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روز ملی هوای پاک

مارال چاوشی تهرانی
دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

ــي در ســرار  ــات انقــالب صنعت آلودگــي هــوا یکــي از تبع
جهــان مي باشــد و آســیب هاي گســترده اي در تمــام 
بخش هــا از جملــه مســائل زیســت محیطي، ســالمت 
ــته  ــي و ... داش ــبک زندگ ــان، س ــي انس ــمي و روان جس
ــر  ــن در سراس ــاي نمادی ــتفاده از برنامه ه ــذا اس ــت. ل اس
ــن  ــي و همچنی ــکار عموم ــب اف ــد باعــث جل ــا مي توان دنی
ــن  ــه ای ــن مســائل باشــد. از جمل ــه ســمت ای مســئولین ب
ــخصي  ــاي مش ــذاري روزه ــه نامگ ــوان ب ــا مي ت برنامه ه
ــودرو، روز  ــدون خ ــد روز ب ــف مانن ــن مختل ــت عناوی تح
ــه  ــرد ک ــاره ک ــف اش ــورهاي مختل ــدون دود و ... در کش ب
ــام  ــات بخصوصــي انج ــاي مشــخص اقدام ــن روز ه در ای

مي شــود.

در واقــع ایــن روزهــاي نمادیــن بــراي این اســت کــه توجه 
افــراد جامعــه بــه ســمت فعالیت هــاي ســاده اي جلــب شــود 
کــه مي تواننــد بــراي بهبــود کیفیــت هــوا انجــام دهنــد و 
ــتند  ــاي کالن نیس ــد هزینه ه ــات نیازمن ــن اقدام ــاً ای لزوم

و در واقــع یــک ســري اقدامــات کنترلــي ســاده هســتند.

ــت  ــدت هاس ــوا م ــي ه ــران آلودگ ــز بح ــا نی ــور م در کش
ــان،  ــران، اصفه ــه ته ــهرهایي از جمل ــر کالن ش ــه ب ک
ــیب هاي  ــه و آس ــایه انداخت ــهد و ... س ــز، مش ــواز،  تبری اه
ــا نگاهــي  ــه همــراه داشــته اســت. ب بي شــماري را هــم ب
ــي از  ــاي ناش ــات و مرگ ومیره ــن تبع ــتردگي ای ــه گس ب
ــراي  ــاص ب ــک روز خ ــذاري ی ــزوم نامگ ــوا، ل ــي ه آلودگ
ــاس از  ــن اس ــر همی ــود. ب ــاس مي ش ــاک احس ــواي پ ه
ــي  ــش آلودگ ــي کاه ــتاد اجرای ــئولین س ــال 1374، مس س
هــوا بــا همــکاري اداره کل محیط زیســت تهــران اقداماتــي 
را در ایــن حیطــه آغــاز کردنــد و ســرانجام در ســال 1377 
بــه منظــور ایجــاد حساســیت نســبت بــه مســئله آلودگــي 
ــالم  ــاک اع ــواي پ ــي ه ــاه را روز مل ــوا، روز 29 دي م ه
ــه  ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــوان ب ــد. مي ت نمودن
ــي  ــا حت ــن در کشــور م ــن روز نمادی قدمــت نامگــذاري ای
از کشــورهایي نظیــر ایتالیــا و فرانســه هــم بیشــتر اســت.

علت نامگذاري این روز در فصل زمستان :

ــده  ــوي و پدی ــرایط ج ــه ش ــه ب ــتان باتوج ــل زمس در فص
ــد و  ــش مي یاب ــوا افزای ــي ه ــزان آلودگ ــوا، می وارونگــي ه
ــه  ــود را ک ــه خ ــاي روزان ــراد فعالیت ه ــه اف ــت ک الزم اس
منجــر بــه تولیــد آلودگــي هــوا مي شــود تــا حــدي کنتــرل 

ــراد رخ  ــي اف ــبک زندگ ــري در س ــن تغیی ــد و همچنی کنن
مي دهــد بــراي مثــال فعالیــت  کــودکان در محیــط 
ــا افــرادي کــه  ــراد مســن ی ــاز محــدود شــود و اف هــاي ب
بیماري هــاي قلبــي و ریــوي دارنــد تــا حــد ممکــن از منزل 
خــارج نشــوند. در نتیجــه حساســیت بــه مســئله آلودگي هوا 
در فصــل زمســتان بیشــتر مي شــود و نیــاز بــه آگاه ســازي 

