصوبه شـــورا ذکر شده شهرداری باید نسبت به وصول عوارض خود اقدام کند و

پیشبینی۴۷۰میلیاردتومانیازدرآمدهایاینبخششدهبود.سالگذشتهنیز

شـــهرداری گفت میخواهیم عدالت را اجرایی کنیم و دنبال درآمد نیستیم ولی
دارند ،به صورت غیرمجاز وارد طرح میشوند ».وی در پاسخ به پرسشی مبنیبر

غیرقانونیبودندریافتعوارضازمحدودهزوجوفردگفت«:اگرخودروییپالکش

ترافیک یا در محدوده زوج و فرد (مخالف روز پالک خود) تردد کند ،باید عوارض

پرداخت کند؛ برای روشن شدن موضوع نامه رسمی به شورای شهر نوشتهایم که
براساسمصوبهشوراعوارضدریافتمیشودواگرنظرشوراغیرازایناستاعالم

کند».بهگفتهپورسیدآقایی،رئیسشورایشهربهکمیتهحقوقیشورااینمساله

نمیکند اما اگر در روز مخالف حرکت کند ،باید عوارض پرداخت کند .در ماده 8

را ارجاع داد و آنها بعد از بررسی اعالم کردند گرفتن عوارض زوج و فرد طبق مصوبه

پلیس هم باید جداگانه جریمه خود را دریافت کند .اگر کسی در محدوده طرح

ساعت تردد و به نوع معاینه فنی بستگی دارد.

است و خالف قانون نیست .عوارض زوج و فرد مانند عوارض طرح ترافیک به ازای

