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اجتماعی

سقط مبتنی بر جنسیت ،مانع از تولد  23میلیون دختر شده است
تحلیل آمار جمعیتی جهان نشان میدهد که رواج سقط براساس جنسیت نوزاد ،جلوی تولد
دستکم  23میلیون دختر را در جهان گرفته است .به طور معمول نسبت تعداد نوزادان پسر به
دختر در جهان  103تا  107به  100است .اما محققان در بررسیهای اخیر خود به مدرکی دست
یافتهاند که از افزایش غیرطبیعی تعداد نوزادان پسر از دهه 70میالدی تاکنون یعنی همزمان با
فراهم شدن امکان سقط مبتنی بر جنسیت ،در12کشور حکایت دارد /.ایرنا

گزارش

حذفمحلهاعیاننشین
پلدختر از صحنه روزگار!

گویی از اول محلهای وجود نداشــته و جایی
که میبینیم از دیرباز بخشی از رودخانه بوده
است؛ بخشــی قدیمی و کهن از رودخانه که
در آن زندگی جریان نداشته اال برای آبزیان!
به گزارش «تابناک»؛ اگر قرار به توصیف بالیی
باشد که سیالب بر سر بخش شمالی پلدختر،
در انتهای جاده خرم آباد -معموالن-پلدختر
آورده ،جمله فوق چکیده و خالصه شده آن
میشود .تخریبی که به رغم روایتهای وسیع
از سیالب خسارت بار پلدختر در رسانههای
مختلف ،تقریبا مغفول مانده است.
صحبت درباره شهری است که نامش حکایت
از عجیــن بودنش با رودخانه دارد .شــهری
تاریخی و کهــن که یکی از ســیالبیترین
رودهــای میهنمان از میــان آن میگذرد و
شــهر را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم
میکند؛ یکی بخش پستتر و دیگری بخش
ی که احتماال
کوهستانی و مرتفع .تقسیم بند 
میدانید در سیالب اخیر به شدت خودنمایی
کرده و موجب شــده بخش غربی با سیالب
شسته شــده و دچار خسارات شدید شود و
بخش شــرقی بیهیچ آسیبی بماند؛ روایتی
که البته کامل و درست نیست؛ اما بر اساس
توصیفهــا و روایتهــای مخابره شــده از
سیالب مخرب این شــهر ،در افکار عمومی
نقش بسته است.
اما اگر این گونه نیست که تخریبها مختص
به منطقه غربی شــهر هســتند ،چرا روایت،
اخبار و تصاویری از منطقه تخریب شــده در
سیالب در شــرق پلدختر منتشر نمیشود؟
آیا این تخریبها فراموش شده یا دستخوش
سانســور قرار گرفتهاند؟ نکنــد پای غفلتی
بزرگ در میان باشد!
با تأمل در این ابهامات و کنکاش برای یافتن
پاسخ آنها در کوچه و خیابانهای پلدختر به
نکات جالبی میرســد .به محلهای در بخش
شــمالی شهر که بر اثر ســیالب از بیخ و بن
تخریب شــده و جز خرابه ســازهای بتنی و
مشــتی تیرآهن از آن چیزی نمانده اســت.
محلهای که به گفته مردم از گران قیمتترین
محلههای شهر بوده و حاال حتی یافتن جای
امالک مردم در آن هم ممکن نیست!
محلهای که خوشبختانه در زمان رویداد خالی
از سکنه شده بود ،چون گمان میکردند آب
در آن جمع خواهد شــد ،در حالی که کمی
بعد مقابل چشــمان متعجب حاضران غرق
شــد ،ســیالب آن را تخریب کرد و آنقدر به
