
تقريبًا تم�ام مش�ترکان تلفن  هم�راه از تعيين 
تعرفه اپراتورهاي موبايل و نحوه محاسبه ش�ان 
س�ر در نمي آورند. نحوه نامناسب خدمات دهي 
اپراتورها در همين روزهاي اخير هم دردسرهاي 
زيادي براي زائران اربعين ايجاد کرد. آگاهي از هر 
نوع محاسبه تعرفه مکالمه براي مشترکان ضروري 
اس�ت و آنها براس�اس آن قادر ب�ه برنامه ريزي 
و تصميم گيري هس�تند، به خص�وص زماني که 
عازم سفر باشند. اطالع  رساني از تغيير تعرفه ها 
کمترين کاري اس�ت ک�ه بايد توس�ط اپراتورها 
صورت گيرد و عدم اطالع رس�اني اين موضوع، 
اجح�اف در حق مش�ترکان اس�ت. هزينه هاي 
نجومي برخي تعرفه  گذاري  ها ح�اال ديگر فصل 
مشترک اعتراضات تمام مشترکان همراه است. 
به تازگي اپراتوره��اي همراه اول و ايرانس��ل طبق 
ادعاي خودشان به يکسان س��ازي تعرفه هاي خود 
اقدام کرده اند. اما اين به ظاهر يکسان س��ازي براي 
تماس هاي درون  و برون ش��بکه ب��ه افزايش قيمت 

تعرفه های تلفن همراه منجر شده است. 
  يکسان سازي به نفع اپراتورها

به گفته همراه اول، اي��ن روش جديد قيمت گذاري 
موجب سهولت و شفافيت بيشتر در محاسبه هزينه 
مکالمات مشترکان خواهد شد و از مزاياي ديگر اين 
طرح نيز کاهش تعرفه تماس هاي برون شبکه براي 
مش��ترکان دائمي و اعتباري همراه اول است. با اين 
حال مش��خص ش��ده که هر يک از سيمکارت هاي 
دائمي و اعتباري با افزايش قيمت از ۲ تا ۲۲ تومان 
براي مکالمات درون شبکه روبه رو هستند.  در واقع 
افزايش قيم��ت رومينگ اپراتورها موجب ش��د در 
مراس��م اربعين، هزينه تلفن همراه زائران افزايش 
چشمگيري داشته باشد. جالب تر اينکه در وضعيتي 
که در خارج از کش��ور امکان پرداخت هزينه را هم 
نداشتند، تهديد به يک طرفه شدن خط تلفن از سوي 

اپراتورها مي شدند. 
  چه خبر از تخفيف 75 درصدي؟!

اين در حالي اس��ت که به گفته مديرعامل شرکت 
ارتباطات زيرساخت » پيشرفت 98 درصدي اجرای 

پروژه فيبر نوري ايالم به مرز مه��ران و تکميل آن، 
افزاي��ش دو براب��ري لينک هاي ارتباط��ي، تقويت 
مس��يرهاي مرزي در داخل کشور، افزايش ظرفيت 
س��يگنالينگ بين المللي، بهينه س��ازي مسيرهاي 
ارتباطي و کنترل ۲4 س��اعته بر کيفيت شبکه« از 
جمله اقدامات و خدمات دهي به کاربران بود.  صادق 

عباس��ي ديگر تس��هيالت در نظر گرفته شده اين 
شرکت را »ارائه سرويس MPLS براي اپراتورهاي 
تلفن همراه با 75 درصد تخفيف براي تس��هيل در 
رومينگ و نيز اعمال تعرفه هاي سابق به مقصد عراق 
با وجود افزايش نرخ ارز« دانسته بود که بيشتر از اينکه 

شامل حال زائران باشد به کام اپراتورها شد. 