ــد. ــش مي یاب ــي افزای ــده آلودگ ــات کنترل کنن و اقدام

برخي از اقدامات انجام شده در روز ملي هواي 
پاك :

ــت 	  ــه فهرس ــی تهی ــامانه مل ــي از س رونمای
ــهرهای  ــوای کالنش ــای ه ــار آالینده ه انتش

کشــور )1398(

هــدف 	  بــا  تخصصــي  کارگاه  نشســت 
ــت  ــاي زیس ــک ه ــي ریس ــناخت و ارزیاب ش
ــي  ــبت روز مل ــه مناس ــروگاه ب ــي نی محیط
هــواي پــاک بــا حضــور مدیــران و معاونیــن 
شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق منتظــر قائــم 
بــه میزبانــي معــاون فنــي اداره کل حفاظــت 
ــروگاه  ــل نی ــتان در مح ــت اس ــط زیس محی

ــم )1398( ــر قائ منتظ

افتتــاح اولیــن ایســتگاه ســنجش گردوغبار در 	 
ــتان )1398( استان گلس

ــاي شــرکت 	  ــي از فلره ــردن یک ــوش ک خام
نفــت فــالت قــاره خــارک بــراي همیشــه بــه 

منظــور کاهــش آلودگــي هــوا )1397(

ــا 	  ــبز ب ــت س ــي مدیری ــزاري دوره آموزش برگ
ــای  ــش ه ــوزش وپژوه ــز آم ــکاری مرک هم
ــت  ــازمان مدیری ــری س ــده نگ ــعه وآین توس
بــراي  همــدان  اســتان  ریــزی  وبرنامــه 

)1397( مدیــران 

ــراي 	  ــذرکاري ب ــه و ب ــرح جنگالن ــراي ط اج
ــا روز  ــان ب ــي همزم ــال متوال ــن س چهارمی
ملــي هــواي پــاک در ارتفاعــات پــارک 

جنگلــي قهســتان قایــن )1396(

ــط 	  ــع محی ــه جام ــن مدرس ــي از اولی رونمای
زیســتي در شهرســتان محــالت )1395(

ــرکت 	  ــن ش ــش آنالی ــتم پاالی ــاح سیس افتت
ــرب )1395( ــه غ ــارگاد منطق ــت پاس نف

ــتان 	  ــیه شهرس ــات حاش ــکاري ارتفاع درخت
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ــاک  ــواي پ ــي ه ــا روز مل ــان ب ــک همزم آبی
)1394(

ــتي در 	  ــع محیط زیس ــه جام ــاح 3 مدرس افتت
)1394( اراک 

برگــزاري نخســتین گفتمــان زیســت محیطي 	 
دانشــجویي در زنجــان )1394(

تصویــب نهایــي ســند برنامــه ارتقاء شــاخص 	 
هــای زیســت محیطــی اســتان مرکــزی 

)1393(

افتتــاح ایســتگاه ســنجش ذرات معلــق کمتــر 	 
از 2.5 میکــرون شــهر دلیجــان )1393(

ــترک 	  ــکاری مش ــه هم ــم نام ــاي تفاه امض
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  بیــن 
و  آمــوزش  اداره  و  نیشــابور  شهرســتان 

)1393( شهرســتان  پــرورش 

ــدد در 	  ــي متع ــاي آموزش ــزاري کارگاه ه برگ
زمینــه حفاظــت از محیط زیســت

توجــه و تأکیــد بــر انجــام معاینــه فنــي )انجام 	 
رایــگان یــا بــا هزینه کمتــر در ایــن روز(

برگزاري همایش هاي هواي پاک	 

نواختن زنگ هواي پاک در مدارس	 

در 	  دوچرخه ســواري  مســابقات  برگــزاري 
ــور کش

ــري 	  ــت هاي خب ــه و نشس ــزاري مصاحب برگ
ــتان ها ــه در اس ــئولین مربوط ــا مس ب

بازدید از مراکز معاینه فني استان ها 	 

شعار سالسال برگزاري
معاینه فني خودرو1380
1381)CNG( سوخت پاك، هواي پاك
حمل و نقل عمومي سبز1382
عزم ملي براي جایگزیني خودرو فرسوده1383
آموزش کلید کاهش آلودگي هوا1384
گسترش سامانه حمل و نقل عمومي و حرکت به سوي دولت الکترونیک1385
هواي پاك، مصرف بهینه، انسان سالم1386
معاینه فني، خودروي سالم، هواي پاك1387
اصالح الگوي مصرف، هواي پاك، حقوق شهروندي1388
هدفمندي یارانه ها، هواي پاك1389
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