
45 میلیارد دالر

ایسلندآلمانبریتانیاآمریکا

3 میلیارد دالر18میلیارد دالر7/6 میلیارد دالر

1 33 هزار نفر به دلیل آلودگى هوا در خطر مرگ

12 تهرانى در هر 24 ساعت به علت آلودگى هوا مى میریند. (آفتاب نیوز) 3

ایران، هشتمین کشور آلوده جهان 4

تهران، 414 اُمین شهر آلوده جهان (مهرنیوز)2

23 میلیارد دالر خسارت ِ تعطیلى روزهاى کارى و پیشگیرى از مرگ زودرس، این هزینه معادل: 5

درایران

در جهان

تخریب الیه اوزون 1

از 10 مرگ در جهان یکى بر اثر آلودگى هواست 2

5/5 میلیون کشته بر اثر صدمات ناشى از آلودگى هوا 3

مـــــیزان خســــــارت ســــاالنه در کشـــــورهاى: 4

آسیب ها و خسارات

145 هزار اتوبوس نو20 هزار واگن مترو

60 وزرشگاه 50 هزار نفرى900 بوستان 60 هکتارى

533 هزار تاکسى نو355 کیلومتر خط مترو

استفاده از فیلتر دوده و بنزین با کیفیت در خودروها

ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومى

محدودسازى عبور خودروهاى تک سرنشین

 توسعه زیرساخت هاى دیجیتال براى کاهش سفرهاى درون شهرى

جایگزینى موتورهاى برقى به جاى کاربراتورى

از رده خارج کردن خودروهاى فرسوده

توسعه شبکه حمل و نقل عمومى

سالم سازى دود خروجى صنایع

راه هاى کنترل آلودگى

گازهاى آالینده و اثرات آن بر سالمت انسان

کم خونى، افزایش فشار خون
تخریب کلیه و مغز،اختالالت عصبى
کاهش ضریب هوشى، سرطان خون

(سرب)

Pb

 جلوگیرى از تشکیل گلبول قرمز
در مغز استخوان

سرطان خون

مثل بنزین (ترکیبات آلى فرار)

VOCs

سوزش چشم و گلو

O3

(ازون)

سوزش چشم، خس خس سینه
تنگى نفس، تخریب ریه

اختالالت بینایى

So2

(دى اکسید گوگرد)

سردرد و کاهش هشیارى

Co

(مونواکسید کربن)

درد ریه

PM10

(ذرات معلق کمتر از 10میکرون)

تحریک چشم، سوزش ریه، سرفه

NO2

(دى اکسید ازت)

اختالالت سیستم تنفسى
 قلب و عروق، گردش خون

آسیب به رشد جنین

(ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون)

PM2.5
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