سازهها و پی ســازیهای آن هجوم آورد که
در نهایت چیز خاصی از آن باقی نگذاشــت.
ســیالبی که محله را تا چنــد متر پایینتر
حفر کرد تا چیزی شــبیه مصــب رود از آن
بر جای بگذارد.
فرجامی که موجب شد ،چیزی برای حضور
نیروهای امــدادی و جهادگران در این محله
باقی نماند .برای حضور تالشگرانی که چند
هفته است به پاکسازی ضلغ غربی پلدختر از
گل و الی بر جای مانده از سیالب مشغولند
و در بخش شمالی شهر هیچ کاری از ایشان
ساخته نیســت .در بخشی از شهر که گویی
هرگــز وجود خارجی نداشــته اســت .حاال
چندین روز است که ساکنان این محله ساکن
چادرهایی هستند که در باالدست محله در
خیابان دایر شده است .در خیابانی که روزی
ورودی شهر بود و حاال جز برخی خودروهای
امدادی و کامیونهای حامل مرســولههای
کمــک ،رفت و آمدی ندارد .مســیری که تا
چند ســال پیش محــور ترانزیتی به جنوب
کشــورمان بود و حاال به قدری تخریب شده
که بعید اســت بار دیگر تردد در آن جریان
پیدا کند.
دورنمایی که اهالی این منطقه در گفتوگو
با هم مرورش میکنند تا به اینجا برسند که
چندین بار از زبان چندین نماینده و مسئول
وعده ساخت سنگ چینها و سازه محافظی
از این منطقه شهر در مقابل سیالبهای رود
کشکان را شــنیدهاند و در نهایت چیزی که
نصیبشان شــده ،خلف وعده بوده و سیالبی
کــه محلهای بــرای محافظت کــردن باقی
نگذاشته است.
ت اهالی
داســتان که به اینجا میرسد ،روایا 
از ناراحتی واندوه به خشــم میرسد و طرح
مسائلی که با شایعات در هم آمیخته است و
به قصور و کوتاهی مسئوالن میرسد .به اینجا
که هشدارهای داده شده به ایشان برای تخلیه
شهر هشدارهای سست و مبهمی بوده ،به این
نکته که در شهرشان بیکاری بیداد میکند و
در اخبار هیچ اثری از تخریب یک کارخانه و
صنعت در پلدختر وجود ندارد ،چون اساســا
این شهر فاقد هر صنعت و کارخانهای است.
گالیههایی که بســیار پرشــمارند ،هرچند
البالیشــان تشکر از جهادگران بسیار پررنگ
اســت؛ از ارتش ،ســپاه و بسیج که با جان و
دل از همان روز نخســت پای کار آمدهاند و
حتی عصبانیتهای برخی از مردم سیل زده
را نیز با تمام وجود پذیرا هستند و خم به ابرو
نمیآورند .بر موج بزرگی از نوع دوســتی که
روانه دیارشــان شده و شاید بزرگترین عامل
امیدواری شان به آینده شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان
گفت :از  36هزار ازدواج زیر  14ســال ثبت شده در
کشــور 1400 ،مورد در زنجان اتفاق افتاده اســت.
بهگزارش ایسنا ،مسیحاهلل سلطانی ادامه داد :به ازای
هر  3.8ازدواج ،یک طالق صورت میگیرد ،نرخ ازدواج
در اســتان زنجان  8.9ثبت شده است و از این بابت ،رتبه هفتم
کشوری را داریم .البته پارسال شاهد کاهش  11درصدی در آمار
ازدواج بودیم .در خصوص مقوله کودکهمســری نیز متاسفانه از

