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اجتماعی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :دولت ترکیه
بایــد رویکردها و اقدامات خود را ســازگار با محیط
زیست و اکوسیستم آبی منطقه کند.
احمدعلی کیخا در گفت و گو با خانه ملت ،در رابطه
بــا اظهارات اخیــر رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیســت مبنی بر شرایط خطرناک هورالعظیم به دلیل سدسازی
بیرویه ترکیه ،گفت :متاســفانه ترکیه بدون توجه به مالحظات
زیستمحیطی اقدام به سدسازیهای وسیعی روی دجله و فرات

تجمعکارکنانمتروتهراندراعتراضبهمدیریتاینشرکت

جمعی از کارکنان شرکت بهرهبرداری مترو تهران دیروز (یکشنبه) در اعتراض به عملکرد
این شرکت تجمع کردند .به گزارش ایلنا ،مشخص شدن وضعیت فیشهای حقوقی ،واریز
به موقع اقساط کسر شده از فیش حقوقی توسط بانک ،درخواست برای اعمال شدن حق
سختی کار که به گفته آنها به اکثر واحدهای مترو بصورت قانونی باید تعلق بگیرد و برقراری
حق کمک هزینه مسکن از خواستههای تجمع کنندگان بود.

خبرتلگرامی
 Dمحمدنعیــم امینــی فرد ،عضو
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس:
حــدود  25میلیــارد دالر قاچاق کاال
درکشور وجود داشــت که طی دو سال
گذشته این میزان به حدود  15میلیارد
دالر رسیده اســت ،البته از این مقدار
تخمین زده میشود که حدود  600تا 700
میلیون دالر مربوط به قاچاق تجهیزات
پزشکی است.
 Dعبدالرضاهاشم زایی ،عضو مجمع
نمایندگان استان تهران :اختالفات میان
فرمانداری و شورای شهر در تعیین نرخ
کرایه تاکسی ناشی از نبود مدیریت جامع
شهری است .افزایش نرخ کرایه حمل و
نقل عمومیبین  ۱۰تا  ۱۵درصد منطقی و
منصفانهاست.
 Dالهیار ملکشاهی ،رئیس کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس :متأســفانه در
فرآیند رسیدگی به پروندههای خانوادگی
و طالق ،مسئله حکمیت و داوری مغفول
مانده که این مسئله بر افزایش آمار طالق
در کشور اثر گذاشته است.
محمود صادقــی ،عضو مجمع
D
نمایندگان استان تهران :شهرداری باید
به جــای ایجاد برجهــای بلند مرتبه و
افزایش تراکمها نوسازی بافت فرسوده را
در دستور کار قرار میداد .اصالح قوانین
باالدستی در نوســازی بافت فرسوده
اقدامیاجراییاست.
 Dطیبه سیاوشی شاه عنایتی ،عضو
مجمعنمایندگانتهران:منتخبینشورای
پنجم بر توقف یک ماهه فعالیت خط 7
متروی تهران و تکمیل زیرساختهای آن
تاکید دارند .در واقع مترو ویترین و کار
بیرونی شهرداری شهر پر جمعیتی مانند
تهران است که به جهت وسایل حمل و
نقل عمومینسبت به سایر کالنشهرهای
دنیا عقب افتاده است.
 Dحمید گشتاسب ،مدیرکل دفتر
زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت
محیط زیست :پرونده جنگلهای هیرکانی
سال  2018به یونسکو ارسال میشود.
 Dاقبال شاکری ،رئیس کمیته عمران
شورای اسالمیشــهر تهران :هرگونه
تبلیغات روی شیشه اتوبوسها ممنوع
اســت چرا که با این تبلیغات اتوبوسها
شبیه زندانهای متحرک شدهاند.
دکتر محمد حسین میردهقان،
D
مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان
وزارت بهداشت :تاکنون  ٢٠٠بیمارستان
کشور موفق به پیادهسازی استانداردهای
گردشگری سالمت شــدهاند .نظارت بر
امور بیمارســتانهای کشور از وظایف و
اختیارات وزارت بهداشت است و اظهار
نظر دستگاههای غیرمسئول در این حوزه
برخالف قانون است.
 Dسرهنگ حسین رمضانی ،معاون
امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا :برخی
کســبوکارهای اینترنتی که مجوزهای
فعالیت دارند و دارای درگاه چندین بانک
هســتند برخی از درگاههای خود را به
کسبوکارهای غیرمجاز واگذار میکنند.
پروانه سلحشور ،نماینده مجلس
D
شورایاسالمیازحوزهتهران،شمیرانات،ری
واسالمشهر:بیشترنمایندگانمجلسدهم
موافقاحیایسازمانملیجوانانهستند.
 Dمحمدمهــدی گویا ،رئیس مرکز
مدیریــت بیماریهای واگیــر وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی:
تاکنون هیچ موردی از بیماری تب کریمه
کنگو در استان تهران و استان لرستان
مشاهده نشــده و اخبار منتشر شده در
این خصوص کذب است.

