
 شرکت محترم ایران خودرو

احتراما ما دانش آموزان مدرسھ بین المللی تھران در خصوص خودروھای آلوده ساز می نویسیم. تھران در زمره آلوده ترین شھر ھای 
این  جھان است کھ با ھوای آلوده و کیفیت پایین محیط زیستی زندگی میلیون ھا نفر را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل بیشماری در

مواد زائد خودروھاست  مورد بحث انگیز مثل عملیات پاالیش و مواد صنعتی مطرح می شود اما مھمترین و اثر گذارترین عامل انتشار
حدود  ساالنھ بر اساس برآورد بانک جھانی زیان ناشی از آلودگی ھوا بر اقتصاد ایران ست.در ایران ا 	درصد آلودگی ھا 80کھ مسئول 

آمار دیگر منتشره از سوی دولت ایران حاکی است کھ  تولید ناخالص ملی است. %0.57تریلیون لایر یا حدود  24 ر یامیلیون دال 640
بطور متوسط ھر دو ساعت یک نفر بدالیل مربوط بھ آلودگی در تھران جان می دھد. این موضوع نگرانی ما را برای کشورمان باعث 

چند راه حل را پیشنھاد می کنیم. بیشتر خودرو ھای بکار رفتھ در تھران فاقد سیستم ھای  و و دست کمک بسوی شما دراز کرده ایم شده
و پروسھ ھای دیگر بھ محیط زیست ما نشط می کند. ما  احتراقعمل کنترل انتشار مواد زائد است کھ بھ این معنی است کھ مواد جانبی 
دروھای الکتریکی منعطف کنیم تا از میزان آالینده ھای سوخت ھای می توانیم توجھ و منابع خود را از خودروھای گاز سوز بھ خو

فسیلی بکاھیم. راه حل ھای دیگر ممکن است شامل ساخت خودروھایی با سوخت کارآمدتر یا موتورھای سازگارتر با محیط زیست 
 حل شما راه ھای مختلف ممکن برای باشد. اگرچھ این راه حل ھا ممکن است دقیق یا ھمراه جزئیات نباشد اما قصد ما این است کھ بھ

و یا افکارتان در مورد این مشکل ھستیم. بسیار  پاسخی از شما در مورد برنامھ ھایتاندریافت  قدردان مسئلھ را یادآور شویم. ما بشدت
 از وقت شما متشکریم.

 با تشکر

 دانش آموزان مدرسھ بین المللی تھران

 

 شھرداری محترم تھران

این نامھ را در خصوص زیرساختھای نا امن تھران و تأثیرات آن بر افراد بیشماری می  تھران رسھ بین المللیما دانش آموزان مد
نویسیم. راھھا و خیابان ھا در تھران نا امن شده و بیش از حد بکار رفتھ کھ محیطی را فراھم آورده کھ برای رانندگان و یا مھمتر برای 

نفر  276762نفر کھ اغلب کودک بوده اند جان خود را از دست داده و  27567تعداد  2007ال افراد پیاده نا امن است. تنھا در س
سال پیش است ما ھمچنان شاھد وقوع ھمین رویھ و احتماال با نرخ کمتری ھستیم. بیشتر این حوادث  7مجروح شده اند. اگرچھ این امار 

خیابان ھا طوری طراحی شده کھ با وجود گردش ھای  ایران است. ترافیکی نتیجھ تصادف و فرار و بطور کلی فرھنگ رانندگی در
و منجر بھ ترافیک ترسناکی می شود. بھ ھمین دلیل وقتی تصادفی رخ می دھد زمان زیادی  سریع و راھھای کوچک پیاده یار نیست

ھ راه حل ھای متعددی برای کاھش طول می کشد کھ نیروھای امداد پزشگی و آمبوالنس ھا بھ محل حادثھ برسند. ما بعنوان یک تیم ب
 نرخ مرگ و میر در حوادث رانندگی تھران  رسیده ایم. راه حل اصلی ما این است کھ نگھداری راھھا با نیروی پلیس بیشتر در خیابان

اد پیاده ایجاد . این موضوع ممکن است از اینکھ رانندگان محیط نا امنی را برای افربھبود یابد تخلفات ھا و با جریمھ ھای سنگین تر
برای کمک بھ شھرمان کھ جای امن تری باشد ما پا پیش گذاشتھ ایم  د بکاھد و بھ کاھش نرخ مرگ و میر کودکان جوان کمک کند.نکن

تا آگاھی عمومی را نسبت بھ این موضوع تقویت کنیم. ما با افراد پیاده زیادی مصاحبھ کرده تا نظرات آنھا در این خصوص را بدانیم 
مان تو خط خودت" دانش آموزان جوانتر ھنگام گذشتن از خیابان کمک کرده ایم. در حقیقت ما تالش کرده ایم کھ رویھ ای بھ نام "بو بھ 

تا بھ رانندگان اھمیت تغییر خط دادن با توجھ کافی را یادآور شویم. ما امیدواریم تالش ھای ما ھمراه برنامھ ھای شما  را شروع کنیم
مکان بھتری را برای نسل ھای آینده فراھم آورد. ما ھمچنین دانستن افکار و برنامھ ھای شما در این خصوص را عمیقاً قدردانی می 
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