  گمشده در هياهوي تورم
در مجموع، اپراتورهاي اصلي تلفن همراه تغييراتي 
را در تعرف��ه مکالم��ه و بس��ته هاي اينترنت اعمال 
کرده اند که هرچند کاهش قيم��ت هم در آن ديده 
مي شود، اما افزايش قيمت کلي و به تبع آن افزايش 
درآمد اپراتورها در آن مش��خص اس��ت. همزماني 
اين افزايش قيمت با رش��د قيمت ديگر محصوالت 
و خدمات در کشور چندان س��روصدايي به پا نکرد. 
صحبت از آزادسازي تعرفه ها آن هم هنگام افزايش 
تعرفه ها، نشانگر تمايل رگوالتور به حمايت از منافع 
اپراتورهاس��ت.  رگوالتوري در مورد اين تعرفه هاي 
جديد مخالفتي نک��رده، اما مع��اون رگوالتوري در 
مصاحبه اي گفته  اس��ت اين تغييرات سقف تعيين 
شده قيمت براي اپراتورهاست و قيمت ها از اين بيشتر 
نمي تواند باشد، اما تنها دو روز بعد از اين اظهارنظر، 
يک مقام ديگ��ر رگوالت��وري از تدوين پيش نويس 
آزادس��ازي تعرفه خدمات بازارهاي هم��راه و ثابت 
خبر داد.  نگاهي به نحوه سياستگذاري در عرصه بازار 
موبايل نشانگر آن است که عمدتاً سنگيني حمايت 
مقررات گذار به س��مت و س��وي حماي��ت از منافع 

بازيگران بازار بوده تا مشترکان. 
  در حسرت آزادسازي فعاليت اپراتوري

رگوالتوري مدت هاس��ت آماري از ميزان ش��کايت 
مش��ترکان از اپراتوره��ا را اع��الم نک��رده و به رغم 
درخواس��ت رس��مي هم آماري از ميزان ش��کايات 
اپراتورها از ش��رکت هاي فعال در اين عرصه منتشر 
نشده است.  آزادس��ازي تعرفه ها، حرکتي مؤثر در 
زمينه حرکت به س��مت بازار آزاد و ب��دون دخالت 
دولت است، اما پيش از اين آزادس��ازي بايد زمينه 
آزادسازي فعاليت اپراتوري نيز فراهم شود.  شرايط 
بازار تلفن همراه و اينترنت ايران اين گونه اس��ت که 
تعداد محدودي اپراتور ب��ازار را در اختيار دارند. در 
اين شرايط که با کمک رگوالتور ايجاد شده، حذف 
تعرفه ها به سود مشترکان نيست، چراکه اپراتورهاي 
اندک موجود با افزايش تعرفه ها به طور کامل منتفع 
خواهند بود و هيچ بازيگر ديگ��ري نيز براي تعادل 

بخشيدن به اين فضا وجود ندارد. 
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آخرين حکايت مشکالت ساکنان سيستان در گفت وگو با »جوان« مطرح شد
زابل؛ كلكسيوني از مصائب و مشكالت مسكوت مانده

غيب شدن زباله هاي ايراني، واردات زباله هاي افغاني
روزانه 5۰ هزار تن زباله توليد مي کنيم که سر از بازيافت درنمي آورند

اپراتور شفاف در دسترس نيست
نحوه تعيين تعرفه اپراتورها صداي مشترکان تلفن همراه را براي چندمين بار درآورد