در شهر

احتمالوقوعفاجعه
دروازه قرآن شیراز
در اتوبان امام علی(ع)

رییس کمیســیون شهرســازی و معماری
شورای شهر تهران گفت :اگر سیالب بسیار
شــدید اتفاق بیفتد ،اتوبان امــام علی(ع)
میتواند مثــل دروازه قرآن شــیراز فاجعه
به بار آورد ،از همین رو باید در خصوص این
اتوبان تمهیداتیاندیشــیده شود .به گزارش
ایلنا ،محمد ســاالری اظهار کرد :در اتوبان
امام علی (ع) ،اتوبان پایینتر از کد ارتفاعی
مناطق مجاور گودبرداری شــده و با حفاری
و خاکبــرداری در الیههــای پایینی خاک
ایجاد شــده است .از آنجا که نوع توپوگرافی
و اقلیم تهران به نوعی است که در کوهپایه
قرار گرفته و آبها مسیر شمالی  -جنوبی را
طی میکنند و رود درهها و رودخانههای ما
شمالی جنوبی بودهاند و در اتوبان امام علی
آثاری از این رودخانهها بوده اســت ،به نظر
میرسد اگر یک سیالب بسیار شدید اتفاق
بیفتد ،این احتمال وجود دارد که مثل دروازه
قرآن شیراز فاجعه به بار آورد .در دروازه قرآن
ما در یک بازه زمانی بسیار کوتاه مدت شاهد
از دســت دادن جان تعداد قابل توجهی از
هموطنانمان بودیم و همان اتفاق در اتوبان
امام علی هم میتوانــد رخ دهد .حجم آب
میتواند ،روی هم جمع شــود و ماشینها
را با سرنشینهایشان به سمت جنوب ببرد.
همین اتفاق در بعضی دیگــر از اتوبانهای
شــمالی  -جنوبی هم میتوانــد رخ دهد.
ساالری با تاکید بر اینکه در خصوص اتوبان
امام علی پیوســتهای مطالعاتی به صورت
کامل وجود ندارد ،اظهار کرد :شــاید برای
سیالبهای عادی این اتوبان جوابگو باشد،
اما در ســیالبهای بسیار شدید قطعا دچار
مشکل میشود .وی تأکید کرد :اگر شهرداری
تهران در مقاطعی از بــارش باران به دلیل
نگرانی از وقوع سیل شدید اتوبان امام علی
را مســدود کند تا مردم در آن تردد نکنند،
ما در مدیریت شــهری مسئول هستیم تا
نسبت به ارزیابی این موضوع تصمیم بگیریم
و الزم است مجموعهای از کارشناسان به این
مبحث ورود کنند و مشاور و پیمانکاری که
در ساخت اتوبان دخیل بودهاند توضیح دهند؛
شاید توضیحات این افراد قانعکننده باشد.
این اتوبان در مواقع بحرانی و ســیالبهای
شدید میتواند ایجاد مشکل کند و بنابراین
باید برای آن تمهیداتیاندیشیده شود.

ستون سبز

حملهمیلیونیملخها
از عربستان به ایران

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مدیــر مبارزه بــا آفات عمومــی و همگانی
ســازمان حفظ نباتات گفت :آماده مقابله و
مبارزه با ملخهایی که از شبه جزیره عربستان
ســعودی به ســمت ایران میآیند ،هستیم
و تنها نیاز ما اعتباراتی اســت که پیشبینی
کرده و هنوز دریافــت نکردهایم .به گزارش
ایسنا ،در روزهای گذشته شایعاتی در فضای
مجازی منتشر شد که سیل ملخهای مهاجم
از شبه جزیره عربستان سعودی که تعدادشان
به  ۵۰میلیون ملخ نیز میرســد در راه ایران
اســت و نگرانیهایــی برای مــردم به ویژه
استانهای جنوبی کشــور به وجود آورد ،اما
ســعید معین  -مدیر مبارزه با آفات عمومی
و همگانی ســازمان حفظ نباتــات  -در این
رابطه به ایسنا گفت :اینکه  ۵۰میلیون ملخ
در راه ایران هســتند درست نیست و صحت
ندارد ،اما امســال وضعیت به مراتب بدتری
نســبت به سالهای گذشته در زمینه هجوم
ملخها داریم ،چرا که تجمع دســتههای ملخ
در عربستان سعودی ایجاد شده و به صورت
گروه گروه این ملخها در حال حمله به شمال
شبه جزیره عربستان سعودی و نهایتاً مرزهای
جنوبی کشور هســتند .او ادامه داد :براساس
تعریف فائو ،ملخها در یک گروه ممکن است
از هزار تا چند ده هزار فراوانی داشــته باشند
و دسته شامل گروههای بسیاری از ملخ است
که ممکن است تا  ۵۰میلیون هم برسد ،اما
براساس پیشبینی فائو و گزارشهای رسیده
گرچه ممکن است تعداد ملخهایی که از آفریقا
به شبه جزیره عربستان سعودی آمدهاند حتی
بیش از  ۵۰میلیون ملخ باشند ،اما همه این
ملخهــا به صــورت میلیونی و دســتهای به
ایــران نمیآیند بلکه گروه گروه حرکت خود
را آغــاز کردهاند .معین بــا بیان اینکه هیچ
نگرانــیای بابت مقابله بــا ملخهای مهاجم
نداریــم و تاکنون بیــش از یک میلیون ملخ
در عملیاتهای سازمان حفظ نباتات معدوم
شدهاند ،گفت :مشــکل اصلی در این زمینه
اعتبارات است که بتوانیم در اردیبهشتماه با
توجه به پیشبینیهای صورت گرفته آمادگی
خود را برای هجوم ملخها بیشــتر کنیم .در
این زمینه پیشنهاد اعتبار ۱۲میلیارد تومانی
را به ســتاد بحران کشــور ارائه کردهایم و با
۱۰میلیارد تومان آن موافقت شــده اما هنوز
هیچ اعتباری به ســازمان حفظ نباتات برای
اجرای عملیات مبارزه با ملخهای مهاجم داده
نشده است.

