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اجتماعی

آفتاب یزد گزارش میدهد

این اندازه گوگرد در بنزین از کجا آمده است؟

آفتــاب یزد -گروه اجتماعــی :دو دهه تالش
کردیم تا درتولید بنزین به خودکفایی برسیم و از
آنجایی که بنزین یک فرآورده استراتژیک محسوب
میشــود ،تالشهای فراوانی صورت گرفت تا در
کنار افزایش کمــی آن ،افزایش کیفی تولید این
فرآورده هم با رشد تولید و عرضه بنزین با استاندارد
یورو  4صورت گیرد .اما حاال اطالعات منتشر شده
از پایشهای جدید شــرکت کنترل هوای تهران
حکایت از موضوع دیگری دارد؛ بر اساس اطالعات
این شــرکت نتایج آنالیز محتوای گوگرد موجود
در نمونهبرداریهــای صورت گرفته از ســوخت
بنزین در تهران نشــان میدهد که غلظت گوگرد
در کلیه نمونهها که شامل بنزین معمولی و سوپر
میشود ،فراتر از حد مجاز قرار دارد و میانگین آن
در ســوخت بنزین طی بهار و تابستان به ترتیب
 ۱۹۰و  ۱۶۶بخــش بر میلیون بود که از حد مجاز
یورو  ۴فراتر است؛ این در حالی است که همچنان
مســئولین مربوطه بنزین ایران را یکی از بهترین
و با کیفیتترین بنزینها در سراسر دنیا میدانند!
>غلظت گوگرد بنزین در تهران
 ۳برابر حد مجاز اعالم شد

براساس اطالعات شــرکت کنترل کیفیت هوای
تهران نتایــج آنالیز محتوای گوگــرد موجود در
نمونهبرداریهای صورت گرفته از ســوخت بنزین
در تهران نشان میدهد که غلظت گوگرد در کلیه
نمونهها  -شامل بنزین معمولی و سوپر  -فراتر از
حد مجاز قرار دارد .البتــه درباره محتوای گوگرد
جایگاههای عرضه سوخت گازوئیل نتایج وضعیت
بهتری را نسبت به سوخت بنزین نشان میدهد.
نتایج آنالیز محتوای بنزن ســوخت بنزین در هر
دو فصل بهار و تابســتان امسال نشان میدهد که
وضعیت ایــن پارامتر ســوخت در محدوده مجاز
قرار دارد .برای خودروهای اســتاندارد یورو  ۴عدد
اکتان مناسب  ۹۵تعیینشده که رعایت آن باعث
بهسوزی خودرو ،مصرف سوخت کمتر ،توان باالتر
موتور و درنتیجه تولید آلودگی کمتر میشود .در
نمونههای مورد بررسی ،عدد اکتان بنزین معمولی
و ســوپر در فصل تابستان بهتر از نمونههای فصل
بهار بود و فاصله آن بهویژه در مورد بنزین ســوپر
با اختالف اندکی در حد مجاز قرار داشــت .بنزن
جهــت افزایش عدد اکتــان و احتراق مطلوبتر به
بنزین افزوده میشــود .بنزن جزو مواد درجه اول
سرطانزا طبقهبندیشده است و تنفس درازمدت
آن موجب سرطان بهویژه سرطان خون میشود.

حسین شــهیدزاده ،مدیرعامل شــرکت کنترل
کیفیت هوای تهران در این خصوص اظهارداشت:
«نتایــج آنالیــز محتــوای گوگــرد موجــود در
نمونهبرداریهای صورت گرفته از ســوخت بنزین
نشــان میدهد غلظت ســولفور در کلیه نمونهها
(شــامل بنزین معمولی و سوپر) فراتر از حد مجاز
قرار داشــته و میانگین گوگرد سوخت بنزین در
فصل بهار و تابستان به ترتیب  190و  166بخشبر
میلیون بوده است که از حد مجاز یورو  4فراتر بوده
و اندکی کاهش در نتایج فصل تابســتان مشاهده
میشود».
>سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است
از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند

با توجــه به اهمیت کیفیت ســوخت در آلودگی
منتشر شده از ســوی ناوگان حمل و نقل کشور،
در قانــون هوای پاک مصــوب مردادماه  1396و
آییننامه فنی مربوط به آن مشــخصاً به ضوابط و
اســتانداردهای تأمین و عرضه سوخت در سراسر
کشور (بهویژه کالنشهرهای دارای اولویت و درگیر
آلودگــی هوا) پرداختهشــده و وظایف ارگانهای
مختلف در این خصوص تعیین شده است .در ماده
 18این قانون نیز وزارت نفت مکلف شده تا 3سال
پس از الزماالجرا شدن این قانون ،سوخت تولیدی
کشــور را مطابق با اســتاندارد ملی عرضه کند و
سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است از تولید
سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند.
با توجه به اهمیت موضوع ،شرکت کنترل کیفیت
هوا از سال 1390اقدام به پایش مستمر و تصادفی
کیفیت ســوخت توزیعی (پارامترهــای مؤثر بر
آلودگی هــوا) در جایگاههای بنزیــن و گازوئیل

شــهر تهران کرده اســت که کلیه دادهها و نتایج
پایش ســوخت بنزین و گازوئیل شهر تهران ،در
وبسایت شــرکت کنترل کیفیت هوا قرار داشته و
قابلدسترس عموم است .در سال  98نیز این پروژه
ادامه داشته که نمونهبرداریها برای دو فصل بهار
و تابستان از ایســتگاههای متفاوت واقع در نقاط
مختلف شــهر در هر دوره برداشت شده و نتیجه
به دســت آمده همان چیزی است که پیش تر به
آن اشاره شد.
>وکالی ملت در خواب!

برای بررسی بیشتر این موضوع و اقدامات صورت
گرفتــه در این خصــوص با اعضای فراکســیون
محیط زیســت شورای شهر تهران تماس گرفتیم
اما هیچ یک پاسخگو نبودند .با اعضای فراکسیون
محیط زیســت مجلس شورای اسالمی نیز تماس
گرفتیم که از مجموع اعضای این فراکسیون تنها
اصغر ســلیمی نماینده محالت پاسخگو بود .او در
گفتوگو با آفتاب یزد گفت«:این موضوع بیشــتر

در کمیســیونها باید مورد بررسی قرار بگیرد ،ما
فراکسیون محیط زیست هستیم اما فعال تصمیمی
در خصوص این موضوع گرفته نشده است».
>گوگرد گاز سمی است

اســماعیل کهــرم ،کارشــناس محیط زیســت
درگفتوگو با آفتاب یــزد در رابطه با این موضوع

میگوید«:من خیلی متاســفم که این را میشنوم
چون حدو  30سال پیش ما گوگرد را از بنزین جدا
کردیم و این اتفاق دقیقا در همان پاالیشگاه اراک
رخ میداد .گوگرد جدا شده را هم بار میکردند و
به بندر امام خمینی میبردند تا به کشورهای دیگر