آنگونه که بايد و الزم است، درد و رنجشان فرياد 
زده نمي شود و حتي در مقابل برخي رسانه هاي 
حامي دولت با ادعاي تحقيقات محلي اقدام به رد 
آمارهاي مربوط در حوزه افراد بي شناسنامه منطقه 
سيستان هم مي کنند. ساکنان منطقه، پنج شهر 
شمالي سيستان و بلوچس�تان را کلکسيوني از 
مصائب و مش�کالت مي دانند ک�ه الينحل باقي 
مانده است. از طبيعت نامهربان سراسر غبار آلود 
گرفته تا بيکاري و فقدان ش�غل و نيز ساده ترين 
مشکالت مثل گازرساني و تأمين سوخت در فصل 
سرما که باعث شده روز به روز بر تعداد روستاهاي 
خالي از سکنه افزوده شود. افراد باقي مانده هم به 
دليل کهولت سن به همان مبلغ اندک کميته امداد 
بسنده کرده و به دليل ميهن پرستي و حفظ خاک 
آبا و اجدادي ترجيح دادند در همان روستاها باقي 
بمانند. مرزداران و مرزنش�ينان سيستاني اين 
روزها سختي ها را به جان خريدند، شهر و ديار خود 
را ترک نکردند تا شايد طرح هاي بزرگ به اجرا در 
آيد و آينده اي درخشان براي منطقه رقم بخورد. 
»آقاي نماينده به جاي درياچ��ه اروميه، هيرمند و 
هامون را دريابيد«، »ايران فقط تهران نيست«، »ما 
گاز نداريم، آب نداريم، هوا نداريم، شغل نداريم، حتي 
رس��انه هم نداريم«، »چرا اين شهرها بايد محروم و 
محل تبعيد باشد؟!« اين بخش هايي از گفته هاي يک 
شهروند ساکن منطقه سيستان است که در گفت وگو 
با »جوان« پنج شهر ش��مالي اين منطقه را از جمله 
هيرمند، هامون، زهک، نيمروز و زابل کلکسيوني از 

مشکالت ال ينحل مي داند. 

  وعده بر زمين مانده دولت
علي ماليي مي گويد: فصل سرما است اما مردم حتي 
نفت هم ندارند، طبق وعده دولت قرار بود تا مهر 97 
گاز به منطقه سيس��تان بيايد، اما تاکنون اين اقدام 
اجرايي نشده است. خشکسالي و بيکاري و طوفان 
و غيره بسياري از مردم منطقه را مجبور به مهاجرت 

براي امرار معاش به ساير مناطق کشور کرده است. 
  بيکاري معضل بزرگ ساکنان

اين شهروند توضيح مي دهد: کارخانه که هيچ حتي 
کارگاه ه��اي توليدي هم براي اش��تغال خرد وجود 
ندارد. همه مي دانند که پيشه اصلي مردم سيستان 

از ديرب��از فعاليت هايي بوده که به طور مس��تقيم و 
غيرمستقيم با درياچه هيرمند و هامون ارتباط داشته 
از جمله کشاورزي، دامپروري، صيادي و مانند آنها، 
اما با خشکي درياچه ها اين فعاليت ها نيز از منطقه 
رخت بربست و جاي خود را به برخي کارهاي ديگر 
از جمله فعاليت هاي غيررسمي مرزي داد که آن هم 
پس از انسداد مرز توسط ديوار امنيتي به طور کلي 
تعطيل شده اس��ت. در عوض نماينده مردم شهر به 
جاي رفع مشکالت مردم شهر خود دغدغه درياچه 

اروميه دارد. 
ناماليمتي طبيعت با ساکنان سيستان 

طبيعت نامهربان سيستان و مشکالت ريزگردها در 
9 ماه از سال جزو ديگر مشکالتي است که اين شهروند 
به آن اشاره مي کند و در ادامه تأکيد دارد: ما برابر حد 
مجاز ريزگرد داريم در حالي که همواره از خوزستان و 

مشکالت آنها در اينباره سخن گفته مي شود. 
  گورخواب هاي بي پناه 

ماليي که خود از کارمندان دانشگاه شهر زابل است در 
ادامه به تعداد زياد گورخواب هاي شهرهاي سيستان 
اش��اره مي کند. گورخواب هايي که ب��ه دليل وجود 
نداشتن گرمخانه ها به خصوص براي بانوان کم کم 
شهر را مبتال به معضالت اجتماعي هم کرده است. از 
سوي ديگر مديريت درستي هم در کمپ هاي ترک 

