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 نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:
طی 15 سال اخیر هیچ گاه به اندازه 

امروز کمبود دارو نداشته ایم
نایب رئیــس انجمن 
داروســازان ایران گفت: 
طی ۱۰ تا ۱۵ ســال اخیر 
هیچ گاه به انــدازه امروز 
کمبود دارویی نداشتیم. 

امروز بیماران برای بدیهی ترین داروها و حتی برای 
یک داروی زخم معده ساده دنبال دارو می گردند، 
برای انسولین هم که کامال گرفتارند.  علی فاطمی 
به ایســنا گفت: ارز دولتی به صورت بسیار کند و 
قطره چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای 
خرید مواد اولیه داده می شــود و نمی توان به موقع 

دارو را تامین کرد. 
    

 یحیی،  سومین قربانی هوتگ 
در شش ماه اخیر

یک کــودک دیگر در 
سیســتان و بلوچستان 
قربانــی هوتگ شــد. به 
گزارش رویداد 24 یحیی 
بلوچ ۶ ســاله ســومین 

قربانی هوتگ در شش ماه اخیر است. هوتگ ها در 
روستاهای بلوچستان ساالنه ده ها کودک را به کام 
مرگ می کشانند. هوتگ گودالی است که برای جمع 
شدن آب باران حفر می شــود که از آب آن، انسان و 
حیوانات به صورت مشــترک برای شرب استفاده 

می کنند.
    

نهمین محموله واکسن اسپوتنیک 
وارد ایران شد 

بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت تاکنون 
۱۶ مرحله واکسن از روســیه، چین، کره و هند به 
میزان بیش از پنج میلیون و ۸4۷ هزار دوز، واردکشور 
شده که دیروز، نهمین محموله آن از روسیه وارد شد.  
این در حالی است که بنا به گفته سخنگوی وزارت 
بهداشت، وقفه دو هفته ای در واردات واکسن، روند 

واکسیناسیون را کند کرد.
    

تایید بی خطر بودن واکسن رازی 
کووپارس

معــاون تحقیقــات و 
فناوری مؤسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی: 
بی خطر و بدون ضرر بودن 
نخستین واکسن تزریقی - 

استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا با نام »رازی کوو 
پارس« مورد تایید قرار گرفت.
    

کالهبرداری در پوشش حمایت از 
کاندیداهای انتخابات

رئیس اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتا استان، گفت: کاربران مراقب افراد 
سودجو و کالهبردار در پوشش حمایت از کاندیداهای 
انتخابات باشند. سروان »محسن نادی« اظهار کرد: در 
این نوع کالهبرداری مجرمان سایبری با ایجاد کردن 
گروه و دعوت از افــراد با طرح عناوین مختلف مانند 
وعده های مالی جهت حمایت از برخی کاندیداها اقدام 
به کالهبرداری می کنند. وی افزود: با بررسی های به 
عمل آمده، افراد کالهبردار از فرد قربانی درخواست 
می کنند که اپلیکیشــن بانکی را برای انتقال وجه 
نصب کنند، و سپس با شگرد های خاص، کد بانکی 
را از طعمه های خود اخذ و با دسترسی به اپلیکیشن 
بانکی، نسبت به برداشت از حساب بانکی آنان اقدام 

می کنند.
    

یک روانشناس:
پدر بابک خرمدین اختالل 

سایکوپت دارد
یــک روانشــناس با 
اشــاره به اینکه پدر بابک 
خرمدیــن دارای اختالل 
شخصیت ضد اجتماعی 
و ســایکوپت است، گفت: 

مهم ترین ویژگی این افراد خودشیفتگی بسیار باال و 
پرخاشگری برآمده از آن است و جامعه و خانواده ها 
باید به این ســمت پیش برود که خودشیفتگی و 
خودمحوری بچه ها را محدود سازند و کنترل کند. به 
گزارش ایسنا مهدی خوریانیان در برنامه ای با عنوان 
»تحلیل پدیده فرزندکشی و قتل های خانوادگی« 
که به صورت پخش زنده در اینستاگرام برگزار شد، 
اظهار کرد: تصویر ذهنی که از جایگاه پدر و مادر داریم 
این است که آنها نزدیکترین و دلسوزترین افراد به 
فرزندان خود هستند و در خلوص آن هم شکی نیست 
ولی با این اتفاقات تناقضی بین تصویری که ما از نقش 