ثبت  36هزار ازدواج زیر  14سال در ایران

36هزار ازدواج زیر 14ســال ثبت شــده در کشور،
1400مــورد در زنجان اتفاق افتاده و زنجان در این
مورد در رتبههای اول قرار دارد8.5 .درصد از جمعیت
استان ،در 19ســکونتگاه غیررسمی حاشیهنشین
هستند باید دفاتر تســهیلگری در استان مستقر
شود ،پارسال یک میلیارد و 400میلیون تومان اعتبار استانی در
راستای برنامههای کاهش آسیب صرف و به انعقاد 42تفاهمنامه
با سمنها و اجرای  65برنامه منتج شد .در همین راستا ،هر سال

برنام ه دستگاههای فرهنگی استان اولویتبندی و تدوین میشود.
پارسال نیز از  354برنامه واصله 175 ،برنامه نهایی و اجرا شد .وی
با اشاره به اینکه اســتان زنجان از نظر سرانه مطالعه و بر اساس
پژوهشهای سال  ،91به عنوان دومین استان انتخاب شده است،
اظهار کرد :هشت درصد از جمعیت فعال استان عضو کتابخانههای
عمومی هستند و این میزان ،دو برابر نرم کشوری است .همچنین
استان زنجان  1300هیئت مذهبی ثبت شده دارد و نرخ باسوادی
استان نیز  95.1درصد برآورد شده است.

آفتاب یزد گزارش میدهد

برخی جوانان راهحل مشکالت اقتصادی را
حذف ازدواج میدانند!

آفتاب یزد -گروه اجتماعی« :جوانان نســبت
به دهههای قبل ،دیرتر ازدواج میکنند ،به طوری
که ســنازدواج دختران به حدود  24سال و سن
ازدواج پسران به باالی  27سال رسیده است ».اینها
سخنان حامد برکاتی ،مدیر کل دفتر سالمت وزارت
بهداشت است ،افزایش سن ازدواج جوانان موضوعی
اســت که در چند ســال اخیر چشــمگیر شده و
کارشناسان بر این باورند که این موضوع آسیبهای
اجتماعی زیادی را به همراه خواهد داشت؛ این در
حالی است که شاهدیم قشری از جوانان به مجردی
مطلــق روی آوردهاند و به طــور کلی قصد ازدواج
ندارند! این افراد که تعدادشان هم کم نیست به گفته
پژوهشــگران اغلب دهه شصتی هستند و در حال
حاضر چهل سالگی را تجربه میکنند! با این حال
افزایش سن ازدواج که عوامل متعددی هم دارد تنها
شامل کشور ما نمیشود و در حال حاضر شاهدیم
که در خیلی از کشورها به ویژه کشورهای غربی و
توسعه یافته سن ازدواج خیلی پیشتر از اینها افزایش
یافته بود .برای بررسی این موضوع با علیرضا شریفی
یزدی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی به
گفتوگونشستیم.

به آن نگاه شود افزایش سن ازدواج مشکلی نخواهد
داشــت .اما اگر از ابعاد دیگری به موضوع نگاه کنیم
افزایش سن ازدواج مسلما آسیبهایی را هم به همراه
خواهد داشت».

> ما در ابتدایی ترن مسائل مثل اشتغال
و مسکن جوانانمان مانده ایم

این آسیب شــناس اجتاعی تصریح کرد « :از طرف
دیگر مشکالت ما با کشورهای غربی بسیار متفاوت
اســت ،برای مثال مشکالت اقتصادی در کشورهای
دیگر به این شدتی که در کشور ما وجود دارد دیده
نمیشود! ما در کشــور مان در ابتداییترین مسائل
مثل اشتغال و مسکن جوانانمان مانده ایم به همین
دلیل هم نمیتوان خیلی از مشکالت مثل این را با
کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار داد! نکته دیگری
که باید به آن اشاره کرد پلنی است که در کشورهای
دیگر بسته به فرهنگ آن کشور برای جوانانشان در
نظر گرفته میشود اما در کشور ما جایگزینی هم برای
آن نداریم!
> ما پلن و نقشه ای برای مواجهه
با این مشکالت نداریم

> آماری که مسئولین اعالم کردهاند مربوط به
کل کشور است!