اعتياد براي آقايان وجود ندارد. 
  عشاير بي شناسنامه 

دکتر ناصر چاري، هيئت علمي دانش��گاه سيستان 
ديگر فردي است که در گفت وگو با »جوان« به معضل 
بي شناسنامه ها اشاره مي کند و مي گويد: جمع کثيري 
از اين بي شناسنامه ها مربوط به پرونده گروه عشايري 
در سال 64 است که حتي به رغم پرداخت يک ميليون 
تومان به پزشکي قانوني، اما همچنان شناسنامه اي 
ندارند. از آنجايي که تردد نيز براي آنها ممکن نيست، 
زنان مجبور به روي آوردن به دستفروشي و شغل هاي 
کاذب شدند. اين عضو هيئت علمي بيکاري را معضل 
بزرگ ساکنان ش��هر مي داند و معتقد است هکتار 
هکتار زمين به دليل تأمين نشدن آب بال استفاده باقي 
مانده است. شايد اگر مسئوالن فرياد مردم سيستان 
را بشنوند روستاها خالي از سکنه نشود و محروميت از 

اين شهرها فاصله بگيرد. 

در ح�ال حاضر تنه�ا زباله هاي عفون�ي و خاص 
در دني�ا س�وزانده مي ش�وند و بخ�ش عظيمي 
از زباله ه�ا به ص�ورت بازيافت ب�ه چرخه حيات 
بازمي گردند. اين در حالي است که فقط 7 درصد 
از زباله توليدي کش�ورمان بازيافت مي شود. در 
چنين شرايطي براي اينکه کارخانه هاي بازيافت 
ايران�ي بيش�تر از قبل تعطي�ل نش�وند، ناگزير 
شده ايم از کشورهاي همس�ايه زباله وارد کنيم. 
بر اساس آمار ارائه ش��ده، روزانه 5۰ هزار تن زباله در 
کشورمان توليد مي شود که اين ميزان توليد پسماند 
در ايران، سه برابر استاندارد جهاني است. در حالي که 
متوسط توليد روزانه زباله در جهان براي هر نفر بين 
۲5۰ تا ۳۰۰ گرم اس��ت، اما هر فرد ايراني متوسط 
روزانه 6۰۰ گرم زباله توليد مي کند. اين  آمار براي هر 
فرد در شمال تهران به هزار و ۲۰۰ گرم مي رسد که 

تقريباً چهار برابر استاندارد جهاني است. 
  رانت ها و انحصارگرايي  ها

به گفته مديرکل دفتر آب و خاک س��ازمان محيط 
زيس��ت » ايران تنها امس��ال از کش��ورهاي عراق، 
افغانستان و کش��ورهاي کوچک ش��مال ايران ۲5 
هزار تن زبال��ه براي بازيافت وارد کش��ور کرده تا در 

کارخانه ها بازيافت شود، چون خوراک زباله گيرشان 
نمي آيد.« علي مريدي، عل��ت واردات کاغذ باطله، 
شيشه نوش��ابه، قوطي هاي پالستيکي و اين دست 
زباله ها را از کش��ورهايي چون عراق، افغانس��تان و 
قزاقس��تان فقدان مديريت درس��ت زباله  مي داند و 
معتقد است: »خوراک زباله به کارخانه ها نمي رسد 
و زيرس��اخت ها، رانت ها و انحصارگرايي شهرداري 
از جمله عواملي اس��ت که اجازه نمي دهد بازيافت 
زباله ها در کش��ور به صورت جدي دنبال شود تا هم 
ايجاد اش��تغال کند و هم محيط زيست را از چنبره 

کثيف زباله ها نجات دهد.«
  تعطيلي نيمي از واحدهاي بازيافتي

از سوي ديگر بيش از 5۰ درصد از ۲۰۰ واحد بازيافتي 
زباله موجود درکش��ور تعطيل ش��ده اند. البته براي 
بازيافت بهينه بايد تفکيک مناسب در مبدأ صورت 
گيرد، اما متأسفانه در کشورمان کمتر از 1۰ درصد 

