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هنوز دو ماه هم از خبر فســاد 500 
تن ســرم دپو شــده در انبــار گمرک 
شهریار، آن هم درســت در روزهایی 
که بیماران کرونایــی در به درِ به دنبال 
ســرم برای التیام بیماری شان بودند، 
نگذشــته که محمدجعفر منتظری، 
دادستان کل کشــور از فساد کاالهای 
خوراکی در انبارهای گمرک بندرامام 
خمینی پرده برداشــت.از برنج و ذرت 
گرفته تا شیرخشک و کنسانتره خوراک 
طیور،گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، 
روغن و دانه های روغنی و هزاران کاالی 
دیگری که می تواند گرسنگی بسیاری 
را رفع و کمبود و افزایش قیمت برخی 

اقالم در بازار مواد غذایی را کنترل کند.
آن طور که مقامات رســمی اعالم 
کرده اند انباشت کاال در گمرکات و عدم 
ترخیص آنها باعث شــده که بخشی از 
این کاالها یا فاسد شوند یا در حال فساد 
باشند. هر چند برخی نمایندگان مجلس 

می گویند که میزان کاالی رسوب شده 
در گمرکات کشــور مشخص نیست و 
گزارش دقیقی در خصوص آن به مجلس 
ارائه نشده است، اما شهریور ماه، جمال 
ارونقی، معاون فنی گمرک اعالم کرده 
بود که حدود شش میلیون تن کاالی 
اساسی در گمرکات کشور وجود دارد. 
کاالهایی که برخی از آنها چند ماه یا چند 
سال در گمرکات مانده و برخی از آنها هم 

به دلیل خرابی، باید معدوم شود.
رسوب و احتمال فســاد این میزان 
کاالی اساســی که ارتباط مستقیم با 
خورد و خوراک شــهروندان دارند، در 
حالی اســت که همین چندی پیش 
زهرا عبداللهی، مدیــرکل دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی شاخص ســوءتغذیه کودکان 
سیستان و بلوچســتانی را ۱۲ درصد 
اعالم و وضعیت چند استان کم برخوردار 
دیگر چون؛ هرمزگان، کرمان، خراسان 
جنوبی و خوزســتان به لحاظ امنیت 

غذایی را نامطلوب ارزیابی کرد.
 رسوب کاالهای اساسی

 به چه دلیل؟
در این میــان میلیون ها تن کاال در 

شرایط نامناســب در گمرک منتظر 
مجــوز ورود به بازار داخلی اســت که 
قیمت کاالهای رسوب شده در گمرکات 
گاه در بازار داخلی آنقدر جهش می یابد 
که دامداران، برای فرار از هزینه علوفه 
و نهاده دامی، دام خود را به کشــتارگاه 
می فرســتند، مرغداران جوجه های 
خود را خفــه می کنند و بســیاری از 
شــهروندان دهک های پایین جامعه 
سفره هایشان را خالی تر ار قبل می بینند. 
در حالی این موضوع تبعات اجتماعی 
و بهداشــتی زیادی بر کشور تحمیل 
می کند که صاحبــان این کاال ها بعضا 
معتقدند بروکراسی و تشریفات اداری 
مانع ترخیص ســریع کاالها از گمرک 

می شود.هرچند در همین باره روح اهلل 
لطیفی، سخنگوی گمرک کشور تقصیر 
را به گردن واردکننــدگان می اندازد و 
می گوید: »مبنــای واردات و کاالهای 
وارداتی کشور دریافت مجوز های مربوط 
به آن اســت. کاالیی که ثبت سفارش 
شــده، تخصیص و تامین ارز برای آن 
صورت گرفته و مراحل ترخیص آن از 
جمله کد رهگیری بانک پیگیری شده، 
معموال مشکل خاصی برای ترخیص 
ندارد؛ اما واردکنندگانی که کاالی آنها 
ثبت سفارش ندارد، یعنی در این فرآیند 
خارج از چارچوب هــای قانونی اقدام 
کرده اند، طبیعی اســت که پیامدهای 
تاخیر در ترخیص بیش از همه برعهده 

