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چند روز پیش بود که خبر رســید 
روســیه فلفل ها صادراتی ایران را پس 
فرســتاده و حاال هم نوبت هند اســت 
که دست رد به سینه کیوی های ایران 
بزند. بر اســاس گزارش های منتشــر 
شــده دلیل اصلی برگشت محصوالت 
کشاورزی به ایران وجود سموم زیاد در 

این محصوالت بوده است. 
 نظارتی بر میزان استفاده

 از سم و آفت کش ها وجود ندارد
این موارد اما اولین موارد برگشــت 
خوردن محصوالت کشاورزی به کشور 
نیست. در ماه های گذشته خبر برگشت 
خوردن سیب زمینی ایران از ازبکستان، 
کشمش، زعفران صادراتی و هندوانه از 
برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
نیز منتشر شده بود که به نظر می رسد 
ریشه در عدم مدیریت صحیح فرآیند 

سم پاشی محصوالت دارد. 
اما چرا محصوالت کشاورزی صادر 
شده از ایران با چنین مشکالتی روبه رو 
می شــود؟ جواب این پرسش را رئیس 
کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
تهران داده است. به گفته کاوه زرگران 
در کشــور ما محصوالت کشــاورزی 
بدون آنکــه از نظر میــزان آالیندگی 
مورد آزمایش قرار گیرند به بازار عرضه 
می شوند. بنابراین، زمانی که محصولی 
مرجوع می شود، درمی یابیم که در مورد 
استفاده از کود یا آفت کش ها زیاده روی 
شده و همین مسئله سبب می شود که 
این کاالها از مقاصــد صادراتی عودت 
داده شود. البته محصوالت صادراتی به 
روسیه از اقصی نقاط جهان با این مسئله 
مواجه هســتند؛ به این دلیــل که این 
محصوالت به شدت کنترل شده و قوانین 

سخت گیرانه ای بر آنها اعمال می شود.
زرگــران در ادامه گفته اســت که 
اگر فرآینــد تولید به نحوی باشــد که 
میزان و دفعات استفاده از آفت کش ها، 
آالیندگی محصــول را افزایش دهد، 
طبیعی است که این محصول شانسی 
برای ورود به ســایر کشــورها نخواهد 
داشت. بنابراین، کشــاورزان در انجام 
فرآیند کشــت باید به نحوه اســتفاده 
از ســموم و آفت کش ها توجه نشــان 
دهند. در مورد سطح استاندارد استفاده 
از ســموم، قوانینی وجود دارد اما اجرا 
نمی شود و محصوالت کشــاورزی با 
هر میزان آالیندگی از مزرعه برداشت 
می شود و بدون هیچ کنترلی به مصرف 

می رسد.
این موضــوع خبر از ایــن می دهد 
که مردم ایران به صــورت روزانه مقدار 
نامعلومی از سموم کشــاورزی را بدون 
اینکــه بدانند بــه بدن خــود منتقل 
می کنند، با این خیال که مصرف میوه 
و سبزی بخشی از یک رژیم غذایی سالم 
است و نکته تلخ این که با مرجوع شدن 
محصوالت کشــاورزی توســط سایر 
کشورها که برای جان و سالمتی مردم 
خود اهمیت قائل هستند؛ به این موضوع 
پی می بریم که محصوالت کشاورزی 
که مصرف می کنیم تا چه اندازه آلوده 

و مسموم است. 
 صادرات محصوالت

 کشاورزی ایران در خطر است
به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، 
هند از تأیید اســتاندارد کیوی تولید 
شــده در ایران خودداری کرده است. 
مصطفی دارایی نژاد گفته از امســال 
برخی کشــورهای هدف صــادرات، 
محصوالت کشاورزی تأییدیه سازمان 
حفظ نباتــات ایران را بــرای ورود این 
محصوالت کافی نمی دانند و معتقدند 
محصوالت ایرانی باید با رعایت کیفیت 

مورد نظر و استانداردهای آن ها تولید 
شوند. البته روســیه گفته است دیگر 
محصوالت ایرانی را مرجوع نمی کند، 