مثل چین صادر کنند چون ما نمیتوانستیم از آن
استفاده کنیم .اما همان زمان هم من شاهد بودم
که نحوه بارگیری کشتیها به نحوی ابتدایی بود که
باعث شده بود بندرامام تا کیلومترها آلودگی اسید
سولفوریک داشته باشد ،چون گوگرد با آب واکنش
میدهد و ترکیب اسید سولفوریک را تولید میکند!
اما آنچه که ما نمیدانستیم این بود که جدا کردن
گوگــرد از بنزین تنها در پاالیشــگاه اراک بود که
انجام میشد و همان را هم خبری کرده بودند!»
او در ادامــه تاکید کرد« :گوگرد یک ماده ســمی
به شــمار میآید که چه با آب واکنش بدهد ،چه
بــا هوا و یا خاک ترکیبات ســمی تولید میکند.
فکر میکنید چرا زندگی در مکانی مثل عســلویه
سخت است؟ در این شهرها پاالیشگاه وجود دارد و
گوگرد حاصل از تصفیه بنزین را کنار جادهها تلنبار
میکننــد .این گوگرد با آب و هوا واکنش نشــان
میدهد و ترکیبات ســمی تولید میکند و سبب
شده تا مردم عسلویه رسما اسید سولفوریک تنفس
کنند! یکی از دالیل افزایش ســرطانها در کشور
نیز همین موضوع اســت .گوگرد سم است و این
موضوع قابل انکار نیست! این ماده با هر چیزی که
ترکیب شود ترکیبات سمی تولید میکند که برای
بدن انسان به شدت مضر است .حتی اگر وارد خاک
شود هم مضر است چون وارد سبزیجات میشود و
از آن طریق وارد بدن انسان میشود .ترکیبات این
ماده شیمیایی به شدت خطرناک و سمی است و
به راحتی میتواند کشنده باشد .انباشت این ماده
در بدن در طول ســالها و ماههای متوالی صدمات
جبران ناپذیری را به سالمت انسانها وارد میکند
و حتی ممکن است سبب شود که این صدمات به
نسلهای بعد نیز انتقال پیدا کند».
او تصریــح کرد« :من متاســفم چون پیش از این
اینطور تلقی شده بود که در بنزینهای ما سولفور
وجود ندارد اما حاال میبینیم که حتی خیلی بیشتر
از حــد مجاز هم وجود دارد .این ماده شــیمیایی
تاثیر بسزایی هم در بنزین ندارد که فکر کنید در
نبودش ســوخت حاصل از پاالیشگاهها با مشکل
رو بــه رو خواهد بود اما کاری که با بدن انســان
میکند غیر قابل بازگشت است چون نوعی اسید
محسوب میشود و رفته رفته بدن را میسوزاند و
از بین میبرد».
با اینکه گوگرد یک ماده سمی است که در ترکیب
با هر ماده دیگری اسید تولید میکند اما هنوز هم
مشخص نیســت این اندازه از گوگرد در بنزین از
کجا آمده است و دلیل آن چیست؟

دیوان عدالت اداری:

انحصار کانونهای وکالی دادگســتری در جذب
وکیل و غیرقانونی بودن تعیین ظرفیت برای آزمون
وکالت مدتی است از سوی دانش آموختگان حقوق
مطرح است.
کانونهای وکال ساالنه کمتر از ۳درصد متقاضیان
پروانه وکالت را جذب میکنند و این باعث شد که
متقاضیان پروانه وکالت بــه این رفتارها معترض
شده و با نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه خواستار
برگزاری آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه شوند .بعد
از درخواســت دانش آموختگان حقوق و موافقت
هیئت نظارت ،مرکــز وکالی قوه قضاییه اقدام به
انتشار آگهی آزمون وکالت مینماید .در آگهی شرط
جذب وکیل را کسب حد نصاب علمی وعدم وجود
ظرفیت اعالم میکند .روسای کانونهای وکالی
دادگســتری ضمن اعتراض به برگزاری آزمون از
سوی مرکز وکالی قوه قضاییه،با ارسال نامهای به
رئیس قوه قضاییه خواستار تعلیق برگزاری آزمون
میشــوند .آنها در نامه ارسالی مدعی بودند اعتبار
ماده  ۱۸۷قانون برنامه سوم که به قوه قضاییه اجازه
جذب وکیل داده است به پایان رسیده و برگزاری
آزمون غیرقانونی اســت .در این گزارش چگونگی
تشکیل مرکز وکالی قوه قضاییه ومبانی قانونی این
نهاد اعالم میگردد.
>مرکز وکالی قوه قضاییه چگونه شکل گرفت

انحصار کانونهای وکال در جذب وکیل باعث شد
در اواخر دهه  ،۷۰در راســتای سیاستهای کلی
برنامه سوم توســعه و ایجاد اشتغال برای جوانان
طرحی از ســوی دولت به مجلس ارائه شد که در
ماده  ۱۸۷به قوه قضاییه اجازه داده شــده بود در
راستای دسترسی راحت و آسان مردم به خدمات
حقوقی،قوه قضاییه نسبت به پذیرش وکیل اقدام
کند .بعد از تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید
شــورای نگهبان،تعدادی از وکالی دادگستری به
این قانون معترض شدند واز نمایندگان خواستند