این آسیب شناس معتقد است« :آماری که به عنوان
آمار افزایش سن ازدواج مطرح میشود معدل آمار سن
ازدواج در کشور است و این یعنی معدل سن ازدواج در
مناطقمختلفکشور،روستاها،استانها،کالنشهرهاو
حتی باال دست و فرو دست یک شهر را شامل میشود.
این در حالی است که متاسفانه در کشور ما هنوز هم
ســالی  30هزار ازدواج زیر  15ســال رخ میدهد و
طبیعتا این موضوع آمار سن ازدواج را در کشور ما به
صورت صوری کاهش میدهد! اگر بخواهیم یک کار
درست پژوهشی انجام دهیم باید چند متغیر مهم را در
نظر بگیریم تا سن ازدواج جوانان اعالم شود؛ یکی از
اینمتغیرهابحثپایگاهاجتماعیافراداستیعنیباید
دید جوانان قشر متوسط جامعه در حال حاضر در چه
سنیازدواجمیکنند.متغیربعدیموقعیتجغرافیایی
است،باید دید که شهر نشینی به ویژه در کالنشهرها
چه تاثیری روی سن ازدواج جوانان دارد؟! متغیر بعدی
همتحصیالتاستیعنیبایددیدجوانانتحصیلکرده
در چه سنی ازدواج میکنند؟! حقیقت امر این است
که سن ازدواج در کالن شهرها و در قشر متوسط برای
خانمها باالی  25ســال و برای آقایان باالی 30سال
پکها و بســتهبندیهای پشتطوســی پیتزا،
ســاندویچ و شــیرینی ،کاغذهــای ســه بــار
بازیافتشــدهای هســتند که اغلب اســتاندارد
مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت را نیز ندارند
و حامل انواع آلودگیها و بیماریها هستند.
به گزارش ایســکانیوز ،کاغذهایی که در شرایط
کام ً
ال غیر بهداشتی با آالیندگیهایی مثل مواد
چاپی و… در کارخانه بازیافت خرد میشوند و
شکل مقوایی سالم به خود میگیرند اما در واقع
محصولی با انــواع باکتریهای بیماریزا و مضر
برای سالمت انسان هستند که در چرخه تولید
و تحویل مواد غذایی و گاه در بستهبندی داروها،
کاالی سفارشی ما را با خود حمل میکنند.
بر اساس این گزارش استفاده از مقوای بهداشتی
که از بازیافت به دست میآید ،در بستهبندی مواد
غذایی رو به منسوخشدن است .برندهای صنایع
غذایی در دنیا از مقوای  FBBبهعنوان محصولی
که از الیاف بکر به دست میآید ،برای بستهبندی
محصوالت خود اســتفاده میکنند .این در حالی
اســت که برای واردات این مقوا که در ایران تولید
نمیشــود ،موانع بسیاری وضع شده است .اعمال
تعرفه  ۱۵درصدی برای واردات مقوایی که استفاده
از آن در ارتباط مســتقیم با سالمت مردم است،
نکتهای است که با اعتراض علی فرهمندی ،عضو
هیئت مؤسس انجمن صنایع سلولزی همراه است.
بــه اعتقاد او به دلیل اهمیت اســتفاده از مقوای
 FBBدر حفظ ســامت جامعــه ،باید امتیازات
خاصی برای واردات این مقوا در نظر گرفته شده
یا حداقل تعرفه آن برداشــته شود .از آنجایی که
ســرطان معده یکی از کشندهترین سرطانهای
ایران اســت و دلیل ابتالی بخشی از مردم به این
بیماری کشــنده ،باکتریهایی است که از طریق
مقواهای بهداشتی به معده افراد منتقل میشود،
انتظار میرود استانداردهای سختگیرانهای برای
مقواهای بازیافتی که به مقوای بهداشتی شهرت
یافتهاند ،وضع شــود .با این حال در کمال تعجب
مجید مسعودنیا ،مسئول استانداردسازی مقواهای
بهداشتی در اداره استاندارد تهران میگوید چون
بودجه نداشتیم ،هنوز اســتانداردهای مربوط به
مقواهای بســتهبندی را نهایی نکردهایم .مهدی
صادقی ،مدیرعامل تعاونی مقواســازان نیز اعالم
میکند فقط جعبه شیرینی استاندارد اجباری دارد
و جعبه پیتزا ،خرما و سایر محصوالت غذایی فقط
سیب سالمت دارند اما این تعاونی درخواست داده
است که برای آنها استاندارد تعریف شود.