بلکه معدوم می کند. 
دارایی نژاد به خبرنگار ایلنا گفته است 
دقت در نبود سموم فقط نباید محدود 
به محصوالت صادراتی باشد. این دقت 
باید در کیفیت محصوالتی که در داخل 
کشور اســتفاده شــده نیز لحاظ شود 
چراکه ایرانیان مستحق خوردن نیترات 
و دیگر سموم باقی مانده در محصوالت 

کشاورزی نیستند.
با استناد به صحبت های کارشناسان 
اگر ایران تغییری در وضعیت استفاده 
از ســموم کشــاورزی ندهد صادرات 
محصوالت کشاورزی به سایر کشورها 
با مشکل روبه رو خواهد شد و کشاورزان 
زیادی منبــع درآمد خود را از دســت 
می دهند. به گفته برخی مقامات همین 
االن هم بسیاری از کشورهای همسایه 
به دنبال این هستند تا ایران از بازار رقابت 
خارج شود و آن ها جای آن را بگیرند. برای 
مثال برخی کشورهای همسایه ازجمله 
ترکیه منتظرند که ایران بازارهای خود 
را از دست بدهد تا آن ها آن را تصاحب 
کنند و  این یک هشدار جدی است که 

باید بیشتر به آن توجه شود.
برگشــت خوردن میوه ها می تواند 
برخی دیگــر از خریــدان محصوالت 
کشــاورزی ایران را نیز از این بازار دور 
کند. کیوی ایران در بازارهای پاکستان 
و افغانستان فروش خوبی دارد. اگر این 
پس زدن ها ادامه داشته باشد قطعاً این 
کشورها و کشورهای دیگر هم ترجیح 
می دهند واردات میــوه و محصوالت 

کشاورزی ایرانی را قطع کنند. 
 باقیمانده سم های پرخطر 

در سفره مردم
از ســوی دیگر، مهدی حســینی، 
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود 

معتقد است که عدم آگاهی کشاورز از 
زمان استفاده از ســموم و انتخاب نوع 
سم مناســب برای هر محصول باعث 
شده برخی محصوالت کشاورزی ایران 
مرجوع شــوند. او می گوید، در »سبد 
سموم ثبت شده« سازمان حفظ نباتات 
سهم سم های پرخطر پنج درصد و میزان 
سم های با خطر متوسط و کم ۹۵ درصد 

است اما واقعیت با این آمار تفاوت دارد.
این فعال صنفــی بخش خصوصی 
درباره این تفاوت گفت: آنچه مهم است 
و در سفره مردم می آید آن چیزی است 
که مصرف می شود نه آن چیزی که ثبت 
شده است. ۲۳ درصد از سموم مصرف 
شده در کشــور در گروه پرخطر و ۷۷ 
درصد آن در گروه متوســط و کم خطر 
قرار می گیرند. به این ترتیب اســتفاده 
بی رویه از ســم و کود شیمیایی نه تنها 
ادامه صادرات محصوالت کشــاورزی 
را بــا چالش روبرو می کنــد که تهدید 
مستقیمی برای ســالمت شهروندان 

است.

کوتاهی وزارت کشاورزی بر 
شناسنامه دارد کردن محصوالت

روز گذشته مدیرکل فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
هم به برگشــت خوردن محصوالت 
کشــاورزی صادراتی ایران از روسیه 

واکنش نشان داد.
حسین عزیزی گفته است که دلیل 
برگشــت خوردن ایــن محصوالت را 
باید از جهاد کشــاورزی پرسید چرا 
کــه وزارت جهاد کشــاورزی موظف 
اســت به محصوالت شناسنامه بدهد 
که نداده است. به گفته عزیزی وزارت 
جهاد کشــاورزی باید مزارع و باغ ها 
را شناســنامه دار کند، یعنی به آن ها 
کد بدهد کــه این کار را انجــام نداده 
اســت. گواهی صــادرات محصوالت 
خام کشــاورزی یعنی ســبزیجات و 
صیفی جات و میوه ها همگی برعهده 
وزارت جهاد کشــاورزی است و از نظر 
او مســئولیت این موضوع به صورت 
تمام و کمال با وزارت جهاد کشاورزی 