پدری و مادری داشتیم پیش آمده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

چندی پیــش معــاون وزیر نفت، 
درآمد حاصل از صــادرات محصوالت 
پتروشیمی در سال گذشته را ۱۰ میلیارد 
دالر اعالم کرد. سالی که هم کرونا پایش 
را روی خرخره کشــور گذاشته و هم 
تحریم ها امان اقتصاد را بریده بود؛ درآمد 
حاصل از پتروشــیمی شاید مفری بود 
برای کم کــردن این فشــارها. اما این 
درآمد به چه قیمتی تمام شد؟ بسیاری از 
کارشناسان محیط زیست معتقدند این 
فعالیت بدون تبعات نیست و نخستین 
ضربه اش را به محیط زیست کشور وارد 
می کند. محیط زیستی که این روزها 
به دلیل کم آبی بــا چالش های فراوانی 

روبروست.
همیــن دیــروز خبر رســید که 
مســمومیت آب رودخانه »روستای 
تلخــاب کالت« به  وســیله پســاب 
پتروشیمی مسجدسلیمان، باعث تلف 

شدن ۱2۰ رأس بُز یک گله دار شد.
چند روز قبل نیز اســتفاده احشام 
از آب مسموم شــده به  وسیله پساب 
شیمیایی پتروشیمی مسجدسلیمان 
منجر به فوت بیش از ۵۰ رأس گوسفند 
شــده بود. این تنها بخــش کوچک و 
ناچیزی از آثار مخرب پتروشــیمی و 
نظارت ناکافی در تصفیه پســاب است 
که خبر آن به واسطه گله دار مال باخته 
به رسانه ها درز می کند. در این میان آثار 
بلند مدت این آلودگی بر محیط زیست 
منطقه هرچند ممکن است تبعات یک 

شبه بر زندگی ســاکنان و موجودات 
منطقه نداشته باشد، اما دود آن به مرور 
زیستن در مناطق مجاور پتروشیمی ها 
را ســخت و بعضا خطرناک می کند و 
حتی آلودگی دریاها و رودخانه ها چنان 
می کند که پرندگان و آبزیان در آن جان 
می دهند و انسان ها هم از نزدیک شدن 

به آن حذر می کنند.
صنایع پتروشــیمی با توجه به دارا 
بودن ترکیبات فلزات ســنگین، آثار 
ســوئی بر بهداشت و ســالمت افراد و 
تخریب محیط زیست دارد و همواره در 
خصوص آن هشــدار داده می شود. در 
ایران تمرکز این صنایع در کنار خلیج 
فارس این منطقه را آلوده تر کرده است. 
این در حالی اســت که معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور به تازگی 
خبر داده که آالیندگی پتروشیمی تا سه 
سال دیگر هم همچنان به صورت کامل 

کنترل نخواهد شد.
سه سال تا امنیت آلودگی دریا 

احمدرضا الهیجــان زاده، معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
درمورد انتقادها درباره تاثیر آلودگی های 
صنعت پتروشــیمی در دریا گفت: »بر 
اساس برنامه های اعالم شده تا سه سال 
دیگر واحدهای پتروشیمی در عسلویه 
و ماهشــهر از بازچرخانی آب استفاده 
می کنند و دیگر پساب پتروشیمی در 
دریا تخلیه نمی شــود. این رخداد قدم 
بزرگی است اما به طور قطع تخلیه پساب 
در گذشته تاثیر خود را بر دریا یا رسوبات 

گذاشته است«.
او به ایســنا گفت: »اگر به ۱۰ سال 
قبل برگردیم، می بینیم که بســیاری 