تفکيک زباله در مبدأ صورت مي گيرد. 
يکي از مهم تري��ن اين عوامل »بازيافت دس��تي« و 
غيرماش��يني اس��ت. در حال حاضر اکثر زباله هاي 
توليدي کشور در محل هاي جمع آوري زباله انباشته 
مي شوند و پس از انباش��ت، عمل بازيافت به دست 

افرادي که با نام »زباله گرد« شناخته مي شوند، انجام 
مي شود. به طور نمونه ساالنه 4۰۰ هزار تن کاغذ در 
کشور مصرف مي ش��ود و تنها بازيافت ۲5 درصدي 
آن موجب مي شود تا يک ميليون و 7۰۰ هزار اصله 

درخت از قطع نجات پيدا مي کنند. 
حدود 4۰۰ تن از ميزان توليد روزانه زباله متعلق به 
پسماند هاي بيمارستاني است. از سال 1۳8۳ وزارت 
بهداش��ت، بيمارس��تان ها را موظف به جمع آوري 
و تفکيک زباله ه��اي توليدي خود کرده اس��ت، اما 
همچنان ش��هرداري زباله هاي توليدي بسياري از 
بيمارس��تان ها را بدون تفکيک زباله هاي عفوني و 
غيرعفوني جمع آوري مي کند. ميزان توليد پسماند 
بيمارستاني هم به ازاي هر تخت 1/5تا ۳ کيلوگرم 
اس��ت. البته از 8 هزار و 4۰۰ تن زبال��ه توليدي در 
ته��ران، حدود 9۰ تن آن پس��ماند بيمارس��تاني و 
45۰ تن آن نيز پس��ماند پزشکي اس��ت. البته کل 
پسماند بيمارس��تاني در کش��ور 4۰۰ تن است که 
بين 1۰ تا ۲5 درصد پس��ماند بيمارستاني عفوني 
و خطرناک است. خوش��بختانه اکثر بيمارستان ها 
به دستگاه بي خطرساز پس��ماندهاي عفوني مجهز 
شده اند، اما هنوز بيمارستان هايي هستند که در اين 

زمينه تخلف مي کنند و زباله هاي آلوده شان را بي اثر 
نمي  کنند. بنابراين تجهيز همه بيمارستان هاي کشور 
و استفاده از دستگاه هاي پيشرفته بايد در دستور کار 

قرار گيرد. 
  قانوني براي اجرا نشدن

در خاورميانه پيش��رفته ترين سيستم بازيافت زباله 
در شارجه امارات است. ش��ارجه در مدت 1۰ سال 
توانسته 7۰ درصد زباله توليدي خود را بازيافت  کند. 
ايران براي رسيدن به ميزان بازيافت بيشتر، نيازمند 
ايجاد سياست هاي جديدي است. تحول در ميزان 
توليد زباله، مديريت تفکيک و تکنولوژي الزم براي 
تبديل زباله به انرژي ي��ا کاالي جديد از نمونه هاي 
اين سياست ها هستند. در مجموع، تقويت همه اين 
عوامل در کنار عوامل فرهنگي، آموزش��ي و فردي 
مي تواند تغييري در ميزان بازياف��ت زباله در ايران 
ايجاد کند.  س��االنه 16 ميليون تن زباله در کش��ور 
در زير خاک دفن مي شود و تنها ۲ درصد دفن ها به 
صورت بهداشتي است.  متأسفانه ۲۰ ميليون تن زباله 
در سال مي تواند 16 ميليون مترمکعب آب را آلوده 
کند. البته در سال 8۳ قانون مديريت پسماند تصويب 
شد، اما در مقام اجرا ضعف هايي وجود داشته است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

سوش�يانس با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: نمايش��گاه کتاب 
اصفهان و افول فرهنگي! کتاب هاي صادق هدايت در غرفه انتش��ارات 
مس��جد مقدس جمکران! مديران انتش��ارات يا کتاب هاي هدايت را 

نخوانده يا شأن مسجد جمکران را نمي دانند. 
........................................................................................................................

