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این روزها که باران می آید و آسمان 
پاک است؛ بیشتر نفس بکشید! چرا که به 
نظر می رسد با فروکش کردن باد و باران، 
رنگ و بــوی مازوت هایی که در اطراف 
کالنشهرها می سوزد؛ هوا را به تمامی در 

برخواهد گرفت.
همین دیروز هم معاون مرکز ملی 
هوا و تغییــر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت، مازوت ســوزی در 
شــهرهایی ماننــد تبریز، مشــهد و 
همدان را تایید کــرد. هرچند داریوش 
گل علیزاده، تهران را جزو این لیســت 
نیاورد و در گفت و گو با ایسنا بر ممنوعیت 
استفاده از مازوت در شهرهای تهران، 
اصفهان و کرج تاکید کرد، اما بسیاری 
از کارشناســان، آلودگی بــاالی پاییز 
و زمســتان پارســال در تهران و سایر 
کالنشهرهای کشــور را براثر سوزاندن 
مازوت در نیروگاه های تولید برق دانسته 
و معتقدند؛ با توجه به هشدارهایی که 
در خصوص سرد شــدن هوا و افزایش 
مصرف گاز در زمستان امسال داده شده، 
پیش بینی می شــود که نیروگاه های 
کشــور به مازوت ســوزی روی  آورند. 
سوختی که آالیندگی آن پاییز و زمستان 
سال گذشته، آســمان کالنشهرهای 
کشور را به رنگ بنفش درآورده و وضعیت 

آلودگی هوا را از مرز هشدار گذراند.
وضعیتوخیممازوتسوزی

درزمستان1399
با وجود اینکه معاون مرکز ملی هوا 

و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  
زیســت دیروز تاکید داشــت که »در 
سال های گذشته در تهران، اصفهان و 
کرج به هیچ وجه از مازوت در نیروگاه ها 
استفاده نشد و مشــعل مازوت سوز در 
واحدهای صنعتی این استان ها پلمب 
بوده«، اما دی ماه ســال گذشته رئیس 
فراکســیون محیط زیســت مجلس 
شورای اســالمی، جزئیاتی از سوخت 
مورد استفاده در یک نیروگاه مازوت سوز 
در اطراف تهران منتشر کرد که نشان 
می داد که نــه تنها در ایــن نیروگاه ها 
مازوت می ســوخت که این ســوخت 
۱۲۰ برابر بیشــتر از حد مجــاز، مواد 
آالینده تولید می کرد. ســمیه رفیعی 
گفته بود: »ســوخت گازوئیل نیروگاه 
فوق، غیراستاندارد بود و ۱۲۰ برابر از حد 
مجاز، آالیندگی بیشتری تولید می کرد. 
هجوم این آالینده های سمی به سمت 

شهر تهران از علل آلودگی هوا است«. 
مسعود تجریشــی، معاون محیط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت همان موقع گفته بود: 
»نامه ای به دادستانی تهران درخصوص 
مازوت ســوزی نیروگاه هــا ارســال 

کرده ایم«. 
پیشبینیافزایشآلودگی

درماههایآتی
در حالی که پیش بینی می شــود 
احتمال در پیش بودن زمستانی سرد 
و پرتقاضا در بخش انــرژی اولیه زیاد 
اســت. در زمستان امســال آنطور که 
وزیر نفت گفته حــدود ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب کسری گاز داریم.در زمستان 
سال گذشــته نیز کمبود سوخت گاز 
به علت آنچه افزایــش مصرف خانگی 

اعالم شــد، موجب از مدار خارج شدن 
برخی واحدهای نیروگاهی و کســری 
برق در زمستان شــد؛ به طوری که در 
اتفاقی کم سابقه، جداول خاموشی های 
برنامه ریزی شده در زمستان صادر شد 
و برخی از نیروگاه های برق شــروع به 