از واحدهای پتروشیمی که در منطقه 
ویژه اقتصادی ماهشهر یا عسلویه بودند 
و شکل گرفتند، فاقد سیستم تصفیه 
پساب بودند و پســاب را به صورت خام 
تخلیه می کردند، ولی با پیگیری های 
صورت گرفته به نوعــی تفکر محیط 
زیستی بر سیســتم های پتروشیمی 
و ماننــد آن حاکم شــد و قراردادهای 
متعددی برای احــداث تصفیه خانه ها 
منعقد کردند تا چه به صورت مستقل و 
چه به صورت متمرکز - که هر چند واحد 
پتروشیمی دریک واحد پساب را تخلیه 
کنند - از تصفیه خانه استفاده کنند«. 
اما بســیاری اقدامات سازمان محیط 
زیست کشــور را در مقابله با آالیندگی 
صنایع پتروشیمی ضعیف و کند ارزیابی 
می کنند و معتقدند این سازمان قدرت 
و نظارت الزم برای برخــورد با صنایع 

متخلف را ندارد.
بی توجهی به سند سبز

صنایع پتروشیمی با آلودگی های 
فراوانی که به محیط وارد می کنند، یکی 
از مخرب ترین واحدهای صنعتی کشور 
محسوب می شوند. پتروشیمی ها عالوه 
بر انتشار انواعی از هیدروکربن ها، فنل ها، 
سولفور، ذرات معلق، اسید نفتالیک و 
سایر موادشیمایی که منجر به آلودگی 
هوا می شود، با رهاســازی کاتالیزورها 
یا غبارهای کک، زیرتانک و لجن باعث 
آلودگی خاک نیز می شــوند. عالوه بر 
آلودگی خاک و هــوا، آلودگی صوتی را 
نیز باید به این واحدهای صنعتی اضافه 
کرد. تاثیر این آالینده ها عالوه بر محیط 
زیست باعث بروز انواع سرطان در انسان 

نیز می شود.

یکی از مهمتریــن آالینده صنایع 
پتروشیمی کشــور، بندر ماهشهر در 
استان خوزستان است. این شهر که به 
عنوان قطب صنایع پتروشیمی کشور 
محسوب می شــود با داشتن 24 واحد 
صنعتی فعــال در حوزه پتروشــیمی 
قطب استراتژیک صنایع پتروشیمی 

کشور است.
به همین دلیــل فعالیت واحدهای 
پتروشــیمی آن همواره زیــر ذره بین 
کارشناسان قرار داشته اند. بندر ماهشهر 
یکی از آلوده ترین شــهرهای اســتان 

خوزستان است..
در این میان احداث واحدهای جدید 
پتروشیمی در این شهر در حالی ادامه 
دارد که محیط زیست استان خوزستان، 
چند سالی می شود که بر اتمام ظرفیت 
این منطقه در پذیرش واحدهای جدید 
تاکید دارد. فلرهای پتروشیمی مارون 
باعث آلودگی هوای این شهر شده بود. 
پتروشیمی مارون از جمله واحدهایی 
است که تاکنون سند سبز را تهیه نکرده 
است. به عالوه مساله آلودگی آب شرب 
نیز همچنان به قوت خود باقی است. این 

در حالی اســت که آلودگی آب و هوای 
این شهرستان مشــکالت بسیاری را 
برای مردم این شهرستان بندری ایجاد 

کرده است.
از سوی دیگر سازمان محیط زیست 
برای تشویق واحدهای پتروشیمی چند 
سال پیش طرح سند ســبز را اجرایی 
کرده است که در صورت اجرایی شدن 
توسط واحدهای صنعتی پتروشیمی 
عالوه بــر کاهش آثــار مخرب محیط 
زیستی، سود مالی نیز برای آنها به همراه 
خواهد داشت، پتروشــیمی هایی که 
سند سبز سازمان محیط زیست را اخذ 
کنند، از پرداخت عوارض آالیندگی به 

