تاثیرات بر واردات آمریکا به علت تعطیلی معادن تولیدی آزبست در برزیل
روسیه در حال حاضر تنها منبع مواد معدنی سرطان زا (آزبست) برای ایاالت متحده است.
به علت حکم دادگاه عالی فدرال برزیل که استخراج ،استفاده و تجاری سازی آزبست در برزیل را ممنوع کرده است صنایع
کلرآلکالی ایاالت متحده آمریکا دچار ضربه اقتصادی شده اند.
در سال  6102حدود  59درصد از آزبست مورد استفاده در ایاالت متحده از برزیل وارد شده است و مابقی آزبست مورد نیاز ایالت
متحده از کشور روسیه تامین می شود .طبق برآوردهای سازمان زمین شناسی در ایاالت متحده امریکا ،صنعت کلرآلکالی تقریبا
حدود  041تن از این مواد را استفاده می کند .برای تولید کلر ،بسیاری از صنایع کلرآلکالی در ایاالت متحده هنوز از غشاهای
آزبستی استفاده می کنند که با کمبود این غشای آزبستی در ایاالت متحده امریکا بسیاری از صنایع ،استفاده از غشاهای گران قیمت
یونی را جایگزین غشاهای آزبستی نموده اند اما نه تمام این صنایع .در این راستا برخی از اعضای کنگره امریکا نگرانی های خود
را در رابطه با داشتن روسیه به عنوان تنها کشور تامین کننده آزبست در ایاالت متحده اعالم نموده اند.
با توجه به نیاز و ادامه اجازه استفاده صنایع کلرآلکالی از آزبست "که سرطان زایی آن شناخته شده" فرانک پالونه (نماینده)
دراین خصوص در جلسه مجلس نمایندگان کمیته انرژی و بازرگانی مورخ  7دسامبر اعالم نمود که آژانس حفاظت محیط زیست
ایاالت متحد آمریکا ازمعادن روسیه حمایت می کند در برابر(زندگی) کارگران آمریکایی .آقای پالون و دیگر نمایندگان
دموکرات ها از آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحد آمریکا درخواست کردند تا از نفوذ و قدرت خود جهت تجدید نظر در
قانون کنترل مواد سمی در جهت ممنوعیت استفاده از آزبست در ایاالت متحده استفاده کنند .در همین راستا آژانس حفاظت
محیط زیست ایاالت متحد آمریکا در ماه ژوئن اعالم کرد که تولید ،پردازش و توزیع آزبست را به عنوان بخشی از ارزیابی ریسک،
ارزیابی خواهد کرد .همچنین پالونه از مدیر آژانس خواسته بود که چرا آژانس توجه ای در مورد دفن این ذرات معدنی
(آزبست) ندارد .پالونه با ذکر اینکه استفاده و دفن آزبست یکی از منابع مهم در ارزیابی ریسک می باشد که اگر این موارد در نظر
گرفته نشود کارگران و مردم آمریکا در ریسک قرار خواهند گرفت و نخواهیم توانست در این خصوص از سالمتی مردم آمریکا
حفاظت کنیم .آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحد آمریکا هم موافت نمود که آزبست یک عامل بسیار مهمی می باشد که
باید در نظر گرفته شود.

سازمان آگاهی رسانی بیماری های آزبست ( ،)ADAOاز حکم دادگاه برزیل استقبال کرده است و یکی از بنیانگذاران  ADAOاعالم
نموده که این تصمیم به نظر می رسد یک تماس واضح است که مجددا تأیید می کند ،هیچ استفاده ایمن یا کنترل شده از آزبست
وجود ندارد .او همچنین اضافه می کند که بدون شک تاثیر واردات و استفاده از آزبست ایاالت متحده را تحت تاثیر قرار خواهد
داد .سازمان آگاهی رسانی بیماری های آزبست ( ،)ADAOیک گروه حمایتی ،از حکم دادگاه برزیل استقبال می کند و یکی از
بنیانگذاران  ADAOاعالم کرد که این تصمیم به نظر می رسد یک فراخوان شفاف با تأکید دوباره بر استفاده بدون ایمنی یا کنترل
شده از آزبست وجود دارد .همچنین اضافه می کند که بدون شک ایاالت متحده تحت تاثیر واردات و استفاده از آزبست قرار
خواهد گرفت.
جناب آقای دکتر مهدی خادم ثامنی  -دفتر پایش فراگیر