مازوت سوزی برای تامین برق کردند.
۱5 دی ماه پارســال نیز عیســی 
کالنتری، رئیس وقت سازمان حفاظت 
محیط زیســت در همین بــاره گفت: 
»برخی نیروگاه ها مشکل سوخت دارند 
و مجبورند برای تولید بــرق از مازوت 
اســتفاده کنند. پس اگر برق از سوی 
خانواده ها بی رویه مصرف شود استفاده 
از مازوت در صنایع و نیروگاه ها به عنوان 
سوخت اجتناب ناپذیر است. ملت یا باید 
نبود برق را بپذیرند یا اینکه ناچاریم از 
مازوت اســتفاده کنیم«. در زمستان 
امسال اما وضعیت به مراتب بدتر از سال 
قبل پیش بینی می شود. هرچه مصرف 
گاز در بخش خانگی باالتر رود به معنای 
محدود شدن گازرسانی به نیروگاه ها و 

صنایع در زمستان خواهد بود.
در واقع پیش بینی می شود زمستان 
امسال صنایع و نیروگاه ها تا حد امکان به 
مصرف سوخت مایع مجبور شوند و در 
نقاطی که امکان مصرف سوخت مایع 
به جای گاز میسر نباشد، واحد صنعتی 

یا نیروگاهی از مدار خارج خواهد شد.
نیــاز روزانه نیروگاه ها به ســوخت 
معادل )گاز طبیعی یا سوخت مایع( در 
مجموع حداقل ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
اســت؛ یعنی برابر با میزان کســری و 
ناترازی تولید و مصرف گاز در زمستان. 
حال اگر نیمی از این نیاز ۲۰۰ میلیون 
مترمکعبی یعنی برابر با ۱۰۰ میلیون 

مترمکعب نیز با گاز تأمین شود، حداکثر 
امکان تأمین و مصرف ســوخت مایع 
در نیروگاه ها به 5۰ میلیون مترمکعب 
معادل نیز نخواهد رسید. یعنی در چنین 
شــرایطی، یک چهارم نیاز ســوختی 
نیروگاه های کشور در زمستان تامین 
نشده باقی مانده و یک چهارم از ظرفیت 
تولید برق زمستانی از مدار خارج خواهد 
شد یا همان فاجعه سال قبل به شکلی 

بدتر رخ نشان می دهد.
این در حالی اســت که ایسنا دیروز 
گزارش داد که آمارهــای مصرف گاز 
گویای رسیدن به نقطه هشدار در این 
حوزه است، آن هم در شروع سرما. آنطور 
که مسئوالن اعالم کردند میزان مصرف 
گاز در همین بازه زمانی نسبت به سال 
گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

محمدرضــا جوالیــی، مدیــر 
دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
گفته است: »امسال سرما زودتر آغاز شد 
و مصارف گاز به شدت افزایش یافت؛ به 

این معنا که از سه هفته پیش که بارش ها 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد، افزایش 
۱۰۰ درصدی در مصرف گاز نسبت به 
همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۹ را شاهد 
بودیم، ضمن اینکه پیش بینی ها نشان 
از کاهش دو درجه ای دما نسبت به سال 

گذشته دارد«.
مازوتچیست

وچهضررهاییدارد؟
علی رغم اینکه در ســال های پیش 
بنزین متهم اصلی آلودگی هوا بود، اما آن 
طور که مسئوالن اعالم کردند افزایش 
کیفیت بنزین، این فــرآورده نفتی را از 
گردونه خارج کرده اما همچنان احتراق 
بد خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها 
مورد اتهام است. از سال گذشته با شروع 
فصل ســرما مازوت ســوزی صنایع و 
نیروگاه ها در ردیف نخســت متهمان 
آلودگی هوا قــرار گرفت. امــا مازوت 
چیســت و چرا به این میزان آلودگی 