خواهد بود.
شناســنامه دار کردن محصوالت 
کشــاورزی یکی از مهم ترین وظایف 
سازمان جهاد کشاورزی است که طی 
سال های پیش بسیار زیاد بر آن تأکید 
شده است. در حال حاضر مشکل اصلی 
در مورد محصوالت کشاورزی همین 
است که امکان ردیابی و پیگیری این 
محصوالت به دلیل عدم شناسنامه دار 
شدن باغات کشــاورزی وجود ندارد. 
پیش ازایــن وزارت کشــاورزی طرح 
زمین های کشــاورزی شناسه گذاری 
شــده و مزارع و باغات شناسنامه دار را 
به میان آورد اما هیچ اقدام قابل توجهی 

برای این کار انجام نشد.
محصــوالت صیفی و یــا جالیزی 
را هیچ شــخصی بر اســاس کیفیت 
خریداری نمی کنــد و بنابراین وقتی 
این محصول به میدان می آید مشخص 
نیســت که این محصول از مزرعه چه 
شــخصی به عمل آمده و تا چه میزان 
دارای شــاخصه های اســتاندارد و 
سالمت است؟ و این موضوع درنهایت 
تهدیدی برای ســالمتی افراد جامعه 

است.
 نتیجه استفاده از

 کودهای شیمیایی و آفت کش ها 
یکــی از مهم تریــن آســیب های 
استفاده  بی رویه از کود و مواد شیمیایی 
در بخــش کشــاورزی، آلودگی های 
زیســت محیطی اســت که در قالب 
آلودگــی آب هــای زیرزمینی و خاك 
نمایان می شود. ترکیب مواد شیمیایی 
موجود در برخی از کودها با جذب شدن 
در ریشــه  گیاه و عمق خــاك، موجب 
مشــکالت و بیماری های مختلفی در 
مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی 

می شود.
یکی دیگر از مهم ترین آسیب های 
استفاده غیرکارشناســی از کودهای 

شیمیایی آلودگی خاك است، برخی 
کارشناسان بر این باورند که ترکیب های 
سمی کودهای شیمیایی در حدود نیم 
سده در خاك باقی می مانند و این باعث 
می شود این مواد از طریق خاك یا آب به 
محصوالت کشاورزی ورود پیدا کنند. 
مواد ترکیبی در کودهای شــیمیایی 
تعادل خاك را بر هم می زنــد و با نفوذ 
به آن، برای مدت های طوالنی تمامی 
زنجیره های زیستی وابسته به خاك را 

آلوده می کند. 
به عقیده کارشناســان اگــر روند 
فرسایش های خاك و بیماری هایی را 
که در یک سده گذشته شایع شده اند، 
بررســی کنیم متوجه خواهیم شــد 
که اســتفاده از کودهای شــیمیایی، 
عامل اصلی این دو مشــکل بوده است. 
آلودگی آب های زیرزمینی یکی دیگر 
از پیامدهای استفاده  بی رویه از کودهای 
شیمیایی است؛ »نیتراتی« که به صورت 
کود وارد زمین می شود، می تواند وارد 
آب های زیرزمینی که منبع تأمین آب 
شرب روستایی و شهر ها است، بشود و 
از این راه به بدن انسان و دیگر موجودات 

زنده راه یابد.
همچنین کارشناســان معتقدند 
اســتفاده  بیش از انــدازه از کودهای 
شیمیایی موجب ابتال به بیماری های 
پارکینســون، پوکی اســتخوان، بروز 
بیماری های ژنتیکی، تولد نوزادان کم 
وزن، افزایش سقط جنین و اختالالت 
هرمونی می شود. افزون بر بیماری های 
یاد شده، سرطان دستگاه گوارش یکی 
از مهم ترین عوارض اســتفاده زیاد از 
کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی 

است. 
در آخر اینکه وزارت کشاورزی باید 
فکری به حال این موضوع کند. سموم 
و مواد شــیمیایی زیادی که از طریق 
مصرف روزانه محصوالت کشــاورزی 
وارد بدن افــراد می شــود قابل انکار 
نیست. جان افراد زیادی در خطر است 
و وزارت خانه های بهداشت و کشاورزی 
وظیفه دارند تا هرچه ســریع تر به این 

موضوع رسیدگی کنند. 