زهراهاب توئيت کرد:  هر خانواده اي ديدم که تعداد بچه هاش��ون زياد، 
خوشحالن. مخصوصاً اگه ديدت نس��بت به دنيا و زندگي غيرسختگيرانه 
باشه. سختگيرانه باشه مثل غالب قشر متوسط ما، هر چقدرم دريافت کني، 

حس مي کني کمه!
........................................................................................................................

سهند ايرانمهر با انتشار اين عکس توئيت کرد: امل حسين بر اثر سوءتغذيه 
شديد در اردوگاه آوارگان يمني درگذشت. صوت العرب با چاپ اين دو عکس 
نوشته: سه سال پيش، يونيسف اتفاقي پوستري را به گفته امل حسين اختصاص 
داده بود. قبل عيد پدر امل  براي او گوشواره مي خرد و او به پدر مي گويد، بگذار آن 

را االن ببندم کسي چه مي داند شايد عيد آمد و من نبودم.
........................................................................................................................

ميثم تمار با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: همرزم چمران بود، 
پايش را ابتداي جنگ در جبهه جا گذاشته بود. هشت سال با همان يک 
پا راننده بولدوزر بود تا پايان جنگ و 1۳ آبان 97 آمده بود تا باز هم مرگ 

بر امريکا بگويد. همينقدر شاداب و سرحال.
........................................................................................................................

حجاب با انتشار اين عکس توئيت کرد: قشنگي 1۳آبان فرياد مرگ 
بر امريکا از زبان آينده سازان ايران اسالمي است که نسل به نسل نفرت از 

دشمني هاي امريکا عليه مردم ايران را فراموش نمي کنند.
........................................................................................................................

عسگري با انتشار اين عکس توئيت زد: محمد باالخره پر کشيد؛ 
محمد الريفي، 1۲ ساله که در سال ۲۰14 در بمباران خانه شان در غزه 
توسط اسرائيل دچار آسيب نخايي و تنفسي شديد شده بود. بعد از چهار 
سال زندگي سخت در نهايت ساعاتي پيش به شهادت رسيد. پدر، برادر 

و چهار پسرعموي محمد در همان انفجار کشته شده بودند!
........................................................................................................................

علي سيستاني با انتشار اين عکس توئيت کرد: نتيجه برگزاري اين 
همايش ها براي مردم زابل چه بوده؟! دستاوردش رو هم بگيد لطفاً.

........................................................................................................................

س�يدمهدي با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: زين��ب کوچولو، 
کوچک ترين شهيد اربعين نيجريه.

اكبر محمودي

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

  طبق آخرين گزارش مرک��ز پژوهش هاي مجلس، حدود ۳ ميليون 
و ۳7۰ هزار خانوار روستايي و عشايري در سطح کشور از هرگونه بيمه 

بازنشستگي و از کارافتادگي محرومند. 
   سخنگوي سازمان مديريت بحران کشور از احتمال وقوع سيالب 
در پنج اس��تان از امروز خبر داد و گفت: براي کاهش خسارات وارده، 
هموطنان نکات احتياطي را رعايت و در مناطق مستعد وقوع سيالب از 

نزديک شدن به آن مکان خودداري کنند. 
   سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي خطاب به مديران کل 
بيمه  اي سراسر کشور، شيوه نامه اجراي دادنامه هيئت عمومي ديوان 

عدالت اداري را در خصوص احتساب سوابق بيمه شدگان ابالغ کرد. 
   مديرکل فرآورده هاي غذايي و آش��اميدني سازمان غذا و دارو بيان 
کرد: ميزان نيترات در برخي مناطق باالتر از حد مجاز بود، اما س��موم 

باقي مانده روي همه محصوالت توليدي باالتر از حد مجاز نيست. 
   معاون وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: سند محور راه آهن تهران- 
تبريز به نام دولت است و در صورت توافق، تمام اختيارات به شهرداري 