برگزاری آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه قانونی است
قانون مذکور لغو شد .چند ماه بعد از آن تعدادی از
نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار لغو ماده
 ۱۸۷شــدند و در مجلس هفتم به تصویب رسید
اما شورای نگهبان با تایید مصوبه مجلس مخالفت
کرد و اعالم مینماید تصویب ماده  ۱۸۷برنامه سوم
توسعه وتاسیس مرکز وکالی قوه قضاییه در راستای
سیاستهای کلی نظام در برنامه سوم توسعه بوده
و لغو آن مغایر با اصل  ۱۱۰قانون اساسی وخالف
شرع است که در نهایت نمایندگان به نظر شورای
نگهبان تمکین نمودند و طرح لغــو ماده  ۱۸۷از
دستور کار مجلس خارج شد و بدین شکل مرکز
وکالی قوه قضاییه تشکیل میشود.
>دالیل تصویب ماده  ۱۸۷قانون برنامه سوم
چه بود

تعداد اندک وکال در کشور موجب شده که بسیاری
از مردم بویژه در شهرستانها توان دسترسی به وکیل
نداشتهباشند.
و در مراکز اســتانها هم کمبود وکیل باعث شده
بود افزایش تعرفه وکالت را بدنبال داشــته باشد و
برای مردم مستضعف جامعه امکان دست یافتن به
وکیل میسر نبوده و بسیاری به دلیل باال بودن نرخ
حقالوکاله حاضر بودند در آن دعوا راسا و شخصا
شرکت کنند چون توانایی پرداخت حق الوکالههای
نجومی را نداشــتند و از طرفی این محدودیت در
پذیرش باعث شــده بود فارغ التحصیالن حقوق
که توانایــی ارائه خدمات حقوقی ارزان برای مردم
داشتند به دلیل عدم پذیرش از سوی کانونهای
وکال بیکار باشند.
>برگزاری آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه
قانونی است

الف ) پیرامون شــکایت تعدادی از وکالی کانون
دادگستری در دیوان عدالت اداری از تصمیم رئیس
مرکز وکالی قوه قضاییــه مبنی بر جذب وکیل،

برابر تصمیم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
برگزاری آزمون در هر سال مطابق قانون اعالم شد.
دالیل قانونی بودن برگزاری آزمون مرکز وکالی قوه
قضاییه در رای دیوان عدالت اداری:
 -۱تأســیس و فعالیت مرکز وکالی قوه قضاییه
در اجرای ماده  187قانون سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب
رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت
آن مدتی نیز در آیین نامه ذکر نشده است و ادامه
فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آیین نامه
و اصالحــات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه
قضاییه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین
اختیاری را از رئیس قوه قضاییه سلب کند یا وظایف
مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید ،وجود ندارد.
 -۲تصریــح بند چ ماده  88قانون برنامه ششــم
توســعه ،مؤیّد آن اســت که در حــال حاضر نیز
وجود مرکز وکالء و کارشناسان قوه قضائیه مورد
تأیید قانونگذار میباشد و قانونگذار به مرکز تکلیف
نموده است درصدی از جذب خود را به ایثارگران
اختصاص دهد.
 -۳برای اســتدالل شــکات مبنی بر اینکه ماده
مذکور فقط ناظر بر جذب کارشناس از سوی مرکز
میباشد نه تنها در قانون صراحتی وجود ندارد بلکه
به لحاظ قواعد حقوقی ترجیح بالمرجع محسوب
میشود و قابل قبول نیست ،چراکه نوع جذب مرکز
را آیین نامه اجرایی آن مشخص نموده که در وهله
نخست شامل صدور پروانه وکالت میباشد.
 -۴بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه
از جمله وظایــف اصلی مرکز برگزاری آزمونهای
علمی ،مصاحبه و گزینش متقاضیان و اعطای پروانه
کارآموزی و پروانه مشــاوره حقوقی و وکالت پایه
 ۱،۲و کارشناســی میباشد و هیئت نظارت مرکز
نیز اختیار تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس
مورد نیاز در هر سال را دارا میباشد.
علیهــذا و با توجه به مراتب فوق آنجائیکه مصوبه