نه مزارع و باغ ها شناسنامه دارند و نه محصوالت کشاورزی گواهی صادرات

بی اعتباری در سایه سکوت سهمگین وزارت جهاد کشاورزی

گفتوگو

مدیرکل متوسطه نظری آموزش و پرورش 
در واکنش به ادامه تحصیل دانش آموزان دختر 
متأهل گفت: طبق آیین نامه ابالغ شده از سوی 
شــورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزان 
دختری که حیــن تحصیل متأهل شــده اند، 
می توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند.
دانش آموزان مجرد و متأهل در کنار هم!

عباس سلطانیان درباره تحصیل دانش آموزان 
دختر مقطع متوسطه که متأهل می شوند، گفت: 
در آیین نامه قبلی دوره دوم متوســطه و هم در 
آیین نامه اجرایی جدید مصوبه کمیسیون معین 
شورای عالی آموزش و پرورش، به صراحت اشاره 
شده است که دانش آموزان دختری که در حین 
تحصیل ازدواج می کنند، می توانند در مدارس 

روزانه به تحصیل خود ادامــه دهند. همچنین 
اگر تمایل داشته باشــند نیز می توانند به شکل 
غیرحضوری تحصیل خود را ادامه دهند و فقط 
در امتحان شرکت کنند. یعنی در مدرسه ثبت نام 
کرده، خودشان درسشان را بخوانند و سپس برای 
شرکت در امتحانات اقدام کنند.در واقع مسیر 
برای ادامه تحصیل دانش آمــوزان دختری که 

ازدواج کرده اند، کاماًل هموار شده است.
مدیرکل متوسطه نظری آموزش و پرورش 
اضافه کرد: همچنین پیش تر این دانش آموزان 
می توانســتند در مدارس بزرگ ساالن ثبت نام 
کنند اآلن هم طبق آیین نامه اجرایی جدید که 
توضیح دادم این تسهیالت مجدداً تکرار شده و 
منعی برای تحصیل دانش آموزان دختر متأهل 

در مدرسه وجود ندارد.ســلطانیان اشاره کرد: 
قباًل هم دانش آموزان می توانستند در صورتی 
که متأهل شــده بودند در مدارس روزانه درس 
بخوانند، اما در برخی از موارد که شرایط خاص تر 
بود و مربوط به مسائل انضباطی می شد، آن موقع 
مدیر مدرسه تصمیم می گرفت شخص در مدرسه 
بزرگ ساالن درس بخواند. اگر دانش آموز ضوابط 
و شرایط مدرسه را رعایت کند، هیچ منعی برای 

ثبت نام در مدرسه وجود ندارد.
مدیرکل متوسطه نظری آموزش و پرورش 
در ادامه افزود: بر اساس آیین نامه مورد اشاره که 
شورای عالی آموزش و پرورش ارسال کرده به این 
موضوع اشاره شده و هیچ مشکلی  در این زمینه 

وجود ندارد.

 آماری از ترک تحصیل
 دانش آموزان متأهل نداریم

او در پاسخ به این ســؤال که چقدر از دانش 
آموزان دختر بــه علت ازدواج تــرك تحصیل 
می کنند؟ گفت: این آمار را باید از واحد فناوری 
دریافت کنید، ما در متوســطه آمــاری در این 

خصوص نداریم. احصاء کردن این آمار به واحد 
فناوری آموزش و پرورش مربوط می شود، زیرا 
آن ها از طریق ســامانه ســیدا آمار را استخراج 
می کنند. به عنوان مثال آن ها می توانند بررسی 
کنند که در سال تحصیلی مورد نظر چه تعداد از 

دانش آموزان ازدواج کرده اند.

مدیرکل متوسطه نظری آموزش وپرورش در گفت وگو با ایلنا:

  »ازدواج در حین تحصیل« 
مانعی برای حضور در مدرسه روزانه نیست

شناسنامه دار کردن 
محصوالت کشاورزی یکی 

از مهم ترین وظایف سازمان 
جهاد کشاورزی است که 
طی سال های پیش بسیار 

زیاد بر آن تأکید شده است. 
در حال حاضر مشکل 

اصلی در مورد محصوالت 
کشاورزی همین است که 
امکان ردیابی و پیگیری 

این محصوالت به دلیل عدم 
شناسنامه دار شدن باغات 

کشاورزی وجود ندارد

رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی تهران: 

در کشور ما محصوالت 
کشاورزی بدون آنکه از 

نظر میزان آالیندگی مورد 
آزمایش قرار گیرند به بازار 

عرضه می شود. بنابراین، 
زمانی که محصولی مرجوع 

می شود، درمی یابیم که 
در مورد استفاده از کود 

یا آفت کش ها زیاده روی 
شده و همین مسئله سبب 

می شود که این کاالها از 
مقاصد صادراتی عودت 

داده شود
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ریحانه جوالیی

 تعویق بازنشستگی معلمان 
تا ۶۵ سالگی در صورت رضایت

وزارت آمــوزش 
و پرورش مجاز اســت 
بازنشســتگی معلمان 
دارای مدرك تحصیلی 
کارشناســی و باالتر را 
تا ۶۵ ســالگی و در صورت رضایت معلم به تعویق 

بیاندازد.
به گــزارش ایلنا، در بنــد »د« تبصره ۹ بودجه 
سال ۱۴۰۱ در بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ 
آمده اســت؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است 
سازوکارهای تشــویقی و از طریق مدارس سراسر 
کشور کتب درسی مســتعمل، دفترچه و مجالت 
مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و 

نسبت به فروش آنها اقدام کند.
همچنیــن منابع حاصلــه به ردیــف درآمد 
اختصاصی شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این 
قانون را نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه 
واریزی پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و 
بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه 
و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می شود.
همچنین در بند ی همین تبصره آمده است که 
وزارت آموزش و پرورش مجاز اســت بازنشستگی 
معلمان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر 
را تا ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلم به تعویق 

بیندازد.
    

 تعرفه جرایم رانندگی
 ۵ درصد گران تر خواهد شد

بــر اســاس الیحه 
پیشنهادی دولت برای 
بودجه ســال ۱۴۰۱، 
تعرفــه جریمه هــای 
رانندگــی ۵ درصــد 
افزایش خواهد یافت و مبالغ حاصله از آن به میزان 
۱۵۰ میلیارد تومان صرف هزینه معلولین شدید 
و ضایعه نخاعی شدید ناشی از تصادفات رانندگی 

خواهد شد.
به گزارش ایلنا، همچنین از منابع حاصل شده، 
۱۵۰ میلیارد تومان به اصالح جاده های روستایی 
و بین شــهری، ۱۰۰ میلیارد به هالل احمر و ۱۰۰ 
میلیارد تومان ســازمان پزشکی قانونی تخصیص 

خواهد یافت.
    

بازرس کانون صنفی معلمان 
بازداشت شد

رســول بداقــی، 
بــازرس کانون صنفی 
معلمان و عضو شورای 
هماهنگی تشکل های 
صنفــی فرهنگیــان 
بازداشت شد. او نزدیک به ۳۰ ســال سابقه کار در 
آموزش وپرورش به عنوان دبیر دبیرســتان به ویژه 
در اسالم شهر را داشته اســت. بداقی ۷ سال بدون 
مرخصی در زندان بود. او همچنین بارها در تجمعات 

صنفی معلمان بازداشت  شده است.
    

شرط عربستان برای اعزام 
حجاجی که واکسن چینی زده اند
عربستان با پذیرش 
زائرانــی که واکســن 
سینوفارم، سینوواك و 
کوواکس زده اند، برای 
تشرف به مسجدالحرام 
و انجام عمره مفرده موافقت کرد. البته به شرطی که 
این زائران پس از ورود به عربستان سه روز قرنطینه 

شوند.
به گزارش فارس، پس درخواســت بسیاری از 
کشــورها که از این واکسن اســتفاده کرده بودند، 
مسئوالن ســعودی تصمیم گرفتند که با پذیرش 
مشروط این زوار برای تشرف به عمره مفرده موافقت 

کنند.
    

آمار بستری های کرونا در تهران 
نگران کننده نیست

بخــش  ئیــس  ر
عفونــی بیمارســتان 
مسیح دانشوری گفت: 
خوشبختانه آمار تهران 
ازنظــر مرگ و میــر، 
بســتری و مبتالیان به ویروس کرونا روبه کاهش 
است.به گزارش اعتمادآنالین، پیام طبرسی اهمیت 
واکسیناسیون در دوران کرونا را مهم خواند و افزود: 
باید برای افزایش میزان واکسیناسیون تالش کنیم  و 
همچنان توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی باید 

در دستور کار قرار داده شود. 

ازگوشهوکنار