نگاه مخاطب

بيكاری ،بدهكاری
و سرافکندگی
علی اکبر فرقانی

يكي از اهالی شهرســتان گرگان  54ســاله،
کیوســک روزنامهفروشی داشــت و سالها
شرافتمندانه كار ميكرد ولی اینک با داشتن
همسر و پسری  19و دختري  12ساله بیکار
شده است و بيمه هم نيست و زندگي سختي
ميگذرانند.
او اینــک حاضر اســت به عنــوان نگهبان،
سرايدار يا هر شــغل آبرومندان ه دیگری و در
هر جاي ايران كار كند .مردم نیکوکار و نهاد
رياست جمهوري یا شهرداري ،اگر کاری سراغ
دارند او را فراموش نکنند که بیش از این نزد
خانوادهاش سرافکنده نباشد.

کرده که این موضوع خشکی دجله و فرات ،دریاچه
و تاالبهای ســوریه و عراق و همچنین بخشهای
عظیمــیاز هورالعظیم را به دنبال داشــته اســت.
واقعیت آن اســت که این سدســازیهای گسترده
منشــا بخش عظیمیاز ریزگردهای سوریه و عراق
بوده و معضلی بینالمللی اســت که تبعات و آسیبهای ناشی از
آن نه تنها متوجه ایران بلکه متوجه کشورهای همسایه میشود.
وی تصریح کرد :سدسازی کشور ترکیه موضوعی دوجانبه میان

ایران و ترکیه نیســت بلکه اقدامیچندجانبه است که کشورهای
ســوریه و عراق را نیز در بر میگیرد از این رو این کشــورها نیز
باید از طریق کنوانسیونهای بینالمللی مانع اقدامات این کشور
شــوند تا رفتار دولت ترکیه در بهره برداری از منابع اصالح شود.
سازمانهای مردم نهاد کشورهای ایران ،ترکیه ،عراق ،سوریه باید
به مسائل محیط زیستی منطقه توجه جدی داشته و باور داشته
باشــند که مخاطرات و تبعات ناشی از خشکی هورالعظیم تنها
متوجه ایران نمیشود.

عضو منتخب شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد:

مکث

نامگذاری یک خیابان به نام مصدق اولویت ندارد!