واگذار مي شود و مشکلي نيست. 
   رئيس سازمان نوسازي ش��هر تهران گفت: ۲ هزار هکتار زمين در 
مناطق مختلف شناسايي کرده ايم که در اختيار بازآفريني شهري قرار 

مي گيرد. 
   رئيس شوراي ش��هر تهران گفت: بر اساس اس��تعالم هاي صورت 
گرفته، گزينه هاي شهرداري تهران اکثراً تا بازنشستگي سه سال فرصت 

دارند و بنده نيز چهار سال ديگر بازنشسته مي شوم. 
   مديرکل دفتر امور مراکز ش��بانه روزي توانبخشي بهزيستي اظهار 
کرد: تا پايان سال 95 بيش از ۳۲5 هزار نفر مستمري بگير تحت حمايت 
بهزيستي بوده و از سال گذشته تاکنون با احتساب افراد مجهول الهويه و 

فاقد سرپرست به 57۰ هزار نفر افزايش يافته است. 
   عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه سه معاونت در شهرداري 
تهران فاقد مصوبه قانوني است، گفت: فقط شش پست معاون شهردار 
به تصويب مراجع ذي صالح رس��يده، لذا ح��ذف معاونت هاي مذکور 
و ادغام وظاي��ف و مأموريت ه��اي آنها در حد حداکثر ش��ش معاونت 

ضروري است. 
   زهرا اعظم نوري، عضو شوراي ش��هر تهران اعالم کرد: شهرداري تا 
اول آبان 1۰6 ميليارد از محل قطع درخت درآمد داشته که بيشترين 

قطع درخت مربوط به منطقه يک است. 
   سخنگوي س��ازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار مطرح مبني بر 
پيش��نهاد چيني ها براي توليد دارو در منطق��ه آزاد چابهار گفت: هر 
کشوري که بخواهد در ايران به صورت توليد مشترک در حوزه دارو و 
تجهيزات پزشکي اقدام کند بايد بر اساس ضوابط فني و قانوني سازمان 

غذا و دارو پيش برود. 
   مجموعه برج ميالد تهران همزمان با شهادت امام حسن مجتبي)ع(، 
امام رضا)ع( و رحلت رسول اکرم)ص( در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 

16 و 17 آبان ماه تعطيل است. 

۷۵ درصد نان ها غني مي شود
غذاي�ي  صناي�ع  و  تغذي�ه اي  تحقيق�ات  انس�تيتو  رئي�س 
کش�ور گف�ت: بي�ش از 75 درص�د نان ه�ا ب�ه ج�ز س�نگك 
مي ش�وند.  غن�ي  آه�ن  و  فولي�ك  اس�يد  ب�ا  اي�ران،  در 
هدايت حسيني افزود: آرد نان ها از جمله لواش، بربري و تافتون از سال 86 
تاکنون با آهن و اسيد فوليک غني مي شوند که در نتيجه آن، ميزان کمبود 

آهن و اسيد فوليک در افراد جامعه کاهش يافته است. 
وي اظهار داشت: البته آردي که در نان سنگک استفاده مي شود غني شده 
نيست؛ در واقع حق انتخاب به مردم داده شده است زيرا برخي افراد تمايل 
به مصرف نان غني شده ندارند. حس��يني تصريح کرد: غني سازي آرد با 
افزودن آهن به عنوان ماده معدني و اسيد فوليک به عنوان ويتامين از جمله 
اقدامات انجام شده براي تأمين ريزمغذي هاي مورد نياز مردم است؛ زيرا 
کمبود آهن از جمله شايع ترين موارد کمبود ريزمغذي ها در تمام گروه هاي 

