ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا :دود اﮔﺰوز ﺧﻮدروﻫﺎ
از ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ رﮐﻮردﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ دوده از ﻫﻮای ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻬﺮان
ﭘﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
»ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪزاده« در روﯾﺪاد ﺑﺮﺧﻂ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺻﺪا ،درﺑﺎره ﺟﻮﻻن آﻻﯾﻨﺪه ﮔﻮﮔﺮد در ﻫﻮای
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺴﺎل ﻫﻮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻮدهﺗﺮ از ﭘﺎرﺳﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰
روز اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪن روزﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﺷﺪن روش
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ و ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻨﯽﺑﻮسﻫﺎ ،اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ،
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻬﻢ  ۳۳درﺻﺪی در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان دارﻧﺪ:
ﻋﻤﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
»ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎوﮔﺎن ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮد اﻣﺎ
ً
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ دوده در اﮔﺰوز اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۹درﺻﺪ
آﻟﻮدﮔﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از اﮔﺰوز ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮدار ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﺎکﺗﺮ از ﻫﻮای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻫﻮای اﮔﺰوز ﺧﻮدروی ﻓﯿﻠﺘﺮدار را اﺳﺘﻨﺸﺎق
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۰۹اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ از ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ،دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﻧﺪارد«.

ﺷﻬﯿﺪزاده روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ
ﻣﯽﺷﻮد را روش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (EPAاﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی  ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد«.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو  ،۴ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺘﻮی ﮔﻮﮔﺮد  ۵۰ﭘﯽﭘﯽام اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺘﻮی ﮔﻮﮔﺮد
 ۳ﺗﺎ  ۷ﻫﺰار ﭘﯽﭘﯽام اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺎزوت ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ۳۵ ،ﻫﺰار ﭘﯽﭘﯽام ﮔﻮﮔﺮد دارد ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎزوﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ۵۰۰ ،ﭘﯽﭘﯽام ﮔﻮﮔﺮد
دارد«.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد از
ﻣﺎزوﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد آﻟﻮدهﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺑﺮاز
ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎزوت ،ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ«.
ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ:
ﺷﻬﯿﺪزاده در ﻣﻮرد ُ
»اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ از ﻫﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آن را وﺿﻊ ﮐﺮده ،ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ورود ﮐﺮده اﺳﺖ«.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻀﻞ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۷ﺗﺎ  ۸درﺻﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺆﺛﺮ

اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺎک و ﺑﺮﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ«.

ﺷﻬﯿﺪزاده در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب ﻧﺼﺐ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ دوده ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

ﮐﺮد» :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ﻧﺼﺐ ﻓﯿﻠﺘﺮ دوده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و

ﺗﻌﻤﯿﺮ دارد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