خود آنها خواهد بود«.
او در خصوص تاییدیه  های سالمت 
کاال از نهادهایی مثل وزارت بهداشت 
یا وزارت جهاد کشاورزی نیز می گوید: 
»کشور ها با تهدیدهای فراوانی روبه رو 
هستند و با توجه به احتمال مواردی مثل 
جنگ بیولوژیک حتما ســالمت اقالم 
وارداتی باید مورد بررســی قرار گیرد. 
بنابراین در این موارد نمی توان سالمت 
را فدای سرعت کرد و ممکن است مراحل 
نمونه برداری های سالمت و استاندارد با 
توجه به نوع کاال زمان بر باشــند. در هر 
حال این کاالها اعم از نهاده های دامی، 
لوازم آرایشــی یا کاالهای اساسی اگر 
نتوانند به هر دلیلی مجوزهای مربوط به 
ترخیص را اخذ کنند، گمرک نمی تواند 
مسئولیت فساد و بروز مشکالتی از این 

دست را برعهده بگیرد«.
 بشقاب های خالی و غذاهایی که 

دور ریخته می شود
هر چند نمی توان در موضوع سالمت 
و بررسی های بهداشــتی واردات مواد 
غذایی ســاده انگاری کرد و الزم است 
مســئوالن امــر در این حــوزه مته بر 
خشخاش بگذارند و با چشمان ریزبین 
به واردات مواد غذایی نظارت داشــته 
باشند، اما در عین حال نمی توان، حیف 
و میل مواد غذایــی در این فرایند را هم 
آسان گرفت و فراموش کرد که در کشور 
ما بیش از 50 درصد افراد دسترســي 

مناسبي به ریزمغذي ها ندارند.
گاهی گمان می بریــم که واژگانی 
چــون »گرســنگی« و متعاقــب آن 
»ســوءتغذیه« تنها مختــص برخی 
کشورهای آفریقایی اســت، اما آمارها 
نشان می دهد هشت استان در ایران به 
صورت گسترده ای با این پدیده مواجه 
اســت. کمبود مواد غذایی کــه اگر به 
مرگ شان منجر نشــود، تبعات فراوان 
دیگری مثل؛ انواع بیماری های مزمن، 
کاهش ضریب هوشی در کودکان و ... 

به همراه دارد و هیچگاه بــه آنها اجازه 
نمی دهد مانند ســایر انسان ها از یگانه 

فرصت زیستن ، بهره مند شوند.
سوءتغذیه سیســتم ایمنی بدن را 
تضعیف کرده و مانع از رشــد ذهنی و 
فیزیکی فرد می شود و گاهی جان افراد 
را می گیرد. تحقیقات نشــان می دهد 
سوءتغذیه موجب ایجاد چرخه  معیوب 
فقر و تغذیه نامناســب شده، به طوری 
که رهایی از آن دشــوار است. به طوری 
که کارشناسان بهداشــتی معتقدند 
سوءتغذیه می تواند، به اندازه خشونت 

و بی سوادی در جامعه آسیب زا باشد.
دکتر ضیاءالدین مظهری، متخصص 
تغذیه در این بــاره می گوید: »لبنیات، 
غالت، گوشت و ســبزیجات، تضمین 
اولیه ای بر سالمتی افراد است. کمبود 
پروتئین و ریزمغذی هایی چون آهن، 
کلسیم و سایر ویتامین ها در کودکان 
می تواند به کم شــدن بهره هوشــی، 
کم خونی، کاهش توانمندی جسمی، 
کوتاهــی قــد، و ... منجر شــود و در 
بزرگســاالن نیز به شــکل خستگی، 
کم کاری، خواب آلودگی و ... بروز کند«. 
این در حالی است که گرانی بسیاری از 
این اقالم به دلیل کمبود مواردی چون 
نهاده های دامی، شیر خشــک و .... به 
افزایش قابل توجه قیمت ها منجر شده 
و خرید آنها را برای بسیاری از خانواده ها 

غیر ممکن کرده است.
براســاس آخرین تحقیقات انجام 
شده از سوی دانشــگاه علوم پزشکی 
زاهــدان، حدود یک پنجــم کودکان 
زیر پنج سال سیستان و بلوچستان از 
مشکل الغری، کم وزنی و کوتاه قدی رنج 
می برند که عمده آنها به دلیل کم خوری 

دچار این نقصان ها شده اند.
زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی همین چنــدی پیش گفته 
بود: »باید به سرعت برای مهار گرانی و 
افزایش قیمت مواد غذایی، مخصوصا 
پروتئین حیوانی، مانند گوشت، مرغ و 
تخم مرغ، شیر و لبنیات که دسترسی 
برای آن ها بسیار ســخت شده است و 
مصرف آن یا کم یا حذف شــده است 
فکری شود. به عنوان فوری ترین کاری 
که می تــوان انجــام داد باید قیمت ها 