سني است که سعي شده با افزودن آن به آرد، جبران شود. 
وي در مورد نان هاي غني شده با سبوس گفت: ميزان سبوس نان لواش و 
بربري به علت سفيدتر بودن آرد، بيشتر است و در سنگک سبوس کمتري 
مصرف مي شود. رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور 
تصريح کرد: سبوس در بهبود عملکرد دستگاه گوارش تأثير بسزايي دارد 
و در واقع سبوس گندم حاوي مقادير زيادي فيتات است که جذب امالح 
دو ظرفيتي مانند آهن، روي، کلسيم وعده غذايي را کاهش مي دهد و براي 
جلوگيري از کمبود آهن، س��بوس را به طور کامل جدا کرده و سپس در 
فرآيند غني سازي آهن و ساير ريزمغذي هاي از دست رفته به آرد اضافه 
مي شود. بر اساس نتايج بررسي مصرف مواد غذايي در کشور، سرانه روزانه 
مصرف نان ۳۲۰ گرم است، اين مقدار حدود ۳4 درصد انرژي و 4۰ درصد 
پروتئين مورد نياز روزانه را تأمين مي کند. به همين دليل، نان به عنوان يک 
حامل مناسب براي غني سازي با ريزمغذي ها به ويژه آهن و اسيدفوليک 

درنظر گرفته شده است. 
با تدوين برنامه ملي غني س��ازي آرد، آردهاي خبازي غني شده با آهن و 
اس��يدفوليک، حداقل ۳۰ درصد نياز بدن به آهن و اسيد فوليک را تأمين 

مي کنند. 

نيره ساري
  گزارش  3

ابراهيم مشيریان
  گزارش  2

اولويت خدمت در تعليق 
 انتخاب شهردار براي کالنشهر تهران به چالش بزرگ اصالح طلبان تبديل 
شده است به گونه اي که در انتخاب سکانداران شهر تاکنون اعضاي شوراي 
پنجم نتوانسته اند، موفق شوند. انتخاب هاي سليقه اي و سياسي تاکنون 
کار به جايي نبرده است با اين حال رئيس شوراي شهر تهران معتقد است 
انتخاب سومين شهردار تهران در يک سال اخير با فرايندي حزبي و سياسي 

روبه رو نخواهد بود. 
 اين اظهارنظر جاي تأمل دارد؛ چراک��ه تاکنون دو انتخاب صورت گرفته 
از ميان هم حزبي هاي شوراي کنوني بوده است. ناکارآمدي و شکست در 
اداره شهر تهران هم خود گوياي انتخاب هاي سياسي براي سمت اجرايي 
شهرداري تهران است. حاال ش��وراي پنجم براي چندمين بار است که  با 
پايان کار اجباري افشاني دس��ت به انتخاب جديدي می زند؛ انتخابي که 

کارشناسان معتقدند اگر بازهم سياسي باشد به بن بست خواهد رسيد. 
 از سوي ديگر محسن هاشمي در مورد انتخاب شهردار تهران اعالم کرد: 
اعضاي شورا بر تعهد خود به شهردار تهران اصرار داشته و تالش حداکثري 
دارند که مديريت شهري تثبيت شود. براين اساس بحث اصالح قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان با استثنا قرار دادن وضعيت شهردار تهران و چند 

کالنشهر ديگر در مجلس در حال پيگيري است. 
 اينکه شوراي شهر مصر است تا دقايق پاياني شهردار فعلي را به هرقيمتي 
حفظ کند خود گواه اين نکته است که نگاه سياس��ي در شوراي شهر به 
صورت عيني موج مي زند؛ اما رئيس ش��ورا بنابر وظاي��ف خود حاضر به 
پذيرش اين نکته نيست که سنگيني کفه سياسي کفه خدمات را در اين 

دستگاه عمومي برهم خواهد زد. 
متأسفانه نبود تخصص ش��هري و مورد نياز براي مديريت شهري در دو 
انتخاب اخير نيز حاشيه هاي سياسي شوراي پنجم را پررنگ تر کرده است؛ 

حاشيه هايی که تبعات آن را شهروندان مي پردازند. 
 رفتار سياسي اين شورا و منتخبان مديريت شهري به دستگاه شهرداري 
نيز لطمه زيادي زده است که همگان و به خصوص کارشناسان بر برآيند 

کم کاري در دوره جديد اتفاق نظر دارند. 