شهرداری ها معاف هستند.
ایرج ســلیمانی رئیس اداره محیط 
زیست شهرستان ماهشــهر چندی 
پیش به اقتصادآنالین گفته بود: »سند 
سبز پتروشیمی ها در کنترل آلودگی 
هوا، مدیریت پسماند، آلودگی پساب 
و مدیریت انرژی موثر است و واحدهایی 
که این فاکتورها را رعایت کنند، کاندید 

انتخاب صنعت سبز خواهند شد«.
اما از 24 واحد صنعتی پتروشیمی 
بندر ماهشهر، تنها ۶ واحد پتروشیمی 
سند سبز دریافت کرده اند. این در حالی 
اســت که الزام واحدهای پتروشیمی 
به تهیه ســند ســبز منجر به کاهش 
بخش مهمی از آالینده های زیســت 
محیطی ماهشهر می شود که باالترین 
اخطاریه های محیط زیســتی استان 

خوزستان را دارد.
 بالیی که پتروشیمی ایالم 

بر سر هوا آورد
اما آن سوتر هم انتشار گاز ال پی جی 
صنایع آالینده همچون پتروشــیمی، 
مدتی است که هوای برخی مناطق ایالم 
را آلوده کرده تا آنجا که محیط زیست به 
آنها اخطار داده و اعالم کرده که انتشار 
این گازها برای سالمتی مردم مناطق 
ساکن در اطراف این صنعت خطرناک 
است. از ان سو مدیرعامل پتروشیمی 
ایالم که این روزها دست تنها و در شرایط 
تحریم در حال راه اندازی این واحد است 
گفته که می داند مقصر در ایجاد آلودگی 
هواست اما قول داده که هر روز وضعیت 

را بهبود ببخشد. 
در همین زمینــه غالمرضا ابدالی، 
مدیر کل محیط زیســت ایالم درباره 
جزییات این مساله گفت: »پتروشیمی، 
پاالیشگاه گاز، کارخانه سیمان، چندین 
سنگ شــکن و کارخانه آسفالت ایالم 
آالینده اند و در این میان پتروشــیمی، 
پاالیشــگاه و کارخانه ســیمان عمده 
آلودگی هوا را در استان ایجاد می کنند«.

او گفــت: »این واحــد تولیدی به 

دلیل نبود الیسنسور در شرایط تحریم 
مجبور به ادامه کار به صورت مســتقل 
شــده که همین امر آنهــا را در نصب 
فیلتراســیون دچار مشکل کرده است 
و در نتیجه گازهــای ال پی جی در هوا 
منتشر می شود که برای سالمتی انسان 
خطرناک است؛ قرار است با راه اندازی 
مجتمع الفین پتروشــیمی، گازهایی 
که هم اینک ســوزانده می شــوند در 
فرایند تولید محصول به ارزش افزوده 

تبدیل شود«.
آسیب اصلی متوجه کسانی 

می شود که کمترین نفع را می برند 
همه بــه خوبــی می دانیــم که 
محصوالت پتروشــیمی نقش بسیار 
مهمی در زندگی امروز ایفا می کنند، 
زیرا وجــود آنها بــرای تولیــد مواد 
غذایی، پوشاک، پناهگاه و استراحت 
ضروری است. محصوالت پتروشیمی 
در بســیاری از صنایــع مانند پلیمر، 
فیبرهای مصنوعی، انواع پالستیک، 
صابون و انواع شــوینده ها، حالل ها، 
محصــوالت دارویــی، کودهــای 
شــیمیایی، محصوالت ضــد آفت، 
مواد منفجره، انــواع رنگ، کفپوش و 
مواد عایق کاری مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
محصــوالت شــیمیایی حتی در 
محصوالت متمایزی مانند آسپیرین، 
لباس های پولیستری، چمدان، قایق، 
اتومبیل، هواپیما، دیسک های ضبط و 
نوارها نیز کاربرد دارند. اما در این میان 
نمی توان آثار مخرب تولید و استفاده 
از ایــن محصوالت را هم کــه هر روز 
مشــکالتی را برای مردم به خصوص 
آنها که کمترین نفــع را از تولید این 
محصوالت می برند نادیــده گرفت. 
در این میان به نظر می رســد قدرت 
ســازمان هایی محیط زیست که باید 
از ابتدای امر بر صنایع پرمخاطره ای 
چون پتروشــیمی و نفت قوی چنان 
پررنگ شود که سا ل ها پس از تخریب 
آب و هــوا تازه به فکــر راه چاره برای 
نجات محیط زیست و سالمتی افراد 