کنترل شوند«.
موضوعی که جنبه های مختلف آن 
باید مورد کنترل قرار گیرد که یکی از آنها 
می تواند رسیدیگی و نظارت بیشتر بر 

امور ترخیص کاال از گمرک باشد.
 تجربیات جهانی برای جلوگیری

 از هدررفت غذا
موضوع گرسنگی و از بین رفتن اقالم 

غذایی البته تنها مشکل ایران نیست. در 
حالی که در گوشه گوشه دنیا هر روز افراد 
زیادی به دلیل گرسنگی جان می دهند 
یا در معرض مشکالت سوءتغذیه قرار 
می گیرند که مقدار زیادی از مواد غذایی 
دور ریخته می شود. این در حالی است 
که در خیلی از کشورهای توسعه یافته 
دنیا چند سالی است که تالش هایی برای 
کاهش این دورریزها و در نتیجه مقابله با 
گرسنگی انجام شده است. در این باره 
رئیس انجمن مقابله  با گرسنگی معتقد 
اســت می توان برای مقابله با هدررفت 
غذا از تجربیات جهانی اســتفاده کرد. 
دکتر احمد قاسم  به »توسعه ایرانی«: 
می گوید: »ما در چندین اجالس جهانی 
در سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی 
شرکت و متناسب با تجربه جهانی این 
الگو را طراحی کردیم. کشورهایی مثل 
بنگالدش و هند بعضی اوقات در چنین 
پروسه هایی در بعضی از شهرهای خود 
تا ۶00 هزار نفر را غــذا می دهند. مواد 
غذایی که در معرض دور ریختن بود، یک 
عده گرسنه را نجات داد و از دامن زدن به 
یک اختالف فاحش طبقاتی جلوگیری 
کرد. از سوی دیگر در فرانسه و آلمان و در 
ژاپن تغییرات زیادی در قوانین مرتبط 
از بین رفتن مواد غذایی شکل گرفت. تا 
کسانی که موضوع هدرفت مواد غذایی 
سهل انگاری می کنند مشمول جریمه و 

مالیات بیشتر شوند«.
در همین باره الزم اســت ایران نیز 
قوانین مرتبط با این حوزه را تشــدید و 
حتی با توجه به حساســیت وضعیت 
نگهداری از مواد غذایی در گمرک کشور، 
نظارت بر کار آن را در دســتور کار قوه 
قضاییه، وزارت بهداشت و درمان و حتی 
انجمن های فعال در این حوزه قرار دهد 
و به صورت ویژه به امور مربوطه نظارت 
کند تا کمتر شــاهد از بین رفتن مواد 
غذایی و کاالهای اساسی در دروازه ورود 

به کشور باشیم.

خبر تاسف بار دادستان کل درباره فساد مواد غذایی در انبارهای گمرک

گرسنگی؛ زیر سایه تشریفات اداری

خبر

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با بیان 
اینکه نزدیک به حدود ۲0 میلیون نفر از جمعیت 
شــهری در زون های فرونشســتی با نرخ های 
متفاوت ساکن هستند، گفت: بررسی هایی که 
به صورت کشوری انجام شده نشان داده می شود 
که از ۳۱ اســتان در ۱۸ استان شــاهد رخداد 

فرونشست هستیم.
علی بیت الهی، درباره فرونشســت زمین و 
چالش هایی که ایجاد کرده است، به ایسنا گفت: 
متأســفانه اتخاذ سیاســت هایی برای مقابله با 
فرونشست در کشور ما آغاز نشده و اقدام خاص و 
قابل لمسی صورت نگرفته است. بر همین اساس 
با ادامه روند خشکسالی، کمبود نزوالت جوی، 
نیاز آبی اراضی کشــاورزی و سیستم های غلط 
آبیاری که موجب هدر رفت زیاد آب می شــود، 
فشار روی سفره های آب زیرزمینی بیشتر شده 
است. این فشار به این معنی است که آب زیادی 
از آب های زیرزمینی که محدود هم هســتند 
برداشته می شود و سطح آب زیرزمینی بیشتر 
از پیش پایین می آید. اینگونه فرونشست زمین 

توسعه بیشتری پیدا کرده و این پدیده اخیرا به 
بروز و ظهور عوارض خطرناک خود نیز نزدیک 