تولید می کند؟
جست و جو در سایت های تخصصی 
این حوزه نشان می دهد مازوت نوعی 
نفت کوره باکیفیت پایین و ویسکوزیته 
باال است که طی فرآیند پتروشیمی به 
گازوئیل تبدیل می شود. اما گاهی نیز 
این سوخت بدون فرآیند پتروشیمی 
مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته، 
مازوت بــرای گرم کــردن خانه ها در 
شوروی سابق و شرق دور مورد استفاده 
قرار می گرفت، چراکه آن ها تجهیزات 
الزم بــرای تبدیــل مازوت به ســایر 

محصوالت پتروشیمی را نداشتند. 
حتی طبق اعالم ســایت علمی و 
آموزشی »فرادرس«، مازوت که به طور 
عمده در کشورهای روسیه، قزاقستان، 
آذربایجان، ترکمنستان و ایران تولید 
می شود برای گرم کردن بویلرها )دیگ 
بخار( جهت تولید بخار مورد استفاده 
قرار می گیــرد، چراکه این ماده، ضمن 
ارزان بودن به نسبت سایر سوخت ها، 
 گرمای سوختن بسیار باالیی دارد، هر 
چند آالیندگی آن چنان باالســت که 
سوزاندن آن در کشورهای توسعه یافته 

ممنوع است.
آثارورودمازوتبهمحیطزیست 

مازوت از مواد شــیمیایی مختلفی 
تشکیل شده اند و هریک نوعی مخلوط 
متفــاوت از دیگری به شــمار می آید. 
زمانی که این مــواد به خاک یا آب های 
سطحی می رسند، بخشی از آن ها تبخیر 
می شوند برخی دیگر نیز به دلیل نشتی 
مخازن نگهداری آن هــا در آب و خاک 

حل خواهند شد.
مواد شیمیایی تبخیر شده می توانند 

در اثر تابش نور خورشــید به ترکیبات 
دیگری شکسته شوند. این اتفاق در اثر 
فعالیت های قارچ ها و باکتری های داخل 
آب یا خاک نیز صورت می گیرد. این مواد 
شــیمیایی که در خاک و محیط های 
دیگر وجود دارند می توانند تا بیش از یک 
دهه در محیط زیست باقی بمانند. بنزن، 
تولوئن و زایلین از جمله این ترکیبات 
سمی هستند. ضمن اینکه با سوزاندن 
مازوت در نیروگاه ها، آنهــا را از طریق 

هوا هم وارد بدن موجود زنده می شوند.
در اثر ســوزاندن مازوت، ترکیباتی 
موسوم به Sox منتشــر می شوند که 
بخش بیشــتر آن را SO2 تشــکیل 
می دهد SO2 گازی ســمی است که 
برای سالمتی مضر است. این گاز، وزن 
بیشتری نسبت به هوا دارد و زمانی که 
 500ppb غلظت آن در هوا به بیش از
برســد، بوی بدی خواهد داشــت که 
ســال گذشته بســیاری از شهروندان 
بوی نامطبــوع آن را در تهران و ســایر 

کالنشهرها گزارش کرده بودند.
پزشکان می گویند تأثیرات آلودگی 
بر بدن انسان زیاد است. مضرات آلودگی 
هوا تقریباً تمامی ارگان هــای بدن را 
درگیر می کند؛ عــوارض مغزی، عدم 
تمرکز، سوزش چشم، سوزش مجاری 
تنفسی، تشــدید بیماری های مزمن 
ریوی مانند آسم، انسداد ریه، سینوزیت، 
بیماری های عروق، تصلب شــرایین، 
افزایش سکته های قلبی و مغزی و بروز 
لخته  در خون، برخی از مهم ترین تبعات 
و عوارض آلودگی هوا بر ســالمت افراد 
است. همچنین مســائلی چون پایین 
بودن وزن نوزادان را می توان با آلودگی 
هوا مرتبط دانســت. بروز سرطان های 
مختلف همچون مغز، پستان و ریه نیز 
به دنبال آلودگی هــوا افزایش می یابد. 
این در حالی اســت که به نظر می رسد 
این بار هم قرار نیست اقدام موثری برای 
کاهش آلودگی ناشی از سوزاندن مازوت 
در کشور رخ دهد و باید در کنار موج های 
کرونا، شاهد بیماری های مختلف ناشی 

از آلودگی هوا نیز بود.
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امسالهممازوت،آسمانکشوررابنفشمیکند؟

بررسی

وزارت آموزش و پــرورش اعالم کرد که نتایج 
ارزیابی های صورت گرفته از داده های »ســامانه 
پایش و آسیب های اجتماعی دانش آموزان« در 
شش سال گذشته نشان دهنده رشد حدود ۱۰ 
برابری میزان خطر پذیری دانش آموزان دارد. بر 
اساس این اعالم طی سه سال گذشته، »خشونت« 
رتبه اول را بیــن خطرپذیــری دانش آموزان و 
»خودکشــی« نیز همواره یکی از سه خطر اول 
تهدیدکننده دانش آمــوزان در زمینه رفتارهای 

پرخطر بوده است.
به گزارش ایسنا، شیوه نامه اجرایی مدیریت 
فوریت های روانی-اجتماعــی دانش آموزان که 
وزارت آموزش و پرورش چندی پیش آن را ابالغ 
کرده است. راهی است برای کاهش خطرات ناشی 
رفتارهای پرخطر. در مقدمه این شیوه نامه آمده 
اســت: مداخله در فوریت های روانی -اجتماعِی 
دانش آموزانی که دارای وضعیت روان شناختی و 
هیجانی نامناسب و بحران شده اند، بسیار ضروری 
است. بنابراین تیم مداخله در فوریت های روانی-
اجتماعی با ورود به موقع و موثر در موقعیت بحرانی 
و با به کارگیری دانش و مهارت های کسب شده، 
ضمن بررسی و تحلیل شرایط، اقدامات مقتضی 

متناسب با محیط و فرد را به عمل خواهند آورد.
فوریتهایروانی-اجتماعیچیست؟

فوریت های روانی-اجتماعی به معنای خدمات 
تخصصی به موقع و در دسترس است که به صورت 
شــبانه روزی و رایگان در ســطوح؛ مداخله در 
بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی خدمات 

ارائه کند.
فراوانیدانشآموزاننیازمندکمک

بر اســاس نتایج ارزیابی های صورت گرفته 
مبتنی بــر داده های آزمون غربالگری ســالمت 
روانی-رفتاری و گزارش هسته ها و مراکز مشاوره 
و خدمات روانشناختی کشور، در حوزه سالمت 
روان با رویکرد مثبت و منفی )مشتمل بر خرده 
مقیاس های خوش بینی، امید، نشاط و عزت نفس 
و افسردگی، اضطراب، خشم و رفتارهای پرخطر(، 
گروه قابل توجهی از دانش آموزان، در معرض خطر 
و نیازمند انجام اقدامات فوری و تخصصی بوده که 
در صورت عدم توجه جدی به آنان، افزایش بروز و 
تشدید اختالالت روان شناختی منفی )اضطراب، 
افسردگی و خشم( و در نتیجه ازدیاد آسیب های 
روانی- اجتماعــی در حــوزه رفتارهای پرخطر 
مانند خودکشی، فرار، سوء استفاده اخالقی، بی 

سرپناهی، بدسرپرستی، سوءمصرف مواد مخدر 
و ... را شاهد خواهیم بود.

بنابراین عدم توجه به شــرایط دانش آموزان 
در این دوران حساس، توســط والدین، مربیان و 
... و پاسخگویی به موقع به نیازهای اساسی، آنان را 
بیش از هر زمان دیگری آماده گرایش به رفتارهای 
انحرافی می کند. پس نیاز به مداخله ســریع در 
فوریت هــا و بحران هــای روانی-اجتماعی یک 

ضرورت مهم و اساسی است.
اهدافطرحیبرایرصدروانی-اجتماعی

ظرفیت سازی برای مداخالت روانی به موقع 
و موثر در فوریت های روانی اجتماعی، رفتارهای 
پرخطر )خودکشی، فقر، بی ســرپناهی، تجاوز 
اخالقی، جنسی، فرار، بدسرپرستی(؛ شناسایی 
به موقع، و توانمندسازی دانش آموزان در معرض 
خطر؛ ورود سریع، کنترل و کاهش عوامل مخاطره 
آمیز دانش آموزان؛ افزایــش آمادگی مدارس و 
مناطق آموزش و پرورش کشور برای واکنش سریع 
در فوریت های روانی اجتماعی؛ کنترل و کاستن از 
میزان بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی؛ ارائه 
خدمات تخصصی و به موقــع به دانش آموزان در 
معرض آسیب و آسیب دیده؛ فراهم کردن زمینه 

همکاری های درون سازمانی و برون سازمانی در 
ارائه خدمات تخصصی مرتبط با موضوع و رصد 
مستمر وضعیت فوریت های روانی اجتماعی از 

جمله اهداف طرح مذکور است.
دانشآموزانمشمولاینطرح 

دانش آمــوزان مشــمول ایــن طــرح، 
دانش آموزانی هستند که قصد خودکشی دارند 
یا اقدام به خودکشــی کرده انــد، دانش آموزان 
آزاردیــده جنســی با سوء اســتفاده شــده، 
دانش آموزان فراری از منزل یا مدرسه، هر گونه 
وضعیت زیان بار ناشی از فقر شــدید، آوارگی، 
بی خانمانی، دانش آموزانی که سرپرستان آنان 
دچار ســهل انگاری، ناتوانی در سرپرســتی، 
بدسرپرســتی و غفلــت یا ترک سرپرســت و 

بزهکاری هستند.

فرآیندارائهخدمات 
دانش آمــوزان نیازمنــد مداخلــه در طرح 
فوریت های روانی اجتماعی معموال با گزارش)از 
طرف مشاور، معلم، کارکنان مدرسه، دانش آموزان، 
والدین، سایر اعضای خانواده یا خود اظهاری( به 
تیم مداخله ، مدیر مدرسه یا خط ۱5۷۰ گزارش 
می شود.همچنین مشاهدات و موارد ثبتی هم از 
روش های شناسایی این دانش آموزان نیازمند به 
مداخالت اســت. غربالگری های آزمون سالمت 
روان، پایه، سریع که در ســامانه همگام صورت 
می پذیرد هم یکی دیگر از روش های شناســایی 
است. در این گزارش از کســانی که با این موارد 
برخورد می کنند خواسته شده تا با اورژانس ۱۱5 یا 
خط ۱5۷۰ و یا مسئول تیم تخصصی فوریت های 

روانی اجتماعی منطقه تماس بگیرند.

»خشونت«و»خودکشی«،ازجملهبزرگترینتهدیدهااعالمشدهاست

رشد۱۰برابریخطرپذیریدانشآموزان

آمارهایمصرفگازگویای
رسیدنبهنقطههشدار

دراینحوزهاست،آنهم
درشروعسرما.آنطور

کهمسئوالناعالمکردند
میزانمصرفگازنسبت
بهسالگذشته100درصد

افزایشیافتهاست

داریوشگلعلیزاده،
معاونمرکزملیهوا
وتغییراقلیمسازمان

حفاظتمحیطزیست،
مازوتسوزیدرشهرهایی
مانندتبریز،مشهدوهمدان
راتاییدکرد.هرچندتهران
راجزواینلیستنیاورد
وبرممنوعیتاستفادهاز

مازوتدرشهرهایتهران،
اصفهانوکرجتاکیدکرد
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سعیدهعلیپور

احداثایستگاهمترو
برایزندانفشافویه

علیرضــا زاکانی، 
شهردار تهران در بازدید 
از ندامتگاه تهران بزرگ 
و اردوگاه فشــافویه، 
ضمن تاکید بر حمایت 
شــهرداری از خانواده های زندانیــان، از احداث 
ایستگاه مترو و ایجاد فرهنگســرا و ایستگاه آتش 

نشانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهــر، دوری این زندان و 
مشــکالت تردد کارکنان و خانواده های زندانیان 
یکی از دالیل تاســیس مترو برای این زندان ذکر 

شده است.
    

توسطاطالعاتسپاهصورتگرفت؛
انهدامشبکهقاچاقدختران

درآذربایجانغربی
با اعالم سازمان اطالعات سپاه آذربایجان غربی، 
سرشــبکه قاچاق دختران ایرانی، جهت فحشا و 
هدایت و پشتیبانی از گروه های همجنس گرایی که 
تحت حمایت سرویس های اطالعاتی فرامنطقه ای 
فعالیت می کردند، توسط نیروهای سپاه در استان 

منهدم شد.
در ایــن اطالعیه آمده اســت، این شــبکه با 
کشورهای همسایه در ارتباط بوده و شعاع فعالیت 

آن در تمام سطح کشور بوده است.
    

حذفنامزنانازآگهیترحیم!
اداره تبلیغات اسالمی ملکان، نوشتن اسم زنان را 

در اطالعیه های مجالس ترحیم ممنوع کرد.
به گزارش عصر ایران، طی روزهای گذشــته 
نامه ای با امضای »عادل قربانزاده« رئیس اداره 
تبلیغات اســالمی شهرســتان ملکان از توابع 
استان آذربایجان شــرقی منتشر شده که در آن 
خطاب به مدیر چاپخانه و خدمات کامپیوتری 
نوشته شده است ذکر نام زنان در اطالعیه های 
مجالــس ترحیم ممنوع اســت و پیگرد قانونی 

خواهد داشت.
    

احتمالادامهدورکاریزنان
شاغلپسازکرونا

معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور 
مینــه  ز  : گفــت
بهره منــدی بانــوان 
شــاغل از آیین نامــه 

مربوط به تداوم دورکاری آن ها فراهم شده است.
به گزارش تسنیم، انسیه خزعلی افزود: از آنجا که 
زنان مسئولیت های متعددی بر عهده دارند درصدد 
هستیم تا دورکاری زنان پس از فروکش کردن کرونا 

نیز تداوم یابد.
    

بازگشاییمدارسمتوسطهدوم
ازشنبه

5 میلیون دانش آموز 
دبیرستانی پس از ۲۰ ماه 
آموزش مجازی از دیروز 
پا به مدرســه گذاشتند.
به گــزارش خبرگزاری 
صداوسیما، از دیروز مدارس موظف شدند؛ دستکم 

یک روز در هفته آموزش حضوری داشته باشند.
    

شلیکاشتباهیکهیکخانواده
راداغدارکرد

بــر اثــر شــلیک 
اشتباه ماموران نیروی 
انتظامــی اهواز به یک 
خــودرو در روز نهــم 
مهرماه یــک زن به نام 

ساناز محمدیان کشته شده است.
به گزارش ایلنا، به گفته میالد محمدیان، همسر 
این زن که آن روز به همراه کودکشــان در خودرو 
بودند؛ ماموران دلیل این شلیک اشتباهی را تعقیب 

یک گروه سارقان مسلح اعالم کردند.
    

مصوبهناجادربارهشیشهدودی
خودروهاابطالشد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناجا 
درباره شیشه دودی خودروها را خارج از صالحیت 

این مرجع دانست.
به گزارش فارس، بــا رای هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری برای خودروهایی با شیشــه دودی، 
تعیین فاصلــه ۳ متری برای تشــخیص راننده و 
سرنشین مالک و معیار نیســت و در صورت احراز 
تخلف صدور قبض کفایت می کند و رفع اثر شیشه 

دودی الزام ندارد.

از گوشه و کنار


