آﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در
روزﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺮدد ﺗﻬﺮان اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺧﻠﻮت ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﻼن
ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺰان ذرات آﻻﯾﻨﺪه ﻃﯽ دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ( ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزش ﺑﺎد و ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻣﺎزوت در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ؛ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
در ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد و
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽ راه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را از ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﺧﺎرج ﮐﺮد ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و
…اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ،ﺷﻐﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ذرات آﻻﯾﻨﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ و اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺮدد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﺎد ﻃﯽ دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺠﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺳﺎل  97ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان  1100ﺑﻮده اﺳﺖ؛
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد  600اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﺎﻫﺶ  40درﺻﺪی ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻔﺖ ﮐﻮره )ﻣﺎزوت( در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻫﻮای
ﭘﺎک ﻣﺎزوت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی» :ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎزوت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﺎزوت در ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ اﻧﺒﺎر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺮ از ﻣﺎزوت

ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎزوت را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺻﺎدر .ﺑﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎزوت ﺳﻮزاﻧﺪن روی آوردﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻮای آﻟﻮده ﺷﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ دﭼﺎر دور

ﺑﺴﺘﻪای ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر از آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻢ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﻧﻔﺖ ،ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎزوت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان  ۴ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﺳﺖ؛ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در آبﻫﺎی آزاد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی» :ﻫﻮای ﭘﺎک ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »آرزو« ﺷﺪه اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻣﺎزوت در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ )ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه(

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺎزوت در ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزوت ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در
اﺻﻔﻬﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ارزان ﻗﯿﻤﺖ در
اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﭘﺎﯾﺪار دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزوت را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮔﺎز  CNGدر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ )در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 3
ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ( و ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﺎز در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭼﺎره
ای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ،
ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮق ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ روز در ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