منطقه نیافتند.

صنایع پتروشیمی چه بر سر محیط زیست می آورد؟

تلف شدن ۱۲۰رأس بُز به دلیل مسمومیت با پساب شیمیایی 

گزارش

در حالی که بر اســاس آخرین آمار وزارت بهداشت هنوز 
وضعیت شــیوع کرونا در برخی مناطق قرمز است و تنها پنج 
درصد از جمعیت کشــور واکســن کرونا را دریافت کرده اند، 
میتینگ انتخاباتی ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای ریاست 
جمهوری در اهــواز نگرانی ها را از عــدم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در تبلیغات انتخاباتی و اوج گیــری دوباره کرونا 

تقویت کرد.
رئیس جمهوری، با انتقاد شــدید از نامزدهای ریاســت 
جمهوری کــه در برنامه های تبلیغاتی خــود، پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی  کنند، گفت: »کسانی که قرار است در 

کشور حافظ قانون باشند، نباید قانون شکنی کنند«.
حسن روحانی گفت:»کادر درمان و مدافعان سالمت انتظار 
ندارند کسانی که قرار است باالترین پســت اجرایی کشور را 
اشغال کنند، این چنین نسبت به کادر درمان اجحاف کنند و 
برای آنها مشکل بیافرینند«. در عکس ها و فیلم های منتشر شده 
از تجمع تبلیغاتی ابراهیم رئیسی در شهری که در ماه های اخیر 
از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا بوده، موجب شده که او به 

بی توجهی به سالمت عمومی شهروندان متهم شود.
حسن روحانی همزمان به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا 
دســتور داد با جدیت و قاطعیت هر چه تمام تر نسبت به ارائه 
هشــدارها و اخطارهای الزم جهت رعایت پروتکل ها، اقدام 
فوری را انجام دهند و با نامزدهــای متخلف در این خصوص 

برخورد قاطع و جدی صورت گیرد و اقدامات انجام شــده به 
اطالع مردم رسانده شود.

در همین باره یک اکانت توییتری نزدیک به ستاد انتخاباتی 
عبدالناصر همتی، نامزد با انتشــار عکسی از تجمع دیشب در 
توییتر خود، به طعنه و کنایه نوشــته است: »خسته نباشید 
آیت اهلل رئیسی به کادر درمان در میتینگ انتخاباتی در اهواز«.

کیانوش جهانپور، سخنگوی ســازمان غذا و دارو و  رئیس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در واکنش 
به تجمع انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در اهواز نوشت: »ترجمان جدیدی از مفهوم 
فاصله گذاری فیزیکی و رعایت پروتکل های بهداشتی آنالک 

شد! خسته نباشید!«.
در همین باره حسام الدین آشنا، شاور سابق رییس جمهور 
در توئیتی به برگزاری میتینگ انتخاباتی رئیسی واکنش نشان 
داد و نوشت: »با کرونا هم نشینی نکنید. کرونا را انتخاب نکنید. 
برای شکست کرونا برنامه بدهید«. بر اساس پروتکل برگزاری 
انتخابات ۱4۰۰، برگزاری مراسم استقبال از نامزدها، راه اندازی 
کارناوال ها، میتینگ های تبلیغاتی و هرگونه تجمع در فضای 

سربسته مطلقا ممنوع است.
پروتکل هایی برای برگزاری انتخابات

اما در این میان وزارت بهداشــت برای انتخابات پیش رو 
نیز پروتکل هایــی را مشــخص و به ســتاد های انتخاباتی 

