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معاون حملونقل و ترافيك شهرداري
تهران خبر داد

آغاز ثبتنام مجوز طرح
ترافيك 93

معاون حملونقل و ترافيك ش��هرداري تهران از آغاز ثبتنام طرح ترافيك
سال  93از صبح روز يك شنبه سوم آذر خبر داد و گفت :اجراي محدوده
ط��رح ترافيك ب��ا هدف كنترل ت��ردد و كاه��ش آلودگي ه��وا در محدوده
مركزي شهر انجام ميشود ».به گزارش خبرنگار همشهري محله مهندس

وضعيت شاخص آلودگي هوا در ايستگاه شهرداري منطقه

9

«سيدجعفر تش��كري هاش��مي» افزود« :ثبتنام طرح ترافيك از سوم آذر
آغاز ش��ده و تا بيست و س��ه آذر ادامه خواهد داشت و زمان ثبتنام هيچ
اولويتي براي متقاضيان ايجاد نميكند و لذا توصيه ميش��ود شهروندان
بدون عجله و سر فرصت نسبت به ثبتنام اقدام كنند».

محقق زمين شناسي:

پيشگيري كنيد

دكتر «محمود حقيقت طلب» محقق زمينشناسي و استاد دانشگاه تهران
از آمار جان باختن ساالنه ۳ميليون نفر در دنيا ميگويد كه ۹۰درصد آنان در
كش��ورهاي توسعهيافته هستند .او توضيح ميدهد« :در بعضي كشورها تعداد
افرادي كه در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست ميدهند بيشتر از قربانيان
سوانح رانندگي است .اين مرگ و مير بهطور خاص مربوط به آسم ،برونشيت،
تنگي نفس و حملههاي قلبي و آلرژيهاي مختلف تنفسي است».

ش��اخصهاي آلودگي هوا در ش��هر تهران و منطقه متفاوت اس��ت .رش��يدي در توضيح اين نمودار
ميگويد« :طبق گزارشي كه سازمان حفاظت محيطزيست آمريكا ارائه كرده است بدن انسان هيچگونه
مكانيزم دفاعي تعريف شدهاي براي مواجهه با اين ذرات ندارد .اين ذرات وارد بدن ميشوند و تأثير خود
را ميگذارند .البته گاهي به فراخور از بدن خارج ميش��وند ،اما بدن مكانيزم تعريفش��دهاي براي خروج
آنها ندارد .همانطور كه نمودار نشان ميدهد اطالعات وضعيت شاخص آلودگي هواي ايستگاه شهرداري
منطقه 2در مهرماه شامل 8روز وضعيت پاك و 18روز وضعيت سالم است.

وضعيت شاخص آلودگي هوا در ايستگاه دانشگاه شريف

حتماً ميخواهيد بدانيد كه آمار آلودگي هواي منطقه در محدوده جنوبي اين تكه از پايتخت چگونه
اس��ت .مدير ش��ركت كنترل آلودگي هوا در توضيح اين نمودار كه آمار آلودگي هواي منطقه را نش��ان
ميدهد ،ميگويد« :ايستگاه دانشگاه شريف يكي ديگر از پايگاههاي كنترل آلودگي هوا در منطقه است.
اطالعات شاخص آلودگي هوا در اين ايستگاه در مهرماه ماه 11روز وضعيت سالم7 ،روز وضعيت ناسالم
را نشان ميدهد .شاخص آلودگي هوا در آلودهترين روز اين ماه (61مهرماه )29برابر با  661و مربوط به
آالينده ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون ( )5 .2MPاست».

امتيازاتمنطقهدربرابرآلودگيهوا
وجود 27مترمربع فضاي س��بز براي هر
نفر از ش��هروندان منطقه يكي از مهمترين
شاخصهاي محافظكننده در برابر آلودگي
هوامحسوبميشود.
بوس��تان پرديس��ان بهعن��وان يك��ي از
بزرگترينفيلترهايشهرتهراندرمحدوده
منطقه ما واقع شده است.
وجود فضاي باز مناسب براي وزش بادهاي
دائمي از غرب به شرق تهران.
وجود رشته كوههاي البرز در شمال منطقه
بهعنوان هدايتكننده مناسب براي بادهاي
دائمي غرب به شرق.
استفاده بهينه شهروندان منطقه از وسايل
لونقلعمومي.
حم 

مش�كالتي كه پاكي هواي منطقه را
تهديدميكند
بلند مرتبه سازي :در منطقه ما برجهاي
بسياري ساخته ش��ده كه اين عامل باعث
افزايش تراكم جمعيت و خودروها و آلودگي
ميشود.
بزرگراهه��اي منطقه :در هر  24س��اعت
بيش از يك ميليون خودرو در بزرگراههاي
منطق ه تردد ميكنند كه جدا از آلودگيهاي
هوا ،آسيبهاي زيستمحيطي بسياري را به
همراه دارد.
كاهش فضاي سبز :قطع بيرويه درختان
منطقه براي ساختوساز و رسيدگي نكردن
ب��ه وضعيت بوس��تان پرديس��ان وضعيت
مطلوب آب وهوايي منطقه را از بين ميبرد.