برخی از کارگران معدن
آزادشهر ۲ماه مستمری
دریافت نکردند

عضو مجمع نمایندگان استان گلستان با اشاره
به اینکه برخی کارگران معدن آزادشهر ۲ماه
حقوق دریافت نکردنــد ،گفت :درحال حاضر
شرایط برای بازگشت کارگران به معدن فراهم
نیست.
علی ابراهیمیدر گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره
به اینکه شرایط در حال حاضر برای بازگشت
به کار کارگران به معدن یورت آزاد شهر وجود
ندارد،گفت :جلساتی میان نمایندگان کارگری،
کارفرمایــی و دولــت برای تعییــن تکلیف
بازگشت به کار کارگران به معدن برگزار شده
اســت ،اما شرایط ایمنی در این معدن درحال
حاضرمناسب نبوده و تا زمانی که شرایط ایمنی
کامل فراهم نشود؛ نمیتوان کارگران را به کار
مجدد دعوت کرد ،البته فراکســیون کارگری
مجلس به دنبال آماده ســازی شــرایط برای
فعالیت مجدد کارگران هســتند ،اما به لحاظ
ایمنی شــرایط فراهم نیســت .نماینده مردم
رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسالمی ،با
تاکید بر اینکه بدون ایجاد ایمنی کامل ،جامعه
کارگری و کارگران رضایتی مبنی بر بازگشت
به کار ندارند ،افزود :به طور حتم وزارت صنعت،
معدن و تجارت باید شرایط ایمنی و استاندارد
را به طور کامل در این معدن فراهم کند ،اما در
حال حاضر خطر ریزش و گاز گرفتگی همچنان
در معدن وجود داشته و ضریب ایمنی پایین
است .وی با بیان اینکه شرایط برای بازگشت
به کار معدن کاران فراهم نیست ،تصریح کرد:
وزارت صنعت ،معدن وتجارت و نظام مهندسی
معدن باید ضریب ایمنــی در معدن یورت را
افزایش داده و نکات استاندارد را برای فعالیت
مجدد کارگران رعایت کنند ،هرچند که طبق
برخی اعتراضات مطرح شده و اطالعات واصله
از سوی این افراد ،برخی کارگران در این معدن
حقوق خود را به مدت  2ماه از اردیبهشت ماه
دریافت نکردند؛ یعنــی از زمان تعطیلی این
معدن برخی کارگــران هیچ حقوقی دریافت
نکردنــد ،البته بیمه بیکاری بــرای این افراد
پرداخت شده است .ابراهیمیبا اشاره به اینکه تا
زمان فعالیت مجدد کارگران میتوانند از تامین
اجتماعی بیمه بیکاری دریافت کنند ،گفت :به
طورحتم این موضــوع و تاخیر در پرداختها
پیگیری میشــود ،زیرا دربرخــی خانوادهها
مشکالت بسیاری وجود دارد که باید با تعیین
تکلیف سریع حقوق مشکالت آنها را رفع کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان گلستان با ابیان
اینکه بیمــه بیکاری به میزان حقوق دریافتی
کارگران است ،افزود :این میزان بیمه بیکاری
پاسخگوی هزینههای زندگی نیست ،اما بخشی
از مشکالت آنها را حل میکند.

پروژه سد ایلیسو ترکیه پایانی تلخ برای محیطزیست منطقه

آفتاب یزد – گروه اجتماعی :انتشار اسنادی درباره
کو
کودتای 28مرداد در فضای مجازی هشــت 
کامنتهای زیادی را به خود اختصاص داده و باز
هم طرح نامگذاری خیابانی به نام محمد مصدق،
هم مطرح شــده و قــوت گرفته اســت .برخی
معتقدند کــه باید خیابان آیتاهلل کاشــانی به
نــام محمد مصدق تغییر کند و برایآن کمپین
راهاندازی کردهاند و امضا جمع میکنند .از سوی
دیگر همین اسناد منتشر شده محبوبیت مصدق
را دو چندان کرده اســت .اما به نظر میرســد
اعضای دوره چهارم شــورای شــهر قرار نیست
بــه این موضوع اهمیت دهنــد .نامگذاری معبر
یا خیابانی بــه نام مصدق طرحی اســت که از
دوره اول شورای شــهر تهران مسکوت مانده و
هیچ کس در مورد آن تصمیمینمیگیرد .حتی
اعتراضــات گاه به گاه شــهروندان تهرانی برای
نامگــذاری یک معبر به نام مصدق با جوابهای
عجیب و غریب روبهرو میشود.
مجتبی شاکری ،رئیس کمیته نامگذاری شورای
شهر تهران اردیبهشــت ماه امسال در گفتگو با
تسنیم در مورد نامگذاری معبری به نام مصدق
میگوید« :کمیســیون نامگذاری تیرماه ســال
گذشــته طی نامهای خطاب بــه وزیر نفت در
اقدامیعملی پیشــنهاد داد ســاختمان مرکزی
وزارت نفت در خیابان طالقانی و پژوهشگاه نفت
به نام مصدق به عنوان یکی از رهبران ملی شدن
صنعت نفت نامگذاری شود .اما پاسخ منفی وزیر
مانع از تحقق آن شد».
مصدق در کمیته نامگذاری نگنجید

محمدســاالری ،رئیس کمیســیون شهرسازی
و عمران شورای چهارم شــهر تهران و منتخب
پنجمیــن پارلمان شــهر هم در پاســخ به این
ســوال که چرا نامگذاری معبری به نام «محمد
مصدق» مسکوت مانده؟ به آفتاب یزد میگوید:
«پیشنهادی که برخی اعضای شورا در خصوص
نامگذاری معبر و جایگاهی در شهر تهران به نام
مصدق را داده بودند ،در دســتور جلسه کمیته
نامگذاری قرار نگرفت .به هر حال فرآیند اینگونه
اســت که پیشنهادات در این کمیته که مجتبی
شــاکری رئیس آن هستند ،مطرح شود و بعد از

دیپلماسی در برابر بحران زایی

ادامه از صفحه اول:
این ســوالی به شدت نگران کنندهاست .در
بسیاریازمطالبسیاسیوامنیتی-استراتژیکی
کهاخیرامطالعهکردمندیدمتحلیلگرانپاسخی
منطقی برای این سوال پیدا کرده باشند .در این
میانشایدتنهانقطهامیدواریبرخوردبسیارتامل
برانگیزودیپلماسیصبورانهومحتاطانهایباشد
که پارهای کشورهای منطقه مانند ایران،عمان و
شاید تا حدی کویت در پیش گرفتهاند .البته
نحوه برخورد ،تامالت و تعامالت راهبردی
تهران در این بحران کامال بیسابقه بیشک
نقش مهمیدر کنترل بحران دارد .محمد جواد
ظریف وزیر خارجه ایران همواره تاکید کرده
«دیپلماسیدربحرانهاارزشهایخودرانشان
میدهد»بایدمنتظرماند.

آن که اعضای آن به نتیجه رســیدند ،در صحن
شورا مطرح شود .تا جایی که من اطالع دارم به
نظر میرســد که این نامگذاری را در دستور کار
کمیته نامگذاری قرار ندادهاند».
اولویت ما نامگذاری نیست

عجیبتر از جواب مجتبی شــاکری شاید پاسخ
یکــی از منتخبین دوره پنجم شــورای شــهر
بود .مجید فراهانی در پاســخ به این ســوال که
آیا نامگذاری خیابانــی به نام محمد مصدق ،در
دوره پنجم مطرح میشــود یا خیــر به آفتاب
یــزد میگوید« :مــا در این مــورد هیچ بحثی
نکردیــم ،بنابراین به جمعبندی هم نرســیدیم.
هنوز جلسات شــورای پنجم شروع نشده و من
نمیتوانم در مورد این نامگذاری صحبتی کنم».
وی با اشاره به این که شما باید به مسائل اساسی
جامعه و شهری بپردازید ،میافزاید« :نامگذاریها
واقعا مسائل اساسی شهر ما نیستند .چون بحث
اساســی شــهر بدهیهای آن و ...است .توقع ما
از اصالحطلبها این اســت که اولویتهایشــان
مباحث اساسی شهر باشد».

وزیــری را هم در کارنامه سیاســی
خود حــک کرده اســت .او فعالیت
سیاسی خود را از احزاب شروع کرد
و در همین فعالیتها بود که با دکتر
فاطمیآشنا شده و جبه ه ملی ایران
را پایــه نهادند .با تالشهای مصدق
اواسط اسفند سال  1329پیشنهاد
«ملی شدن صنعت نفت» به مجلس
وقت تقدیم شــد و در اسفند همان
ســال بــه تصویب رســید .در متن
پیشنهاد تصویب نوشته شده؛ «بهنام
سعادت ملت ایران و بهمنظور کمک
به تأمین صلح جهانی ،امضاکنندگان
ذیل پیشنهاد مینماییم که صنعت
نفــت ایران در تمام مناطق کشــور
بدون استثنا ملی اعالم شود یعنی تمام عملیات
اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری در دست دولت
قرار گیرد».
ســرانجام در کودتــای 28مرداد (که توســط
سازمان ســیا رهبری شــد) باالخره مصدق از
صندلی نخستوزیری به پایین کشیده شد و از
آن پس زندگی ســختی را سپری کرد .او پس از
چنــدی در دادگاه نظامی(با وجود دفاعیهای که
خود نوشــته بود) محاکمه شــد و دفاعی ه او هم
نتوانســت نجاتش دهد و مدت 3سال به حبس
انفرادی محکوم شد .شاه مخلوع پس از گذراندن
دوران محکومیت ،مصــدق را به قلعه احمدآباد

دعوا سر چه شخصیتی است؟

اولین دکترای حقوق ایران توسط او گرفته شد .او
کسی نیست جز دکتر محمد مصدق که نخست

کودکان الزم التعلیم فاقد شناسنامه سیستان و بلوچستان کارت تحصیلی دریافت میکنند
مســئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه
و مشــکوک التابعین شــورای تامین سیستان
و بلوچســتان گفت :کودکان الزم التعلیم فاقد
مدارک هویتی (شناسنامه) در این استان کارت
حمایت تحصیلی دریافت میکنند.
میثم برازنده در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:
هیئت دولت با هدف توســعه عدالت آموزشــی
و پیشــگیری از افزایش آســیبهای اجتماعی
با صــدور کارت حمایت تحصیلی بــرای افراد
الزمالتعلیم فاقد مــدارک هویتی موافقت کرد.
هیئت وزیران بــه پیشــنهاد وزارت آموزش و
پرورش به اســتناد اصل  138قانون اساســی
تصویب کرد ،وزارت کشور (فرمانداریها) موظف
اند با همکاری وزارت آموزش و پرورش به منظور
پوشــش کامل تحصیلی افراد الزم التعلیم فاقد
مدارک هویتی که از نظر سنی امکان نام نویسی
و تحصیل در نظام آموزشی رسمیکشور را دارند
شناســایی و کارت ویژه ای با عنــوان «کارت
حمایت تحصیلی» برای آنان صادر کنند.
وی ادامه داد :با این اقدام امکان نام نویســی و
تحصیل افراد دارای این شرایط در مدارس تمام
مقاطع تحصیلی داخل کشور فراهم میشود.
مســئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه

و مشــکوک التابعین شــورای
تامین سیســتان و بلوچستان
گفت :هیئــت دولت همچنین
ســازمان ثبت احوال کشــور
را مکلــف کرد بــا زمان بندی
مشخص اقدامات قانونی الزم را
برای صدور شناسنامه این افراد
انجام دهد.
برازنــده افزود :اتبــاع خارجی
ساکن جمهوری اسالمیایران
مشــمول آییــن نامــه نحوه
آمــوزش اتباع خارجی موضوع
تصویب نامه هفتم اردیبهشت سال  95هستند.
وی بیــان کــرد :دبیرخانه کمیســیون فاقدان
شناسنامه و مشــکوک التابعین شورای تامین
سیســتان و بلوچســتان با توجه به وجود افراد
فاقد شناســنامه الزم التعلیم بر اســاس دستور
رهبری در خصوص تحصیل این افراد موضوع را
در دستور پیگیری قرار داد و با اقدامات صورت
گرفته در چهار سال دولت تدبیر و امید تحصیل
افراد فاقد شناســنامه در استان میسر شد اما با
مشکالتی رو به رو بود.
وی ادامــه داد :با پیگیریهــای صورت گرفته

