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آلودگی هوای تهران؛ عبور از شرایط اضطرار و ورود به مرحله خطرناک

  یاسر مختاری
آلودگی هوای تهران در حالی به روزهای بحرانی 
نزدیک شده است که تصمیمی برای این کاهش 
آلودگی دیده نمی شود، حتی قطعی برق در تهران نیز 
نتوانست در این راستا راهگشا باشد، هشدارهای پی  در 
پی وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست 
گوش شنوایی ندارد، وضعیت به حدی خطرناک 
شده است که برخی ایستگاه های سنجش کیفیت هوا، 
شاخص  آالیندگی باالی 200 را ثبت کرده است این 
در حالیست که نه شرایط اضطراری اعالم می شود و 
نه کسی به پیشنهادهای استانداری و ستاد کرونای 
تهران که نگران تأثیر این آلودگی بر خیز دوباره 
بیماری کووید19 در تهران است، وقعی می نهد. 
در این حال وزارت بهداشت و استانداری تهران 
خواستار کمتر کردن مواجه مردم با هوای آلوده با 

تعطیلی یا کاهش ساعات کاری شده اند.

تداوم آلودگی و ورود به شرایط بسیار ناسالم
به گزارش خبرنگار سپید، مرکز پایش آلودگی هوای 
محیط زیست استان تهران با صدور اطالعیه ای با اشاره 
به تداوم آلودگی هوای پایتخت و احتمال ورود به 
شرایط بسیار ناسالم برای همه گروه ها طی روزهای 
آتی، از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در 

سطح شهر خودداری کنند.
در این اطالعیه آمده است: »براساس اطالعات دریافت 
شده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر 
تهران، میانگین شاخص  کیفیت هوای تهران 1۷4 
با آالینده اصلی ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 

میکرون بود که کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای 
همه گروه ها قرار داشت.این در حالیست که متوسط 
24 ساعته کیفیت هوا در  ایستگاه  سوهانک منطقه1 
)214(  در شرایط بسیار ناسالم قرار داشت. براساس 
هشدار شماره 15 اداره کل هواشناسی استان تهران در 
تاریخ 22 دی مبنی بر تداوم پایداری هوا و انباشت 
آالینده ها تا روز جمعه ) 2۶ دی( احتمال ورود به 
شرایط بسیار ناسالم برای همه گروه ها طی روزهای 

آتی وجود دارد.«

عبور از شرایط اضطرار و ورود به 
مرحله خطرناک

عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت با خطرناک خواندن وضعیت 
آلودگی هوا در تهران، به خبرنگار سپید، گفت: »باید 
کاهش منابع آالینده انجام شود. در صورتی که این اقدام ضروری در رابطه با وضعیت آلودگی هوا و 

اقدامات صورت نگیرد و مواجهه مردم نیز در هوای 
آلوده کمتر نشود  سالمت مردم به خطر می افتد.«

شاهسونی یادآور شد: »در حال حاضر شهر تهران 
در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته است و حتی 
از شرایط اضطرار هم فراتر رفته و وارد مرحله 

خطرناکی شده است.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
با توصیف خطرناک بودن وضعیت هوای تهران اظهار 
کرد: »در حال حاضر شرایط آلودگی تهران بسیار 
نامناسب است. منابع انتشار آلودگی مانند سوزاندن 
مازوت در نیروگاه ها در این وضعیت باید مشخص 

و ممنوع شوند،«

وی تأکید کرد: برای کاهش مواجه مردم با هوای 
آلوده باید اقداماتی مانند کاهش ساعت کاری، تعطیلی 

هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.«
شاهسونی یادآور شد:  »مردم در این شرایط آب 
و هوایی باید در خانه بمانند و هر نوع فعالیت 
غیرضروری در خارج از هوای آزاد را به حداقل 
برسانند، با توجه به پایداری وضعیت آب و هوا 
پیش بینی می شود که این شرایط تا جمعه و حتی 

تا هفته آینده ادامه داشته باشد.«

بسته ای از آالینده ها سالمت شهروندان را 
تهدید می کند

 از سوی دیگر علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات 
کرونای تهران نیز با ابراز نگرانی از ارتباط آلودگی 
هوا و افزایش تعداد مبتالیان به کرونا، میزان بستری 
و مرگ و میر در اثر این ویروس گفت: »موضوع 
ارتباط آلودگی هوا و شیوع کروناویروس براساس 
بی تردید  مطالعات جهانی مشخص شده است. 
همزمانی کروناویروس با هر نوع بیماری تنفسی 
قطعا در شیوع آن تأثیرگذار خواهد بود. به ویژه 
در مورد ذرات کمتر از 2.5 میکرون که مطالعات 
مختلف ارتباط میان این بیماری و آالیندگی را به اثبات 
رسانده است.« وی افزود: »آلودگی هوا در افرادی 
که بیماری های زمینه ای تنفسی دارند به ویژه افراد 
دارای بیماری های آلرژیک و آسم موجب می شود 
بیماری آن ها شعله ور شود و همزمان خطر ابتال و 

مرگ و میر را افزایش می دهد.«
وی ادامه داد: »پدیده اینورژن یا وارونگی هوا در 
روزهای اخیر به گونه ای پیشرفته که الیه وارونگی 
به میزان زیادی ارتفاع اش با سطح زمین کاهش پیدا 
کرده و به 200 متر رسیده است. در چنین شرایطی 
با توجه به اینکه ویروس کرونا نسبتا سنگین است 
زمان بیشتری در پیرامون قرار می گیرد و بقای آن 
افزایش پیدا می کند. بدین ترتیب احتمال شیوع و 
ابتال افزایش پیدا می کند.« وی تأکید کرد: »در این 
شرایط همه افراد از جمله افراد سالم در خطر هستند 
اما خطر برای بیماران تنفسی، قلبی و افراد مبتال به 
بیماری های زمینه ای تنفسی به ویژه کودکان مبتال 

به آسم و افراد مسن بیشتر است.«
فرمانده ستاد عملیات کرونای تهران بزرگ، گفت: 
»در تهران با تنوع آالینده ها نیز مواجه هستیم به 
شکلی که دی اکسید گوگرد، ازون، مونوکسید کربن 
و ذرات معلق وجود دارد که هر یک آثار تخریبی 
بر شهروندان دارند. در حقیقت در تهران با بسته ای 

از آالینده ها روبرو هستیم.«
این حوزه  باید در  افزود: »نهادهای اجرایی  وی 
مشارکت داشته باشند چرا که شهروندان با توجه 
به مشکالت اقتصادی، معیشتی و ... مجبور به حضور 
در سطح شهر هستند و در این میان افراد پرخطر که 
بیماری های زمینه ای دارند، خانم های باردار و افراد 
مبتال به بیماری های قلبی نباید از منزل خارج شوند. 
هر گونه فعالیت ورزشی و فعالیت های انفرادی باید 
متوقف و تعطیل شود. باید عدم خروج از منزل به جز 
در موارد ضروری به عنوان تنها راهبرد فعلی در دستور 
کار شهروندان قرار گیرد.« زالی تأکید کرد: »اقدامات 
مداخله ای همچون تعطیلی باید توسط دستگاه های 
اجرایی تصمیم گیری شود. قطعا تعطیلی چند روزه 
می تواند به این شرایط کمک کند اما این موضوع 

نباید منجر به خروج شهروندان از شهرها شود.«
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تهـران را تعطیـل کنیـد

شاهسونی: در حال حاضر شهر 
تهران در وضعیت بسیار ناسالم 

قرار گرفته است و حتی از 
شرایط اضطرار هم فراتر رفته و 
وارد مرحله خطرناکی شده است. 
برای کاهش مواجه مردم با هوای 
آلوده باید اقداماتی مانند کاهش 

ساعت کاری و تعطیلی هرچه 
زودتر در دستور کار قرار گیرد

زالی: پدیده اینورژن یا وارونگی 
هوا در روزهای اخیر به گونه ای 

پیشرفته که الیه وارونگی به 
میزان زیادی ارتفاع اش با سطح 

زمین کاهش پیدا کرده و به 
۲۰۰ متر رسیده است. در چنین 
شرایطی با توجه به اینکه ویروس 

کرونا نسبتا سنگین است زمان 
بیشتری در پیرامون قرار می گیرد 

و بقای آن افزایش پیدا می کند. 
بدین ترتیب احتمال شیوع و ابتال 

افزایش پیدا می کند

تهـران را تعطیـل کنیـد