شــریفی یزدی :به این دلیل که قشر متوسط جامعه همیشه شاخص آن جامعه است،
بنابر این بیشترین مشکل و آسیب هم معموال شامل حال آنها میشود .حتی اگر آماری
که مســئولین از افزایش سن ازدواج میدهند را هم در نظر بگیریم باز با مواردی رو
به رو میشــویم که باید به آنه ا پرداخته شــود ،برای مثال باال رفتن سن ازدواج به
این دلیل که ســبب میشود ازدواجه ا پخته تر و با عقالنیت بیشتری رخ دهد و چون
شناخت افراد از یکدیگر بیشتر است ،بنابراین میزان طالق در بین این افراد کمتر از
ازدواجهایی است که در سنین پائین تر رخ میدهد .اگر از این منظر به آن نگاه شود
افزایش سن ازدواج مشــکلی نخواهد داشت .اما اگر از ابعاد دیگری به موضوع نگاه
کنیم افزایش سن ازدواج مسلما آسیبهایی را هم به همراه خواهد داشت
اســت .بنابر این آماری که مسئولین اعالم کردهاند
مربوط به کل کشور است».
>بیشترینآسیبمعموال
شامل قشر متوسط جامعه میشود

او در ادامه تصریح کرد«:به این دلیل که قشر متوسط
جامعه همیشه شــاخص آن جامعه است ،بنابر این
بیشترین مشکل و آسیب هم معموال شامل حال آنها

میشود .حتی اگر آماری که مسئولین از افزایش سن
ازدواج میدهند را هم در نظر بگیریم باز با مواردی رو
بهرومیشویمکهبایدبهآنهاپرداختهشود،برایمثال
باال رفتن سن ازدواج به این دلیل که سبب میشود
ازدواجها پخته تر و با عقالنیت بیشــتری رخ دهد و
چون شناخت افراد از یکدیگر بیشتر است ،بنابراین
میزان طالق در بین این افراد کمتر از ازدواجهایی است
که در ســنین پائین تر رخ میدهد .اگر از این منظر

فقط جعبه شیرینی استاندارد اجباری دارد

سرو پیتزا در کاغذهای  ۳بار بازیافتشده!

بر اســاس برآوردهای اعالمشده از سوی وزارت
بهداشت ،ساالنه حدود سه هزار میلیارد تومان در
کشور برای درمان سرطان هزینه میکنیم .بهجز
انســانهایی که بر اثر ابتالء به این بیماری جان
خود را از دست میدهند و هزین ههای اقتصادیای
که ناشی از فقدان آنها به جامعه تحمیل میشود،
سه هزار میلیارد تومان هزینه درمان سرطان عدد
بزرگی اســت که میتوان با اقدامات پیشگیرانه
آن را کوچکتر کــرد .به گفته علی فرهمندی،
از اعضای هیئت مؤسس انجمن صنایع سلولزی،
مطالعات اداره بهداشــت اصفهان نشان میدهد
ایرانیان به دلیل رژیم غذایی و باکتریهایی که به
معده افراد از طریق بستهبندیهای مواد غذایی
یشود ،به سرطان معده  -بهعنوان یکی از
وارد م 
کشندهترین سرطانهای کشور  -مبتال میشوند.
او میگوید :متأسفانه خیلی از استانداردهایی که
در دنیــا در زمینه صنایع غذایی وجود دارد و در
سازمان اســتاندارد ایران نیز ضمائم آن موجود
است ،در کشور به مرحله اجرا در نیامده است.
> مقواهای بازیافتی غیر استاندارد

در حال حاضر در صنایــع غذایی ایران به جای
اســتفاده از مقواهایــی که از الیــاف بکر تولید
میشــوند و به مقوای  FBBشهرت یافتهاند ،از
مقوای بهداشتی یا همان مقوای بازیافتی استفاده
میشود .هیچکدام از این مقواها از نگاه فرهمندی
استاندارد نیستند و دلیل استفادهنکردن از مقوای
 FBBدر ایران ،نوع مجوزها و اســتانداردهایی
است که برای مقواهایی بازیافتی در نظر گرفته
میشــود .او ادامه میدهد :به دلیل اشتغالی که
شــرکتهای بازیافتکننده مقوا در ایران ایجاد
کردهاند ،پیگیری علمی در زمینه استانداردهای
مرتبط با این مقواها تا امروز جواب نداده اســت.
کماکان این مقواها با نام مقوای بهداشتی و برای
بســتهبندی مواد غذاییای مانند شــیرینیها و
برخی فستفودها اســتفاده میشوند .از حدود
سه تا چهار سال گذشته ،ضریب مصرف مقوای
 FBBکه برای بســتهبندی مواد غذایی در دنیا
استفاده میشود ،در ایران هم بیشتر شده و رشد
اســتفاده از این کاغذ درخور توجه بوده اســت.
خیلی از فســتفودیها در تهران به سمت این

نوع بستهبندی به دلیل مقاومت این کاغذ ،شکل
و ظاهر مناســب ،چاپپذیری مناسب و مباحث
بهداشــتی رفتند؛ منتها این یکی از حلقههای
بستهبندی صنایع غذایی است و اگر واقعاً دغدغه
باکتریهایی که در فرآیند بســتهبندی قابلیت
انتقال به بدن انسان را دارند ،داشته باشیم ،باید
بــرای صنعت غذا چاپ تخصصی هم پیشبینی
شود .تا جایی که اطالع دارم ،این قانون مصوب
شــده اما به دالیل مختلف اجرا نشــده است .او
اضافه میکند :در استان تهران یکی از استانهای
شــاخصی کــه دارای باالتریــن چاپخانههای
بســتهبندی اســت ،تعــداد چاپخانههایی که
استاندارد برای چاپ بستهبندیهای مواد غذایی
داشته باشــند ،به تعداد انگشتان یک دست هم
نیست و تقریباً دو چاپخانه وجود دارد.
> اخذ غیر منصفانه تعرفه

به اعتقاد فرهمندی ،باید برای مقوای افبیبی که
در ایران نیز تولید نمیشود ،ردیف تعرفه جداگانهای
تعریف شود یا تعرفه آن حذف شود اما چون دید
کارشناسی به مسائل وجود ندارد ،تعرفه مقوایی که
مستقیم با سالمت مردم در ارتباط است ،با مقوای
پشتطوسی یکسان است .او عنوان میکند :اعمال
تعرفه برای واردات مقوا با الیاف بکر ،قیمت تمامشده
باالتری برای این محصول ایجاد میکند و این در
حالی است که باید برای چنین محصولی یک امتیاز،
درجه یا رتبه خاص در نظر گرفته شود زیرا در همه
جای دنیا به این محصول امتیاز میدهند .قوانین
دستوپاگیر در زمینه واردات مقوای افبیبی بسیار
است اما از اردیبهشت سال گذشته هم قوانین جدید
دیگری وضع شــده اســت .برای تمام محصوالت
وارداتی حوزه ســلولزی واردکننده باید قراردادی
با تولیدکنندگان داشته باشد تا از طریق سفارش
قطعی تولیدکننده مجوز واردات دریافت کند .این
قانون شامل حال مقوای افبیبی هم میشود.

> پول نداریم استاندارد وضع کنیم

یک منبع آگاه به «شرق» میگوید :هزینه باالی
تمامشده واردات مقوای افبیبی به همراه کمبود
این مقــوا در ایران صنایع غذایی را به ســمت
استفاده از مقواهایی هدایت میکند که استاندارد

او افزود« :مشکالت ما برای افزایش سن ازدواج جوانان
بیشتر از کشورهای غربی است و دلیل اصلی آن هم
این اســت که ما پلن و نقشه ای برای مواجهه با این
مشکالت نداریم ،در کشــور ما یک برنامه رسمی و
منطقی برای جوانان طرح ریزی نمیشود در حالی
که در ســال  2015رشــد اقتصادی در کشور ما -6
بوده است! بیکاری جوانان یکی از دم دستی ترین و
سادهترینمشکالتجوانانبرایممانعتشانازازدواج
است و ما شاهدیم که مسئولین حتی راه حلی برای
این موضوع هم ندارند! با این مشکالت اقتصادی ما
نمیتوانیم خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم
و مشخصا جوانان اولین راه حلشان برای رفع مشکالت
اقتصادی حذف گزینه ازدواج است! همان طور که در
زوجهای جوان شاهدیم که برای کم کردن مشکالت
اقتصادیشان اولین و تنها راه حلشان را نداشتن فرزند
میدانند .توقع بیجای خانوادههایی که جوان دارند هم
مزید بر علت شده است تا ما با یک پدیده ازدواجگریزی
در بین جوانانمان رو به رو باشیم .این در حالی است که
ما در حال حاضر با افزایش طالق نیز رو به رو هستیم
بــه طوری که در حال حاضر به ازای هر  5ازدواج در
کشور با یک طالق رسمی مواجه هستیم و این آمار
مناطقمختلفمتفاوتاست».
نیستند .روی بسیاری از جعبههای شیرینی ،پیتزا
و خرما عالمت استاندارد وجود ندارد و شاید نشان
سیب سالمت را روی این جعبهها بتوان یافت.
مجید مســعودنیا ،مســئول استانداردســازی
مقواهای بهداشــتی در اداره استاندارد تهران نیز
در گفتوگو با پایگاه خبری بازرگانان درباره دلیل
نبود نشان استاندارد روی بستهبندیهای مقوایی
مواد غذایــی عنوان میکند :متأســفانه هزینه
استانداردسازی بســیار باالست .باید نمونههای
زیادی آزمایش شود تا نتیجه دلخواه کارشناسان
و متخصصان حاصل شود .به همین دلیل باید تیر
سال  ۹۷پروژه تدوین استاندارد مقوای بهداشتی
به اتمام میرسید و سالمسازی کامل در این حوزه
انجام میشد اما به دلیل همکارینکردن نهادهای
مربوطه و نداشتن بودجه الزم هنوز این پروژه به
پایان نرسیده و فع ً
ال معلوم نیست به سرانجامی
برســد .به عنوان نمونه برای انجام آزمونی باید
حدود  ۴۰میلیون تومان هزینه پرداخت شود اما
این بودجه وجود ندارد .اغلب ممکن است کاغذ و
مقوای دارای مضرات بهداشتی وارد چرخه تولید
شوند .در حوزه مقوا برخی از استانداردها تشویقی
اســت .در هیچ جای دنیا برای مقوای بازیافتی
ســرفصل بهداشــتی وجود ندارد و برای همین
واردات با این عنوان انجام نمیشــود و به همین
دلیل بعد از واردات مقواها به آن سمت میروند.
به گفته مسعودنیا در بخشهای زیادی مشکالت
مقواهای بهداشتی رفع شــده است اما هنوز در
بخش مقوای پیتزا مشکالت اساسی وجود دارد.
> فقط جعبه شیرینی استاندارد اجباری دارد

آن طور که مهدی صادقــی ،مدیرعامل تعاونی
مقواسازان ،به «شرق» میگوید :در ایران ساالنه
 ۲۰۰هزار تُن مقوای بهداشــتی تولید میشود.
این مقوا را در تولید جعبههای شــیرینی ،خرما،
پیتزا ،زیر کیکی که بچه دبستانی مصرف میکند،
جعبه بیسکویت و… استفاده میشود .استاندارد
اجباری برای جعبه شــیرینی وضع شده است و
درخواست کردیم در زمان تدوین استانداردهای
جدید برای مقوای بهداشــتی که چند ماه دیگر
انجام میشود ،همه انواع جعبهها شامل استاندارد
اجباری شــوند .به گفته صادقی جعبههای پیتزا
استاندارد اجباری ندارند اما همه جعبهها سیب
سالمت دارند .مسئله استانداردها به صورت جدی
و سفت و سخت از سوی تعاونی و مجموعههای
ذیربط پیگیری میشود».