موضــوع صــدور کارت حمایــت تحصیلی در
دســتور کار دولت قــرار گرفت و بــا ابالغ این
موضوع بهزودی مشــکالت تحصیلی این افراد
حل میشود و در آینده نسبت به تعیین تکلیف
وضعیت آنان در حوزه هویتی و تابعیتی از سوی
مراجــع مرتبط قانونی اقدام الزم صورت خواهد
گرفت .مســئول دبیرخانه کمیســیون فاقدان
شناسنامه و مشــکوک التابعین شورای تامین
سیســتان و بلوچستان گفت :بر اساس آمار غیر
رســمیحدود  2تا چهار هــزار دانش آموز فاقد
شناسنامه در استان وجود دارد.

تازهترین اظهار نظر وزارت بهداشت درباره «خمیر مرغ»
رئیس سازمان غذا و دارو گفت :مجوز استفاده از
خمیر مرغ در فرآوردههای سوســیس و کالباس
برای شرکتهای تولیدکنندهای است که دستگاه
جداکننده گوشت مرغ را دارند.
به گزارش ایسنا ،دکتر رسول دیناروند درخصوص
جزییات اســتفاده از خمیر مرغ در محصوالت
سوســیس و کالبــاس ،گفت :توافقــی که بین
سازمان غذا و دارو ،سازمان دامپزشکی و سازمان
اســتاندارد انجام شد ،این بود که اجازه داه شود،
شرکتهای تولید کننده سوسیس و کالباس که
خود دارای دستگاه جداکننده مکانیکی گوشت
مرغ هستند ،از این خط برای جدا کردن گوشت
مرغ از قطعات اســتخوان استفاده کنند ،تا گوشت مرغ
را برای تولید فرآوردههای سوسیس و کالباس خود به
کار برند.
رئیس ســازمان غــذا و دارو با تاکید بــر اینکه با این
توافقنامه شرکتها میتوانند تنها به همین روش عمل
کنند و گوشــت مرغ را خود جدا کرده و در محصوالت
استفاده کنند ،تصریح کرد :شرکتهایی که قبال خمیر
مرغ را تولید و بســته بندی میکردند و به شرکتهای
تولیدکننده سوسیس و کالباس میفروختند ،کماکان با
ممنوعیت روبرو هستند.

تبعیــد کرد .او تا آخر عمر بــدون هیچ فعالیت
سیاســی تحتالحفظ در این قلعه زندگی کرد و
در ســن  87سالگی در اثر سرطان جان به جان
آفرین تسلیم کرد .شاه مخلوع حتی بعد از مرگ
هــم به او رحم نکرد و علیرغم وصیتنامهای که
داشت در همان احمدآباد به خاک سپرده شد.
مصــدق مردی نبود که بتوان او را در پســتوی
قلعهای پنهان کرد .بــا آن که امکانات ارتباطی
امروزی وجود نداشــت اما مصدق در خاورمیانه
به عنــوان یک مبارز و فردی ملیگرا شــناخته
شد و همه کشورهای خاورمیانه او را آزادیخواه،
استعمارستیز و پرشــور میشناختند ،فردی که
بــرای ســربلندی و آزادی مملکتش از دســت
اســتعمار هیچ کوششی فروگذار نکرد و توانست
دست مستعمران را از نفت کشوری استراتژیک
همچون ایران قطع کند .اندیشــه ملی شــدن
نفــت در خاورمیانه هم پیچید و از او یک چهره
محبوب ســاخت چهرهای که به «زعیم الشرق»
یعنی «رهبر شرق» معروف شد و حتی به دستور
جمال عبدالناصر خیابانــی در قاهره به نام این
مرد بزرگ مزین شد.
پس از انقالب شکوهمند ایران و احترامیکه به
ن و تفکرات مصدق وجود داشت نام خیابان
آرما 
پهلوی به مصدق تغییــر کرد اما پس از چندی
این خیابان به نام ولیعصر (عج) نامگذاری شد تا
تنهــا خیابانی در قاهره مصر به نام دکتر مصدق
باقی بماند.

دینارونــد در خصوص خمیر مرغ گفــت :خمیر مرغ
قطعات گوشتی است که جدا از ران و سینه مرغ است.
زمانی که قطعات ران و سینه مرغ برداشته میشود ،جدا
کردن قسمتهای باقی مانده مرغ از استخوان به آسانی
و در قصابی میســر نیســت و تنها از طریق دستگاهی
امکان پذیر است که گوشــت را به صورت مکانیکی از
استخوان جدا میکند و این بخشهای جدا شده ،تبدیل
به خمیر مرغ میشود.
وی افزود :چنانچه این دســتگاه به شکل غیر معمول
اســتفاده شــده و تنظیمات درجه در سرعت و شدت
جداســازی گوشــت تغییر کند ،امــکان دارد قطعات

غیرگوشتی از جمله اســتخوان نیز خرد شده و
مخلوط شود .بنابراین با اســتفاده از خمیر مرغ
مخالفت کردیم و هنوز هم مخالف هستیم چراکه
امکان سنجیدن صحت و سالمت آن وجود ندارد.
دیناروند گفت :با توافقی که اخیرا حاصل شــده
فقــط ممنوعیت اســتفاده از خمیر مــرغ برای
شرکتهای تولیدکننده سوسیس و کالباسی که
میتوانند ،گوشت را به روش مکانیکی و صحیح
با دســتگاه جدا کنند ،برداشته شده است .البته
روی محصوالت باید برچسب زرد زده شده تا رنگ
محصوالت قابل تفکیک باشد.
بنابــر اعالم وبدا ،رییس ســازمان غــذا و دارو
خاطرنشان کرد :روی تولید این محصوالت نظارت وجود
خواهد داشــت و برای مصرف کننــدگان جای نگرانی
وجود ندارد؛ چراکه شرکتهای تولیدکننده سوسیس و
کالباس تحت نظارت هستند و پروانه خود را از سازمان
غذا و دارو اخذ میکننــد .بنابراین کنترل و نظارت بر
آنها به آســانی انجام میشود .قبال خمیر مرغ از بازار و
شرکتهای دیگر تهیه میشد که حاوی مواد نامناسب
بود و ممنوعیت اســتفاده از خمیــر مرغی که خارج از
شرکتهای تولیدی سوسیس و کالباس تهیه میشود،
همچنان برقرار است.

برازنده افزود :از سال  92تا کنون حدود  6هزار
و  577پرونده فاقدان شناســنامه در این استان
مورد رســیدگی قرار گرفت و برای  22هزار نفر
شناسنامه صادر شد.
وی خاطرنشــان کــرد :آمــار رســمیفاقدان
شناسنامه در سیســتان و بلوچستان بر اساس
اعالم ثبت احوال  2تا پنج هزار نفر اســت و بر
اساس آمارهای غیر رسمی 10تا  20هزار نفر از
مردم این استان فاقد شناسنامه هستند و امکان
استفاده از بسیاری از خدمات را ندارند.
سیستان و بلوچستان با  2میلیون و  775هزار و
 14نفر جمعیت و  187هزار و  502کیلومتر مربع
وسعت پهناورترین استان کشور شناخته میشود
که بنا به گفته علی اوسطهاشمیاســتاندار این
اســتان افزون بــر 51درصد ایــن جمعیت در
روســتاها و بقیه در شهرها ســکونت دارند .این
استان دارای  19شهرستان است و 1300کیلومتر
مرز زمینی با کشورهای افغانستان و پاکستان و
 310کیلومتر مرز دریایی در دریای عمان دارد.
قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در همسایگی
 2کشور یادشــده موجب شده تا اتباع بیگانه از
راههای غیر قانونی و به وسیله قاچاقچیان انسان
وارد این استان شوند.
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