مرکز جهت برگــزاری آزمون وکالت در چارچوب
اختیارات قانونی تعیین شــده برای هیئت نظارت
مذکور صورت گرفته اســت بنابراین مقرره مورد
شکایت (مصوبه برگزاری آزمون وکالت مرکز وکالی
قوه قضاییه) قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.
ب) برابر قانون شــورای حل اختالف مصوب  ۸۷و
اصالحیه سال  ۹۴به مرکز وکالی قوه قضاییه ،اجازه
داده تا نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نماید
و کسانی که در آزمون پذیرفته میشوند و  ۳سال
ســابقه فعالیت در شورای حل اختالف دارند دوره
کارآموزی آنها به نصف تقلیل پیدا کند.
ج) مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی و
معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی در گزارش
جامع و کامل به نمایندگان مجلس شورای اسالمی
اعالم داشته فعالیت مرکز وکالی قوه قضاییه دائمی
اســت و مجاز به برگزاری آزمون وکالت و اعطای
پروانه وکالت میباشد.

3

شنبه  30شهریور1398

شماره5556

ابتالی  13.8درصد معتادان تزریقی به ایدز
حمید جمعهپور مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان
اینکه سهم اعتیاد تزریقی در انتقال ویروس اچای وی در معتادان طی سالهای اخیر در
کشور کاهش یافته است ،گفت :طبق اعالم وزارت بهداشت  ۱۳.۸درصد معتادان تزریقی،
مبتال به ویروس اچای وی (ایدز) و حدود  ۵۰درصد معتادان تزریقی دچار آنتی بادی
هپاتیت cهستند / .ایسنا

نقل قول
توضیح دربارۀ فروش صندلی
ی علوم پزشکی
در دانشگاهها 

وزیر بهداشــت با اشــاره به
موضوع فــروش صندلی در
دانشــگاههای علوم پزشکی
گفت :نتایج خوبــی در این
زمینه حاصل شــده است.
به گزارش مهر ،دکتر سعید
نمکی در صفحه شخصی خود در توئیتر اعالم
کرد« :سه ماه قبل پس از مقابله با اخالل گران
در حوزه دارو ،دستور برخورد با جریانهای فساد
در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم
صادر کردم ».وی همچنین افزود« :تا کنون نتایج
مهمی حاصل شــده و به زودی به قوه قضاییه
ارســال خواهد شــد ».وزیر بهداشت در پایان
آورده است«:عوامل قدرت و فساد در هر سطح
و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت».

باید اقدامات اصولی
برای کاهش ترافیک انجام شود

معاون توســعه مدیریت و
منابــع اســتانداری تهران
گفت :هنــوز تصمیمی در
خصوص شناورسازی ساعت
کاری ادارات اتخاذ نشــده
است .غالمرضا عباس پاشا
در گفتوگو با ایلنا گفت :بحث شناورســازی
ســاعت کاری ادارات از ســوی شهردار تهران
مطرح شد .در همین راستا از سوی شهرداری
نامهای به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد
تا در خصوص شناورسازی ساعت کاری ادارات
مصوبهای از ســوی دولت صادر شــود .اینکه
این طــرح به هیچ عنوان بــه معنای کاهش
ساعتکاری ادارات نیست ،چنانچه مصوبهای از
سوی دولت در این خصوص اعالم شود ،قطعا
الزماالجراست اما تا به امروز مطرح نشده است.

ستون سبز
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

کاش ب ه اندازه تبلیغ پفک،
ط زیست
برای محی 
تبلیغمیکردند

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس
ط زیست با اشاره به
ســازمان حفاظت محی 
معضل پسماند به ویژه در شهرهای شمالی
کشــور ،گفت :مازندران دیگــر جایی برای
دفن زباله ندارد؛ اگر برای پسماند شهرهای
شمالی کشور چارهاندیشی نکنیم ،عالوه بر
عدم حضور گردشــگر باید شاهد کوچ مردم
ســاکن در این شهرها نیز باشیم .به گزارش
ایســنا ،اصغر دانشــیان اظهار کرد :اهمیت
محیطزیســت بر کسی پوشیده نیست و در
بحث حفاظت از این نعمت کوتاهی و در حق
نســلهای آینده جفا کردهایم و در حقیقت
امانتدار خوبی نبودهایم .وی خاطرنشان کرد:
تا زمانی که فرهنگ حفاظت از محیطزیست
در خانوادهها وارد نشــود ،اوضاع بهبود پیدا
نخواهد کرد .باید از ظرفیت بسیج ،مدارس
و نماز جمعه برای فرهنگسازی و حفاظت از
ط زیست استفاده کرد و ایکاش بهاندازه
محی 
تبلیغ پفک برای محیطزیســت نیز تبلیغ
صورت میگرفت.

یادداشت

وقتی در جاده
یلغزیم
م 

ابراهیمجعفری

استاد علوم ارتباطات دانشگاه

یک راننده متخلف به دلیل ســرعت غیرمجاز
از سوی پلیس راهور جاده باشت به گچساران
جریمه شــد .او همان شب به آنجا بازگشت و
درخت بلوط ۴٠٠سالهای را که روزها ماموران
زیر ســایه آن مستقر میشدند ،قطع کرد تا از
مجریــان قانون انتقام بگیرد .وقتی این خبر را
در شبکههای اجتماعی خواندم ،بر خود لرزیدم
و این ســوال در ذهنم ایجاد شد که چرا باید
یک شهروند ایرانی به جای احترام به قانون ،از
ســر لجبازی و جهل اقدام به قطع این درخت
کند که میتوانســت نماد فرهنگ و تمدن و
نیز حرمت گــذاری ،حفاظت و صیانت اجداد
مــا از درخت قلمداد گردد؛ بنا بر تحقیق یکی
از اســتادان دانشگاه کلکته هندوستان ،ارزش
یک درخت با عمر متوسط  ۵۰سال با احتساب
اکسیژنی که تولید میکند ،گاز کربنیکی که از
هوا میگیــرد ،میزان خاک و آبی که در زمین
حفظ میکند و حتی محاسبه ارزش اقتصادی
خانه پرندگان در آن درخت و ...حدود  ۲۰۰هزار
دالر میباشد .با این توصیف باید به خاطر قطع
این درخت که نشانی از قدرت خداوند و مظهر
عالقه نسلهای متمادی ایرانیان به حفاظت از
منابع طبیعی و محیط زیست میباشد ،خون
گریست .ایکاش در درسهای مقاطع مختلف
آموزش ابتدایی ،دبیرستان و حتی مراکز آموزش
عالی ،آموزشهای زیســتمحیطی را جدی
میگرفتند و ســازمانهای مردم نهادی را که
در این زمینه فعالیت دارند ،مورد حمایت قرار
میدادند .به نظرم اکنون که کشور ما به دلیل
فرســایش منابع طبیعی اعم از جنگل ،مرتع،
آب ،خاک و ...با آســیب جدی مواجه گردیده
و بیتوجهی به توسعه پایدار زندگی نسل فعلی
و آینده را به مخاطره افکنده ،شایســته است
که سخنرانان و رهبران فکری که در جامعه از
نفوذ کالم برخوردارند ،در تریبونهای مردمی
نســبت به حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست آگاهســازی نموده ،تنویر افکارعمومی
را در دســتور کار خود قرار داده و روشــنگری
کنند .این اتفاق به قدری دردناک است که جز
«جهل مرکب» هیچ صفتی برازنده آن نیست و
به نظر اینجانب در صورتی که صدها نهال در
آن منطقه توسط فرد خاطی کاشته شود ،شاید
بتواند مرهمی بر شکستگی دل طبیعت و مردم،
به ویژه دوستداران محیطزیست باشد.

ابتالی104نفربهتبکریمهکنگو

معاون دفتر بهداشــت و مدیریت بیماریهای
دامی ســازمان دامپزشکی از ابتالی  ۱۰۴نفر به
تب کریمه کنگو خبر داد .کریم امیری گفت :تا
روز قبل عاشورا ۱۰۴،نفر آخرین آمار مبتالیان به
یدانم آمار تغییری
کریمه کنگو اعالم شد .بعید م 
کرده باشد و اینکه از این مبتالیان نیز ۱۰نفر فوتی
داشتیم.اکثرمواردفوتیمربوطبهاستانسیستان
وبلوچستانبودند،ازاین ۱۰۴نفرمبتالبهبیماری
کریمه کنگو بیش از  ۴۷درصد یعنی  ۵۰نفر در
سیستانوبلوچستانمبتالشدهاند.همچنین۸نفر
از فوتیها مربوط به همین استان بودهاند/ .ایلنا