شده است.
وی ادامه داد: منظور از عــوارض خطرناک 
وجود چاله ها و شکاف هایی است که به صورت 
ناگهانی در امتداد جاده ها، محدوده شــهرها، 
در مراکز زیرســاختی و مهم ایجاد می شود که 
نمونه های بارز آن را در شــهرهای مختلف زیاد 
دیدیم. اخیرا در رسانه ها درباره ترک خوردگی 
متعــدد ســاختمان ها در شــهر اصفهــان و 
شــهرک های اطراف آن و زیرساخت های مهم 
این شهر بسیار صحبت شده است. این امر به دلیل 
کمبود آب، به دلیل خشــک شدن زاینده رود و 
کاشت برنج است که در اطراف زاینده رود اتفاق 

می افتد و آب زیادی از این طریق هدر می رود.
بیت الهی اظهار کرد: در بیش از ۶00 دشت 
در گستره کشور فرونشســت زمین در حال رخ 
دادن است و شرایط تعدادی از آن ها به یک حالت 
فوق بحرانی رسیده است، به طوری که در بعضی 
از این مناطق ممنوعیت حفر چاه اعمال شــده 

و در برخی از دشــت ها هم فقط برای تأمین آب 
شرب مجوز حفر داده می شود. همه موارد ذکر 
شده بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم و روی 
کشاورزی و امنیت غذایی کشــور تاثیر دارد و 

فرونشست به حد بحرانی رسیده است.
وی در خصوص حساسیت پدیده فرونشست 
و دلیــل اهمیت ویــژه آن گفت: حساســیت 
فرونشســت را فقط نباید از دریچه خود خطر و 
آسیب های ناشــی از آن نگاه کنیم. اهمیت این 
موضوع صرفا به این دلیل نیست که حوادث تلخ 
اتفاق می افتد یا خودرویی داخل چاله فرو می رود؛ 
چرا که این ها تنها از ابعاد کوچک فرونشســت 
زمین است. از مهم ترین و دیگر آثار فرونشست از 
بین رفتن دشت ها و از بین رفتن کشاورزی است. 
اگر فرونشست به صورت ریشــه ای و با روندی 
پیوسته دنبال نشــود، این نگرانی را داریم که به 

مرحله ای برگشت ناپذیر برسد.
بیت الهی گفت: فرونشست وسعت زیادی را 
دارد و کل کشور را در برگرفته است و در مقایسه 
این پدیده با زلزله که فقط حالت مخربی را در یک 

نقطه ایجاد می کند، متوجه گسترده بودن این 
پدیده می شویم. همچنین فرونشست هر روز و به 
طور تدریجی و مستمر ادامه پیدا می کند. بنابراین 
این اثرات به ویژه از نظر اقتصادی حتی عمیق تر 
از زمین لــرزه خواهد بود. وی گفــت: علت این 
پدیده کاهش سطح آب زیرزمینی است. در این 
حالت سطح آب درون زمین پایین آمده و حالتی 
کششی به پایین سطح زمین ایجاد می شود. پس 
بهتر اســت حفر چاه های آب بال انقطاع محدود 
شود که البته بعضی از این ها هم چاه هایی هستند 
که غیر قانونی حفر شدند. در زمینه کشاورزی نیز 
همینطور است، سیستم آبیاری غلط است. اگر 
سیستم آبیاری درست باشد این حجم از آب برای 

کشاورزی نیاز نمی شود. در این خصوص وزارت 
جهاد کشاورزی باید تشویق کند که کشاورزی 
بر اســاس مبانی علمی و نوین توسعه پیدا کند. 
همینطور از نظر کشت محصوالت که آب زیادی 
نیاز دارند در زون های فرونشســت اصال نباید 
مجوز کشت داده شــود. اگر این محدودیت ها 

انجام شود، مطمئنا نتیجه خواهیم گرفت.
وی گفت: در سال ۱۹۶5 دشــت توکیو در 
ژاپن حدود ۱۲ سانتی متر فرونشست داشت؛ اما 
حاال این میزان به کمتر از یک سانتی متر رسیده 
اســت؛ چرا که در مقابله با گسترش این پدیده 
سیاست هایی اتخاذ شده و به طور جدی موضوع 

فرونشست زمین را دنبال کردند.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی هشدار داد:

۲۰ میلیون نفر ساکن در زون های فرونشست

رئیس انجمن مقابله  با 
گرسنگی در گفت و گو 
با »توسعه ایرانی«: »در 

فرانسه، آلمان و ژاپن 
تغییرات زیادی در قوانین 
مرتبط با از بین رفتن مواد 

غذایی وضع شده تا کسانی 
که در موضوع هدررفت 

مواد غذایی سهل انگاری 
می کنند مشمول جریمه و 

مالیات بیشتر شوند«

آن طور که مقامات رسمی 
اعالم کرده اند انباشت کاال 
در گمرکات و عدم ترخیص 
آنها باعث شده که بخشی از 

این کاالها یا فاسد شوند یا 
در حال فساد باشند

 شماره   921 /شنبه 8 آبان   1400  /   23 ربیع االول 1443  / 30  اکتبر   2021

 تغییر ساعات اجرای
 طرح ترافیک تهران

معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری 
تهران از تغییر ساعات 
اجرای طرح ترافیک از 
روز دوشــنبه ۱0 آبان 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی گفت: از ۱0 
آبان ماه، ساعت شروع طرح ترافیک که از ۸:۳0 به 
ساعت ۷:۳0 صبح اصالح شود و ساعت پایان طرح 
ترافیک که حاال ۱۶:۳0 اســت به ساعت ۱۷:۳0 
منتقل شود. این شرایط تا روز اعالم بازگشایی مراکز 

آموزشی برقرار می ماند.
    

 دفاع شهردار
 از عزل و نصب دامادش!

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره لغو حکم 
داماد خود به عنوان مشــاور شهردار گفت: »اتفاق 
خاصی رخ نداده، هم نصب و هم لغو حکم او خوب 

بود«.
زاکانی روز پنجشــنبه حکم انتصاب حسین 
حیدری، داماد خود، به عنوان مشاور هوشمندسازی 

شهرداری را در پی باال گرفتن اعتراض ها لغو کرد.
    

 مهاجرت پرندگان
 به تاالب های خوزستان

مهاجرت پرندگان 
از مناطــق ســرد و 
تابستان گذران برای 
رســیدن به مناطق 
گرم آغاز شده و تاالب 
هورالعظیــم یکی از 

مقاصد ده ها هزار پرنده است.
این در حالی است که انتظار می رفت با توجه به 
کاهش چشمگیر میزان آب در این تاالب بین المللی 
امسال پرندگان برای زمستان گذرانی به آن مراجعه 

نکند.
    

 فوت ساالنه 4000 نفر
 بر اثر آلودگی هوا

رئیس پلیس راهور تهران گفت: آلودگی هوا به 
مراتب خطرناک تر از کرونا است. 

به گفته سردار محمد حسین حمیدی، سالیانه ۴ 
هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم جان خود 

را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهند.
    

پوشش 47 درصدی 
واکسیناسیون کرونا در کشور

مدیر مرکز مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات 
گفت: پوشــش نوبت 
اول واکســن کرونا در 
افراد ۱۲ سال باال به ۷۷ 
درصد رسید و پوشش 

کامل آن ۴۷ درصد است. 
علی شــریفی زارچی به صداوسیما گفت: فعال 
برنامه ای برای تزریق واکسن کرونا به کودکان ایرانی 

کمتر از ۱۲ سال نداریم.
    

 طرح ایده مالیات بر مهریه
 برای کنترل مهریه های نجومی

عضو کمیســیون حقوقــی و قضایــی گفت: 
کمیسیون قضایی در تالش اســت شرایط فعلی 
مهریه را اصالح کند. در صورت اصالح قانون، برای 
رویه های غلطی که در مهریه وجــود دارد، ترمز و 

دست اندازی ایجاد می شود. 
به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی گفت: وقتی 
مالیات برای مهریه در نظرگرفته شــود، فردی که 
نســبت به ثبت ازدواج اقدام می کند، مجبور است 
برای مهریه سنگین مالیات باالیی را به صورت نقدی 
پرداخت کند که همین سبب جلوگیری از افزایش 

میزان مهریه خواهد شد.
    

 با »پیامک واریز اشتباه« 
حسابتان خالی نشود

مرکــز  ئیــس  ر
تشخیص و پیشگیری 
از جرائــم ســایبری 
پلیــس فتــای ناجا 
نسبت به کالهبرداری 
از شهروندان با پیامک 

واریز اشتباه یا بازگشت وجه هشدارداد.
به گزارش ایسنا علی محمد رجبی گفت: هیچ 
بانکی پیامک حاوی لینک پرداخت برای برگشت 

وجه را برای مشتریان خود ارسال نمی کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور


