
محقق�ان و متخصصان هر روز درباره س�ود و 
زيان موادغذايي نظر ت�ازه اي دارند كه گاهي 
نظرات قبلي آنها را به طور كامل نقض مي كند؛ 
 يك روز مي گويند كلس�ترول تخم مرغ براي 
س�امتي مضر اس�ت و روز ديگر آن را مفيد 
اعام مي كنن�د! يك ع�ده مي گوين�د براي 
سامتي بايد روزي س�ه ليوان شير بنوشيد و 
گروهي ديگر لبنيات را عامل سرطان و پوكي 
اس�تخوان معرف�ي مي كنند! بعض�ي وقت ها 
از فواي�د نم�ك مي گوين�د و بعض�ي وقت ها 
از مضرات�ش! اما  اي�ن هم�ه تناقض گويي آيا 
نش�انه اي از اين اس�ت كه براي همه انسان ها 
نمي ت�وان نس�خه اي واح�د پيچي�د ي�ا ب�ه 
كارتل ه�اي اقتص�ادي و ش�ركت هاي بزرگ 
موادغذايي و تأمين مناف�ع آنها بازمي گردد؟ 

سالمت براي اغلب افراد موضوع مهمي است به 
همين خاطر پزشكان و پژوهشگران اين حوزه به 
يكي از گروه هاي مرجع اجتماعي تبديل شده اند 
و م��ردم با وجود هم��ه اي��ن تناقض گويي هايي 
كه در اين حوزه وج��ود دارد، همچنان به حرف 
اين افراد اعتماد مي كنند. اما با تم��ام اينها، اگر 
به س��راغ افرادي با طول عمر بيشتر از 100سال 
برويد، اغلبش��ان در محيط هاي روستايي به دور 
از مراقبت ه��اي خ��اص پزش��كي و توصيه هاي 
بهداشتي متناقش متخصصان زندگي مي كنند 

و اتفاقاً سالم تر هم هستند!
اما افرادي كه در طول عمرش��ان گوش به زنگ 
توصيه ه��اي پزش��كي و آخرين دس��تاوردهاي 
علمي در اين زمينه هستند، خيلي وقت ها سردر 

گم مي شوند چراكه پزش��كان و پژوهشگران هر 
از چند گاهي نظرش��ان درباره فواي��د و مضرات 
خوراكي ها عوض مي ش��ود و وقتي دقيق تر نگاه 
مي كنيد، متوجه مي شويد گفتمان غالب حوزه 
سالمت به منافع اقتصادي ش��ركت هاي بزرگ 
نزديك تر است و گروه ديگري كه كمتر نظراتشان 
به رسانه ها راه مي يابد و عمومي مي شود، حرف ها 
و توصيه هايشان منافع كارتل هاي موادغذايي و 
همچنين كارتل هاي دارويي را تأمين نمي كند! 
چيزي شبيه به حاش��يه رانده شدن متخصصان 

طب سنتي در كشور خودمان. 
 كلسترول تخم مرغ خوب است!

تا همين يكي دو سال پيش همه تصور مي كردند 
كلس��ترول تخم مرغ آثار بيماركنن��ده اي برجا 
مي گذارد و براي س��المت باي��د در خوردن اين 
پروتئين كوچ��ك احتياط كرد اين مس��ئله كه 
تخم مرغ سرشار از كلس��ترول مي باشد، درست 
است. يك تخم مرغ بزرگ آب پز ۲1۲ ميلي  گرم 
كلس��ترول ارائه مي كند كه ۷1درص��د از مقدار 
مصرف توصيه شده روزانه براي اين ماده را تأمين 
مي كند.  با اين وجود، پژوهش هاي جديد نشان 
داده اند كه كلسترول غذايي اثر اندكي بر كلسترول 
خون دارد. كلس��ترول غذايي براي بيشتر مردم 
با خطر بيماري قلبي مرتبط نيس��ت و س��طوح 
كلسترول كلي يا كلسترول بد )LDL( را افزايش 
نمي دهد. در حقيقت، مص��رف تخم مرغ ممكن 
است س��طوح كلس��ترول خوب )HDL( را نيز 
بهبود ببخش��د. افزون بر اين، نتايج دو مطالعه با 
حضور بيش از 100هزار بزرگسال سالم نشان داد 
كه مصرف يك تخم  مرغ كام��ل در روز با افزايش 

خطر بيماري قلبي مرتبط نبوده است. 
اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از م��ردم و به 
خصوص پا به سن گذاشته ها به خاطر نگراني از 
مضرات اين ماده غذاي��ي، آن را  با تمام منافعش 
كنار گذاش��ته اند. در حالي كه تخم مرغ مي تواند 
جايگزين مناسبي براي گوشت باشد و به خاطر 

قيمت پايين تر در دسترس تر است. 
جالب اينجاست همزمان با تغيير نگاه پژوهشگران 
درباره تخم مرغ، خبرگزاري هاي دنيا در گزارشي 
از پيرزن 103س��اله انگليس��ي راز طول عمر و 
سالمتش را از وي پرس��يدند و او پاسخ داد: »من 
روزي يك تخم مرغ خام و ي��ك تخم مرغ آب پز 
مي خ��ورم و خيلي هم به حرف پزش��كان توجه 

نمي كنم!«
 لبنيات پرچرب و كاهش وزن!

تحقيق��ات جديد درب��اره لبني��ات پرچرب نيز 
گوياي آن است كه چربي اين لبنيات اثر سويي بر 
گرفتگي عروق قلب ندارد و در اين موارد از لبنيات 

كم چرب مفيد تر است. 
پژوهش هاي ص��ورت گرفته نش��ان مي دهد كه 

مصرف لبنيات كامل ي��ا پرچرب در مقايس��ه با 
انواع كم چرب، حتي مي تواند در كاهش احتمال 
افزايش وزن و ديابت مفيد باشد. بنابراين بسياري 
از كارشناسان سالمت دچار ترديد شده اند كه آيا 
همچنان به توصيه مصرف لبنيات كم چرب و برتري 

دادن آنها به انواع كم چرب ادامه بدهند يا نه!
مطالعه اي كه در س��ال ۲01۶ انجام شد، ارتباط 
ميان مصرف لبنيات، نوع لبنيات مصرفي و احتمال 
سندروم متابوليك را مورد آزمايش و بررسي قرار 
داد. محققان دريافتند، بين مصرف لبنيات پرچرب 
و احتمال س��ندروم متابولي��ك، ارتباط معكوس 
وجود دارد، اما اين ارتباط در مورد لبنيات كم چرب 
مشاهده نشد. پژوهشگران نتيجه گرفتند، توصيه به 
اجتناب از لبنيات كامل و پرچرب براساس اطالعات 

جمع آوري شده، پشتوانه  علمي ندارد. 
 نقش شير در سرطان و پوكي استخوان!

جالب تر از همه اينكه، پزشكاني معتقد به مصرف 
لبنيات هس��تند و توصيه مي كنند براي سالمتي 
روزي سه ليوان شير بنوشيد اما برخي مي گويند اين 
حرف صرفاً با پولي كه كارخانجات لبني به مؤسسات 
پژوهشي مي دهند، ممكن ش��ده است! گروهي از 
پزش��كان هم وجود دارند كه ش��ير را عاملي براي 
بروز انواعي از بيماري ها معرفي مي كنند.  پزشكان 
طرفدار رژيم غذايي گياهي از جمله پژوهشگراني 
هستند كه نگاه بدبينانه اي به لبنيات دارند، آنچنان 
كه آن را عاملي براي پوكي اس��تخوان ي��ا ابتال به 
سرطان به ش��مار مي آورند. دكتر فورمن، پزشك 
امريكايي معتقد است نوش��يدن شير گاو با امراض 
قلبي، برخي از انواع س��رطان، ديابت و حتي پوكي 
استخوان در انسان ها مرتبط است كه اينها بسياري 
از بيماري هايي هس��تند كه صنع��ت لبنيات ادعا 

مي كند محصوالتش از آنها جلوگيري مي كند!
محتواي باالي پروتئين حيواني شير، در حقيقت 
باعث مي شود تا كلسيم از بدن جدا شود. بر طبق 
يك آناليز شواهد از دانشكده پزشكي هاروارد، شير 

از پوكي استخوان جلوگيري نمي كند.
به گفته وي، بررسي ها نشان مي دهد كشورهايي 
كه جذب كلس��يم كمت��ري دارند )فق��ط 300 
ميلي گرم در روز( نسبت به كشورهايي كه ميزان 
مصرف كلس��يم باالتري دارند، كمتر در معرض 
شكستگي هاي استخوان كفل هستند )كه نشاني از 
پوكي استخوان  است(. اين پزشك امريكايي معتقد 
است شما تمام كلسيم مورد نياز بدنتان را مي توانيد 

از گياهاني همچون بادام،  كلم و... تأمين كنيد. 
همين ماجرا درباره چربي هاي اشباعي همچون 
دنبه يا مضرات و فوايد چاي نيز مطرح مي شود، 
اما واقعيت ماجرا چيس��ت؟ آيا پشت پرده اين 
تناقض گويي ها كارتل هاي اقتصادي هستند و 
شركت هاي توليدكننده به دنبل پنهان كردن 
واقعيات براي فروش بيشتر و بروز بيماري هاي 
بيش��تر هس��تند تا چرخ هاي صنعت شان به 
چرخش در بيايد، يا اينها بخشي از پويايي علم 
است؟ پاسخ به اين سؤال هر چه كه باشد يك 
موضوع روشن است؛ اينكه هميشه هم نمي توان 
به نتايج تحقيقات پزشكي و توصيه هاي پزشكان 

اعتماد كرد. 
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 جبران كمبود معلم از طريق اضافه تدريس معلمان!

پزشکاندربارهغذاهاهرروزيکچيزميگويند
به تازگي گفته شده »روزي سه ليوان شير ضروري است« صرفاً يك پروپاگانداي كارخانجات لبني است و دليل علمي ندارد و تازه لبنيات سرطان زاست! 

همچنين مي گويند كلسترول تخم مرغ برخاف باور قبلي زيان ندارد. اين پزشکان فردا چه مي گويند؟!

دول�ت در حالي ط�رح معلم�ان تمام وقت را 
به اس�تناد س�ند تحول به تصويب رس�انده 
و ب�راي تصوي�ب راه�ي مجل�س ك�رده كه 
پنج س�ال اس�ت طرح رتبه بندي معلمان را 
متوقف نگه داش�ته اس�ت. معل�م تمام وقت 
نسخه خارجي و تحميلي براي كمبود نيروي 
آموزش و پرورش است. به بيان ديگر، تصويب 
طرح معل�م تم�ام وق�ت نش�ان مي دهد كه 
س�ازمان برنامه و بودجه به اين نتيجه رسيده 
كه جبران كمبود معل�م در آموزش و  پرورش 
از طري�ق اضاف�ه تدريس معلمان ش�اغل به 
صرفه تر از ساير روش هاي استخدامي است. 

وقتي قس��مت هاي مختلف عملك��رد دولت در 
قبال آموزش و پرورش را در سال هاي اخير كنار 
ه��م مي گذاريم تصوي��ري كه نمايان مي ش��ود 
نشان مي دهد، آموزش و پرورش در عمل اولويت 
دولت نيس��ت و همواره در اين س��ال ها س��عي 
داشته هزينه هاي آن را از بودجه عمومي كشور 

كاهش دهد. 
خصوصي س��ازي م��دارس در قال��ب توس��عه 
مشاركت ها و واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان 
مدارس غيردولتي در همين راستا صورت گرفت. 
از طرفي ع��دم تخصيص بودجه مناس��ب براي 
دانشگاه فرهنگيان، تأخير در انعقاد قراردادهاي 
اس��تخدامي دانش��جو معلمان، كاهش ظرفيت 
پذيرش دانشگاه فرهنگيان، جذب معلم از طريق 
برگزاري آزمون مي��ان فارغ التحصيالن س��اير 
دانشگاه ها و برگزاري دوره كوتاه مدت آموزشي 
با هزينه ش��خصي پذيرفته ش��دگان در آزمون 
اس��تخدامي تكه هاي پازلي هس��تند كه تصوير 
رويكرد دولت ب��ه آموزش و پ��رورش را تكميل 

مي كنند. 
اما از وقتي كه  اعالم شد بالغ بر 95درصد بودجه 
آموزش و پرورش صرف حقوق و مزايا مي ش��ود، 
كاهش اين هزينه هم در دس��توركار دولت قرار 

گرفت. 

 ت��رك پس��ت نظ��ارت از س��وي
آموزش و پرورش!

بعد از توس��عه مدارس غيردولتي، تأمين كادر 
آموزشي اين مدارس نيز خارج از قاعده تربيت 
معلم برعهده مدارس ق��رار گرفت و در نهايت 
مجتب��ي زيني ون��د، رئيس س��ازمان مدارس 
غيردولتي اعالم كرد، آم��ار دقيقي از معلمان 
مدارس غيردولتي در دس��ت نيست.  به بيان 
ديگر آموزش و پرورش در تأمين نيروي انساني 
مدارس نه تنها خارج از قانون عمل كرده بلكه 
جايگاه نظارت خود را هم از دست داده است و 
معلوم نيست مدارس براساس كدام استاندارد 
رأس��اً اقدام به كارگيري معل��م مي كنند، اما 
آموزش و پرورش سرخوش از اينكه تا حدودي 
از بار مالي حقوق و مزاياي معلمان كاس��ته به 
همين جا هم اكتف��ا نكرد و در نهايت نس��خه 
معلم تمام وقت را رو كرد تا هم كمبود معلم را 
جبران كند و هم مجبور نباشد براي بازسازي 
و احياي زيرساخت هاي تربيت و تأمين معلم 

هزينه كند. 

 نسخه دردافزاي معلم تمام وقت 
در پيش نوي��س م��اده ۷ اليح��ه موس��وم ب��ه 
»رتبه بندي معلمان« آمده  است كه »با اجراي 
نظام رتبه بندي، معلمان تمام وقت واحد آموزشي 
هستند كه عالوه بر تدريس، به انجام فعاليت هاي 
مرتبط با امور آموزشي و پرورشي دانش آموزان 
و پژوه��ش مي پردازند.« اينك��ه تعريف ماده ۷ 
تا چه اندازه منطبق بر همان مفهومي اس��ت كه 
س��ند تحول بنيادين از »معلم تمام وقت« ارائه 
كرده و آنها را مانند مدرسان دانشگاه مدنظر قرار 
مي دهد، موضوعي اس��ت كه جزئيات بيشتر آن 

بعد از تصويب اين اليحه مشخص خواهد شد. 
اس��بق  وزي��ر  حاجي باباي��ي،  حميدرض��ا 
آموزش و پرورش و رئيس فراكس��يون فرهنگيان 
مجلس معتقد است: طرح معلم تمام وقت برداشت 
نادرستي از سند تحول بنيادين است.  وي گفت: 
در برنامه شش��م توس��عه لزوم اجراي رتبه بندي 
معلمان در طول اج��راي برنامه تصريح و تصويب 
ش��ده و دولت موظف اس��ت اليحه را به مجلس 
ارائه دهد.  رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم 

توسعه كشور بيان كرد: همزمان با رونمايي سند 
تحول، طرح رتبه  بندي معلم��ان نيز تدوين و در 
هيئت دولت تصويب شد كه مراحلي از اجراي آن 
در سال 9۲ طي شده بود و نياز است در حال حاضر 

نيز اهتمام جدي براي اجراي آن به عمل آيد. 
 معلم كارمند نيست!

حاجي باباي��ي گفت: به نظر مي رس��د طراحان 
معلم��ان تمام وق��ت ي��ك روز ني��ز در كالس 
درس معل��م نبوده اند و س��ختي كار معلمان را 
درك نكرده اند، مگر معلم مي تواند 30س��اعت 
و44س��اعت تدريس كند؛ تدريس كار سخت، 
حساس و طاقت فرسايي است. اجراي اين طرح 
پيامدي به جز فرسايش جسمي و روحي معلمان 
ندارد.  وي تأكيد كرد: اشتباه برداشت طراحان 
طرح معلم تمام وقت را بايد با اجراي رتبه بندي 
معلمان تصحيح كرد، در طرح رتبه بندي معلمان 
كه يكي از نقاط روشن س��ند تحول بنيادين در 
آموزش وپرورش اس��ت، معلم��ان و فرهنگيان 
هم تراز هيئ��ت علمي دانش��گاه ها در چهار رده 
مربي، دانش��يار، اس��تاديار، اس��تاد رتبه بندي 
مي ش��وند و حقوق و مزاياي آنه��ا نبايد كمتر از 
80درصد هيئت علمي دانش��گاه ها باشد، با اين 
نگاه و با اجراي اين طرح معلم س��اعاتي را مانند 
اساتيد دانشگاه ها به تحقيق و پژوهش و مطالعه 
در حيطه كاري خ��ود در دفتري ك��ه منطبق با 
فعاليت اساتيد در دانشگاه ها در اختيار دارند، به 
روزآمد كردن اطالعات خود مي پردازد نه اينكه 
44ساعت بي وقفه در كالس تدريس كنند، اين 