ابالغ کرده اســت. طبق پروتــکل ابالغی، هــر گونه تجمع 
انتخاباتی، مراســم ســخنرانی، گفــت وگــو و مناظره در 
مکان های سربسته از قبیل مساجد، سالن های اجتماعات، 
تاالرهای پذیرایی و ســالن های ورزشــی ممنوع اســت و 
 اینگونه برنامه ها باید در فضای باز و البته مشــروط و مطابق 

با شیوه نامه باشد.
طبق مصوبات اعالمی، تجمعات انتخاباتی در فضاهای باز 
نیز باید با استفاده از ماسک، رعایت فاصله و حداکثر یک سوم 
ظرفیت هر مکان انجام شود. همچنین مسئولین باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که قبل و بعد از مراسم در ورودی ها و فضاهای 

جنبی تجمع به وجود نیاید.
تاکید بر آن است که انجام مناظره و گفتگوهای تبلیغاتی 
صرفا از طریق صدا و سیما، شبکه های اجتماعی مجازی و سایر 

روش های الکترونیکی و غیرحضوری انجام گیرد.
همچنین بر اســاس پروتکل ابالغی، برگزاری نشست یا 
جلسات استانی هماهنگی و ضروری در فضای بسته، باید طبق 
طرح محدودیت هوشــمند کنترل بیماری کووید-۱٩انجام 
گیرد؛ به طوری که در شرایط قرمز ۱۵ نفر، در شرایط نارنجی 
2۰نفر، در شرایط زرد ٣۰نفر و در شرایط آبی ۵۰نفر، البته به 
شــرط رعایت فاصله 2متری و۸متر مربع فضا برای هر نفر در 

نظر گرفته شود.
نکته مهم دیگر آن است که اســتفاده از ماسک در تمامی 

جلسات و به  ویژه رعایت محدودیت ساعت برگزاری نشست 
کمتر از 2ساعت نیز الزامی است.

همچنین تاکید شده که با استفاده از سامانه ماسک، سالمت 
خبرنگاران، عوامل اجرایی، نظارتی، حفاظتی و رای دهندگان 

در جریان فرایند انتخابات صحت سنجی شود.
در روز رای گیری نیز اولویت با برگزاری انتخابات در فضای 
باز و با رعایت فاصله گذاری، اســتفاده از ماسک و گندزدایی 
محیط اســت. همچنین از تجمع رای دهندگان در روز رای 
گیری در صف ها و پای صندوق رای بدون رعایت فاصله گذاری 
حداقل 2 متری باید جلوگیری شــود. نکته دیگر آنکه طبق 
پروتکل اعالمی هرگونه پذیرایی و توزیع اقالم تبلیغاتی توسط 

نامزدهای انتخابات و هواداران آنها ممنوع است.
از نکات مهم دیگر در پروتکل ابالغی آن اســت که در روز 
رای گیری باید تالش شود اقداماتی که مربوط به تماس است 
مانند اثرانگشت برای تشــخیص هویت به شکل الکترونیک 

انجام شود.

تجمع انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اهواز جنجالی شد

هشدار روحانی به نامزدان متخلف در رعایت پروتکل های بهداشتی

بسیاری اقدامات سازمان 
محیط زیست کشور را در 
مقابله با آالیندگی صنایع 

پتروشیمی ضعیف ارزیابی 
می کنند و معتقدند این 
سازمان قدرت و نظارت 

الزم برای برخورد با صنایع 
متخلف را ندارد

در ایران تمرکز صنایع 
پتروشیمی در کنار خلیج 

فارس این منطقه را آلوده تر 
کرده است. این در حالی 
است که آالیندگی این 

صنایع تا سه سال دیگر هم 
همچنان به صورت کامل 

کنترل نخواهد شد

 شماره   817 /   شنبه 22  خرداد   1400  /   1 ذی القعده 1442  / 12  ژوئن   2021