آلودگي و باران اسيدي
يكي از آثار و نتايج آلودگي هوا باران اس��يدي است .حقيقت طلب توضيح
ميدهد« :بارانهاي اسيدي از گازهاي سولفور دي اكسيد و از خانواده نيتروژن
اكس��يد است كه از دود اگزوز خودروها و كارخانهها توليد ميشود .اين گازها
طي واكنش در اتمس��فر زمين با بخار آب ،اسيدهايي مانند سولفوريك اسيد
و نيتريك اس��يد را تشكيل ميدهند .در بسياري از كشورهاي جهان اقداماتي
براي كاهش آثار آلودگي هوا بر محيطزيس��ت انجام شدهاس��ت؛ دانشمندان
آث��ار زيانبار آلودگ��ي هوا بر گياهان ،حيوانات و زندگي انس��انها را مطالعه و
همچني��ن قانونگ��ذاران ،قوانيني را ب��راي كنترل كاه��ش آاليندهها تصويب
ميكنن��د و آموزگاران در مدارس و اس��تادان در دانش��گاهها آثار آلودگي هوا
را براي نس��ل جوان توضيح ميدهند ».استاد دانشگاه تهران درباره روشهاي
پيش��گيري از آلودگي هوا ميافزايد« :نخستين گام براي رفع مشكل آلودگي
هوا ارزيابي اس��ت .محققان ،آلودگي هوا را بررس��ي و اس��تانداردهايي را براي
اندازهگيري نوع و مقدار آاليندههاي خطرناك تعيين ميكنند .بعد از آن بايد
حد مجاز آاليندههاي هوا مشخص شود .در مرحله بعد ميتوان گامهايي براي
كاهش آلودگي هوا برداشت ».او حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :تنظيم
مقرراتي براي موادي كه در اثر فعاليتهاي انس��اني در فضا منتش��ر ميشود
هدف را تكميل ميكند .بس��ياري از كش��ورها براي ميزان انتشار آاليندههاي
خودروه��ا و صناي��ع ،محدوديتهايي را اعمال كردهاند ك��ه اين كار از طريق
سازمانهاي هماهنگكننده كه وظيفه نظارت بر محيطزيست و هوا را برعهده
دارند انجام ميشود».

هشدارهاي بهداشتي را جدي بگيريد
درست است كه منطقه ما در شرايط آب و هوايي مطلوبي قرار دارد ولي حدود
70درصد از اهالي به مركز ش��هر تردد دارند .دكتر «احمد رستمي نيا» پزشك
عمومي محله ستارخان نكاتي را براي حفظ سالمت اهالي بيان ميكند.
افزايش آاليندههاي خطرناك در هوا بسيار مضر است و افراد سالمند ،كودكان،
زنان باردار و افراد بيمار حتياالمكان از حضور در مكانهاي باز خودداري كنند.
افرادي كه بيماريهاي انس��داد دس��تگاه تنفس��ي ،آس��م ،بيماريهاي قلبي و
عروقي دارند بيشتر از ديگران بايد نكات ايمني را رعايت كنند.
در روزه��اي آلوده نوش��يدنيهاي بيش��تري مص��رف و از مي��ل غذاهاي آماده
بيرون از منزل خودداري كنيد.
از س��فرهاي غيرض��روري در ش��هر خوداري و زمان��ي كه در بي��رون از منزل
هستيد از ماسكهاي  N90و N95استفاده كنيد.
در هواي آزاد ورزش نكنيد و در و پنجرهها را ببنديد.
كودكان و سالمندان در برابر آلودگي هوا آسيبپذيرترند؛ مراقبشان باشيد.
هنگام آلودگي هوا ،س��رفه ،احس��اس س��نگيني در سينه ،س��وزش چشم در
سالمندان بس��يار شايع است؛ بنابراين س��المندان بايد تا آنجايي كه ميتوانند
از منزل خارج نش��وند و اگر ناچار از حضور در ش��هر بودند صبح زود باش��د و با
دستمال مرطوب مقابل بيني و دهان خود را بگيرند.
آلودگ��ي هوا ،اختالل خ��واب ايجاد ميكند و بر مولكول  DNAتأثير ميگذارد؛
در چني��ن مواقع��ي بايد به ان��دازه كافي مركب��ات خورد .خ��وردن فرآوردههاي
درياي��ي به دليل وجود منيزيم در آن ،ع��دس و جوانه گندم باعث كاهش جذب
فلزات سنگين مانند سرب ميشود.
ساالنه بيش از 13هزار كودك كمتر از 4سال در اثر عوارض آلودگي هوا جان
خود را از دس��ت ميدهند كه يكي از عوامل مهم آن آس��م ناش��ي از استنشاق
آلودگي هوا اس��ت؛ كودكان به دليل اينكه دس��تگاه تنفسيش��ان در حال رشد
است ،بدنشان بيشتر از ساير افراد در برابر آلودگي هوا آسيبپذير است.
آلودگي هوا ،س��بب افس��ردگي ميش��ود .در زمان آلودگي هوا تقريبا ً بيشتر
افراد به نوعي كمحوصله ميشوند .سرب موجود در هوا موجب بروز افسردگي،
سس��تي و بياش��تهايي كودكان و در برخي موارد سبب گوشهگير شدن كودكان
بيشفعال ميشود.