برداشت اشتباه محض است . 
حاجي بابايي تأكيد كرد: دولت اليحه رتبه بندي 
را هرچه س��ريع تر به مجلس ارائه كند، مجلس 
نيز از تم��ام ظرفيت هاي خود ب��راي تصويب و 
اجراي رتبه بندي معلمان براس��اس طرحي كه 
مبتني بر س��ند تحول بنيادين تدوين شده بود، 
استفاده خواهد كرد تا بتوانيم مرجعيت معلمان 
را براساس آنچه شأن و شايسته آنهاست، محقق 

سازيم. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 عطيه همت�ي توئيت كرد: م��ن نمي فهمم چرا ي��ك برنامه 
تلويزيوني وقتي مي خواد بگه خيلي صريح و متفاوته اولين اتفاقي 
كه توش ميفته ردكردن خط قرم��ز حجاب تلويزيونه!؟ االن بدون 
توقف با رد كردن خط قرمز پوش��ش تلويزيوني نشون داد خيلي 
صريح و متفاوته؟ يا صرفاً يه ژسته! اين اجازه رو به برنامه هاي ديگه 

هم ميدن؟!

 س�يدراضيه حس�يني توئيت كرد: مشخص نيس��ت، عملكرد 
حناچي چطور باشه، اما مردم تهران و حتي ايران، علي الحساب به خاطر 

دفع بالي بزرگي به اسم آخوندي يه قربوني بدهكار هستن. 

 رسول شکري نيا با انتشار اين عکس توئيت كرد: در سالگرد 
زلزله كرمانشاه با تالش شبانه روزي جهادگران در بسيج، سپاه، كميته 
امداد و بنياد مسكن دهها هزار واحد مسكوني در شهرهاي زلزله ساخته 
و تحويل مردم داده ش��ده اس��ت، اما چرا زبان رس��انه اي ما نمي تواند 
اين همه تالش را هنرمندانه ش��رح دهد؟ دردي است كه بايد برايش 

چاره جويي اساسي كرد. 

 افسران با انتشار اين عکس توئيت كرد: مردم سرپل ذهاب بعد از 
يك سال و با ورود به دومين زمستان بعد زلزله، هنوزم توي چادر زندگي 

مي كنند. دولت تا كي قراره خودش رو به خواب بزنه؟!

  

 نويد با انتش�ار اين عک�س توئيت كرد: مرگ دس��ته جمعي 
الك پشت ها در ساحل روس��تاي درك. در روزهاي اخير الشه حدود 
35الك پشت دريايي در آب هاي ساحلي روستاي درك در شهرستان 

كنارك كشف شده است. 

 علي بازگشا توئيت كرد: امروز كه قيمت شير يك ليتري به 5 
هزار تومان رسيده است! مطمئناً وضعيت تغذيه خانواده ها وخيم تر از 
قبل مي شود. سرانه مصرف لبنيات با اين قيمت هاي عجيب ماست و 
شير به شدت كمتر از گذشته خواهد شد. من از مسئولي كه برايش 
ماهانه 150- ۲00 تومن اصاًل مهم نيس��ت انتظ��ار پيگيري ندارم! 

شما چطور؟!

نيره ساري

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

هزارحرفنگفتهپيرمرد،بيانتظارپاسخ!
پيرمرد طبس�ي: يه دانه گوجه فرنگي ت��وي مملكتتون ۷00 تومن 

شده 
وزير جهاد كشاورزي: خب! 
پيرمرد: گوش مي كني يا نه؟! 

وزير: خب! 
پيرمرد: همه آفاق پر از فتنه و شر مي بينم/ اين جهان را پر از خوف و 
خطر مي بينم/ دختران را همه جنگ است با مادر/ پسران را همه بدخواه 

پدر مي بينم 
و در نهايت پيرمرد دستي به ش��انه هاي آقاي وزير مي زند و مي  گويد: 

»خود دانيد و مملكت تان!« 
هر چند كه شايد بهتر باشد، اين كليپ را از آخر به اول ديد، چراكه همه 
حرف در همان برخورد آخر پيرمرد خالصه مي ش��ود، اما در كل يك 

كليپ است و هزاران حرف و سخن!
يك: حضور مس��ئوالن در بين مردم يكي از روش هاي ستودني است 
كه قطعاً بايد ادامه دار باشد، چراكه يكي از رسالت هاي مهم مسئوالن با 
مردم بودن، همراهي و محبت به مردم و برخورد درست و صحيح با آنان 
است، اما قطعاً نبايد فراموش كرد صرف حضور و مواجهه كافي نيست 

بلكه نحوه اين مواجهه قابل اهميت است!
دوم: سؤال از آقاي وزير؛ ش��نيده ايم كه مي گويند آنچه را براي خود 
مي پسنديد براي ديگران هم بپسنديد! اصاًل مردم و مسئوالن نه! شما 
باش و فرزندت، شما باش و پدرت! خب خب گفتن هاي متناوب در بين 
صحبت هاي كسي شيوه اي درستي اس��ت؟! اگر شما بودي از اين نوع 

برخورد چه استنباطي مي كردي؟ 
سوم: پيرمرد طبس��ي بعد از »خب – خب« گفتن هاي آقاي وزير، گويا 
نااميدتر از آنچه كه هس��ت، مي ش��ود و با ناتمام گذاشتن درد دل هايش، 
بي معطلي دستي به شانه هاي وزير مي زند و از جمله »مملكت تان« استفاده 

مي كند، بي آنكه احساس تعلق خاطر از گفته هاي وي برداشت شود. 
چهارم: نكته ديگر اين اس��ت كه پيرمرد طبس��ي حتي منتظر پاسخ 
آقاي وزي��ر هم نمي ماند. او هم مي داند مش��كالت ام��روز جايي براي 

پاسخ هم ندارد!
پنجم: »خب خب« وزير را برخي از س��ر تكبر و برخي از س��ر انفعال 

مي دانند؛ برخي هم به خاطر صبوري حجتي!
شش�م: گفتم كه الف، گفت دگر هيچ مگو/ در خانه اگر كس اس��ت 

يك حرف بس است!

تجربهتلخگتوند،اينباردرهراز
س�د هراز در نزديکي منطقه »عمارت« مراحل پاياني ساخت خود 
را مي گذراند. عمليات س�اخت اين س�د در ارزيابي محيط زيست 
با مش�کل مواج�ه ش�د و مس�ئوالن س�اخت اي�ن س�د، متعهد 
ش�دند كه دو س�ال بعد از انتق�ال پس�ماندها از اين محل، س�د را 
آبگي�ري كنند، اما تح�والت كنوني خب�ر از ماجرايي ديگ�ر دارد. 
در همي��ن زمينه »دكتر يداهلل يوس��في« عضو هيئت علمي دانش��گاه 
مازندران معتقد است: »به دليل ورود شيرآبه هاي زباله به رود هراز، فاجعه 
زيست محيطي شديدي پس از آبگيري سد هراز به وقوع مي پيوندد كه 

مي تواند به عنوان بمب خبري در آينده منعكس شود.«
با توجه به اينكه در مديريت منابع آبي شمال كشورمان اقدام درست و 
علمي انجام نشده، يك نمونه از اين مديريت ناموفق سدهايي است كه 
در س��طح مازندران احداث مي كنند. مطالعاتي پيش از انقالب اسالمي 
براي سد هراز انجام شد و در آن زمان گفتند كه احداث اين سد در اين 
منطقه از لحاظ اصولي درست نيس��ت.   در سال هاي گذشته زباله شهر 
آمل در جاده هراز نرسيده به جنگل اليمستان تخليه مي شد كه به دليل 
مشكالت زيست محيطي، ديگر در اين منطقه زباله تخليه نمي كنند. اين 
مكان مدتي است كه  به گلخانه تبديل شده و در نهايت زباله شهر آمل در 

اطراف روستاي شاه زيد جاده هراز تخليه مي شود. 
مشكل از اينجا شروع مي شود كه شيرآبه هاي زباله ها به رود هراز مي ريزد. 
يعني هنوز براي بخش دفن زباله هيچ اقدام درستي صورت نگرفته، اما 

قرار است سد هراز در همين منطقه احداث شود. 
اگر اين سد آبگيري شود، آب ذخيره شده پشت آن منشأ آلودگي است 
و در آينده با آبگيري اين س��د قطعاً اخبار مشكالت زيست محيطي آن 
در تمام دنيا به عنوان يك بمب خبري فاجعه محيط زيس��تي منعكس 
مي شود. پيشرفت فيزيكي سد هراز و هزينه اي كه تاكنون براي آن صرف 
شده اس��ت، نبايد به بهاي آلودگي آب و خطرات آن براي سالمت مردم 
تمام شود. به گفته كارشناسان، بايد براي مدتي عمليات احداث سد را 
متوقف كرد و در ابتدا براي مكان دفن زباله تدبيري بينديشند و بررسي 
كنند از لحاظ آمايشي چه منطقه اي براي تخليه زباله مناسب تر است كه 
در مرحله بعد روند سدسازي را ادامه دهند؛ چراكه اگر روند كنوني ادامه 
پيدا كند، بالي جان انسان ها مي ش��ود و از سوي ديگر بار مالي سنگين 

هزينه سدسازي برجاي مي گذارد. 
به تازگي رضا اردكانيان، وزير نيرو پس از بازديد از سد مخزني هراز اعالم 
كرد كه »وضعيت خوبي در سد هراز پيش مي رود و كار به روال در حال 
اجراست. تالش داريم با حمايت دولت، نمايندگان مجلس و نماينده مردم 
آمل در مجلس و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه تأمين منابع مالي براي 
سد هراز سرعت بگيرد«؛ اما در حالي كه وزير نيرو از ادامه روند ساخت 
س��د صحبت مي كند كه هنوز اقدامات الزم براي جابه جايي پسماندها 

صورت نگرفته است. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار

  رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اختالفات پيش آمده در 
تفسير زمان اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: آخرين 

روزي كه بازنشستگان براي ترك خدمت فرصت دارند، 15آذر است. 
  فوق تخصص جراحي پالستيك با اشاره به اينكه نظارت بر تبليغات 
غيرقانوني جراحي هاي زيبايي در فضاي مجازي كافي نيست، گفت: 
متأسفانه اغلب اين جراحي ها توسط كس��اني انجام مي شود كه حتي 

آشنايي با اصول و تكنيك هاي ساده جراحي هم ندارند. 
  دبيرعلمي بيست و هشتمين كنگره چشم پزشكي ايران با اشاره به 
موضوع ژن درماني براي مشكالت مادرزادي بينايي گفت: با استفاده از 
برخي ويروس ها مي توان اختالل ژني منجر به نابينايي را برطرف كرد. 
  در يكصدمين جلسه علني شوراي ش��هر تهران تعيين نرخ جديد 
بازديد از باغ پرندگان در قالب اليحه اصالحي در صحن علني شوراي 
شهر تهران بررسي شد. اعضاي ش��وراي شهر تهران مصوب كردند كه 
قيمت بازديد از فاز اول و دوم باغ پرندگان ۲3هزار تومان و قيمت بازديد 

از فاز يك 8هزار تومان و بازديد از فاز دو نيز 15هزار تومان باشد. 
  مع��اون اداره كل امور اداري و تش��كيالت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در طرح معلم تم��ام وقت، حق التدريس به ص��ورت 18درصد 
فوق العاده ويژه در حقوق محاسبه مي شود كه با توجه به سابقه معلمان 

بين ۲80 تا ۶00هزار تومان است. 
  وزير رفاه گفت: ۶0درصد خانوارهاي ايراني كه داراي پدران خارجي 
هس��تند در س��ه دهك پايين قرار دارند، بيش از ۷0درصد آنها فاقد 
هرگونه پوش��ش بيمه اي بوده و وضعيت تحصيل كودكانش��ان بسيار 

نامناسب است. 
  مديركل فرهنگي و هنري آموزش و پرورش با بيان اينكه ۲0درصد 
دانش آموزان تحت پوشش كانون هاي فرهنگي و تربيتي هستند، گفت: 

نمايشگاه دائمي توليدات دانش  آموزان در كانون ها، ايجاد مي شود. 

حناچي شهردار تهران شد 
افکارعموميورسانهها

آخونديراازبهشتراندند
 در رده بندي نهايي از ميان دو گزينه تصدي كرس�ي ش�هرداري 
تهران، به رغ�م آنکه فضا تا ح�دود زيادي به نفع وزير مس�تعفي 
دولت رق�م خ�ورده بود، ب�ا فش�ار اف�کار عموم�ي و بولدكردن 
ناكارآمدي ه�اي وي، پي�روز حناچي ب�ا انتخ�اب 11رأي اعضاي 
شورا پايتخت به عنوان ش�هردار منتخب چهاردهم انتخاب شد.   
تا ساعت هاي اوليه آغاز به كار شوراي پنجم براي انتخاب شهردار، بسياري 
از رسانه ها و شبكه هاي مجازي آخوندي را با رأي باال به عنوان گزينه نهايي 
از ميان دو نامزد عنوان كردند. هر چند در اين ميان نيز رسانه هايي وجود 
داشتند كه مخالفت خود را به انتخاب و بازتاب رأي 1۶نفر از اعضاي شورا به 
وزير مستعفي در سرتيتر هاي صفحه اول خود اعالم كردند. اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران در جلسه علني روزگذشته شورا از ميان دو گزينه عباس 
آخوندي و پيروز حناچي، ش��هردار جديد را انتخاب كردند. در رأي گيري 
كه توسط هيئت رئيسه انجام شد، پيروز حناچي 11 رأي و عباس آخوندي 
10 رأي كسب كرد.  انتخاب نشدن آخوندي در شوراي پنجم به رغم نگاه 
حزبي به انتخاب شهردار از ميان دو گزينه فردي را برگزيده تا بلكه در عمر 

باقيمانده شورا بتواند از عملكرد خود دفاع كند. 
  پيروز حناچي كيست؟

پيروز حناچي 54 سال دارد و معاون سابق شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران اس��ت. وي در رش��ته معماري در دانش��گاه تهران تحصيل كرده 
است. مطابق اخبار منتش��ره تخصص وي مرمت شهري و باز زنده سازي 

شهرهاست. 
از ديگر سمت هاي قبلي حناچي، معاونت معماري و شهرسازي وزير راه در 

دولت اول حسن روحاني است. 
پس از انتخاب شهردار توسط اعضاي شورا، وزير كشور بايد گزينه معرفي 

شده را تأييد و حكم انتصاب او را صادر كند. 
وي پيش از اي��ن، معاون فن��ي و عمراني ش��هرداري تهران ب��ود كه با 
روي كارآمدن افشاني در شهرداري تهران، ايرج معزي سكان دار معاونت 

فني شد و حناچي به معاونت شهرسازي كوچ داده شد. 
محمدعلي نجفي، اولين ش��هردار اصالح طلبان به عل��ت ابتال به بيماري 
استعفا كرد. سيدمحمدعلي افشاني دومين شهردار منتخب مشمول قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان شد و از بهشت رفتني شد. حناچي پس از 
14ماه حضور در مديريت جديد شهري به بهشت مي رود. اين در حالي است 

كه تاكنون سه شهردار و دو سرپرست براي تهران انتخاب شده است. 

محت�واي ب�االي پروتئين 
حيواني ش�ير، در حقيقت 
باعث مي ش�ود تا كلس�يم 
از بدن جدا ش�ود. بر طبق 
ي�ك آنالي�ز ش�واهد از 
دانشکده پزشکي هاروارد، 
ش�ير از پوكي اس�تخوان 
جلوگي��ري نم�ي كن��د


