
ریحانه جوالیی

یکــی دو ســال اخیر به واســطه 
افزایش قیمت دالر، بنزین و بی ثباتی 
بازار هــر روز با باال رفتــن بی دلیل و 
غیرمنطقی کاالها مواجه می شویم. 
این روزها با توجه به افزایش نرخ تورم و 
ثابت ماندن یا افزایش ناچیز حقوق ها 
بیشترین آسیب به سفره های غذایی 
مردم وارد شده و سفره هایشان هر روز 
از روز قبل کوچک تر  شده است. از روز 
گذشته »هفته بســیج غذایی« آغاز 
شده است و به همین دلیل بد نیست 
نگاهی بــه وضعیت تغذیــه در ایران 

داشته باشیم.
افزایش ناگهانی گوشــت از سال 
گذشته هنوز بحث داغ گفت وگوهای 
مردم اســت و قیمت لبنیات هم که 
هرچند مــاه یک بار باال مــی رود. از 
سوی دیگر شــکر، مرغ و گوشت در 
صدر افزایش قیمت ها هستند. البته 
این رشد قیمت ها محدود به کاالهای 
یادشده نیســت و بعضاً رشد قیمت را 
می توان در کاالهــای دیگر هم دید. 
بارها دیده شــده ســازمان هایی که 
نقش حمایتــی از مصرف کنندگان 
را برعهده داشــته اند، منکر افزایش 
قیمت ها شده و هرگونه رشد قیمتی 
را خالف قانــون می دانند. ولی برخی 
تولیدکننــدگان رشــد قیمت ها را 
قانونی و منطقی می دانند و می گویند 
ازآنجاکه دولت در سال جاری با وجود 
افزایش هزینه ها، مجوز افزایش قیمت 
را نداده است ما قیمت های خود را باال 
بردیــم؛ و در نهایت هم هیــچ نهاد و 
دستگاهی نیست که با این باال بردن 

قیمت خودسرانه مقابله کند.
شــاید اســم این اتفــاق، گرانی 
خودســرانه باشــد چراکه کاالهای 

اساسی مشمول قیمت گذاری است 
ولی اگــر بخواهیم واقع نگر باشــیم 
افزایــش هزینه ها باعث شــده آن ها 
به ســمت گرانی بروند. از طرفی اگر 
بخواهیم به جیــب مصرف کنندگان 
توجه کنیم می بینیم که تاب و تحمل 
افزایــش قیمــت را ندارنــد. برخی 
خانوارها از مدت ها پیــش به  خاطر 
گرانی، برخی کاالهای اساســی را از 
ســبد خرید خود حذف کرده بودند. 
نمونه آن شیر اســت. سال 96 بود که 
وزارت بهداشــت اعالم کرد ســرانه 
مصرف شــیر به کمتر از 80 لیتر در 
سال رسیده که کمتر از دوسوم سرانه 
مصرف در کشورهای پیشرفته است. 
کاهش 37 درصدی مصرف شیر بعد 
از افزایش قیمت ها )حذف یارانه تولید 
از مراحل فرآوری شــیر( بود و رشد 
قیمت هــا همچنان تأثیر خــود را بر 

سرانه مصرف می گذارد.
 سرانه پایین مصرف 
شیر و گوشت کشور

سال ها قبل درست زمانی که نرخ 
تورم به ارقام باالی 40 درصد نرسیده 
بود؛ کلیه محصوالت معیشتی مردم 
به ویژه کاالهای اساسی مانند گوشت 
و لبنیات به شکل ســاالنه با افزایش 
قیمت روبرو می شدند به این ترتیب 
که هر ساله با افزایش قیمت بنزین در 
ابتدای سال فعاالن و تولیدکنندگان 
متناسب با نرخ تورم ناشی از افزایش 
قیمت بنزین اقدام به افزایش قیمت 

می کردند.
این مســئله اما در سال های اخیر 
شــکل متفاوت تری به خــود گرفته 
به این ترتیب که در طول یک ســال 
محصوالتی مانند گوشت و شیر رشد 
قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده اند 
و در حال حاضر هم به واسطه افزایش 
قیمت بنزین دوباره با باال رفتن قیمت 

اقالم خوراکی روبه رو شده ایم.

افزایش قیمت گوشــت به باالی 
۱00 هزار تومان در هــر کیلو منجر 
به آن شــده تا تعــداد قابل توجهی از 
خانوارها نســبت به حذف این کاال از 
سبد خانوار خود اقدام کنند. بر اساس 
آمارهــای وزارت جهاد کشــاورزی 
مصرف روزانه پروتئین حیوانی برای 
هر ایرانــی با احتســاب محصوالت 
شیالتی و گوشــت وارداتی، 36 گرم 
و بــدون در نظر گرفتــن محصوالت 
شــیالتی، ۲9.۵ گرم اســت. این در 
حالی است که سرانه مصرف گوشت 
قرمز برای هر ایرانی طی یک ســال 
بین ۱0 تــا ۱۲ کیلوگرم اســت اما 
رشــد بی رویه قیمت این محصوالت 
به خصــوص طــی ســال گذشــته 
و هم زمان بــا افزایــش قیمت تمام 
کاالهای اساسی کمتر از ۱۲ کیلوگرم 

گوشت مصرف شده است.
هم راستا با این محصول اما قیمت 
محصــوالت لبنی ازجمله شــیر نیز 
از این رشــد قیمت بی نصیب نمانده 
و طی یک ســال اخیر بارها به شکل 
رسمی و غیررسمی با رشد قابل توجه 
مواجه شده اند. خردادماه امسال بود 
که برای سومین بار در طول یک سال 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان با 
افزایش قیمت شیر موافقت کرد و به 
این ترتیب قیمت هر کیلوگرم شیر در 
طول یک سال با رشد ۵۲ درصد مواجه 
شد و بعدازآن هم در آبان ماه با افزایش 
بهــای بنزین شــاهد افزایش قیمت 
دوباره بودیم و همین مسئله در کنار 
سایر مشکالت تورمی منجر به آن شد 
تا بسیاری از مردم نسبت به حذف این 
محصول از سبد معیشتی خود اقدام 
کنند. بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
با افزایش قیمت شیر و لبنیات، میزان 
مصرف ســرانه شــیر و فرآورده های 
لبنی که تا پیش از این ۱90 گرم در روز 
عنوان شده بود به شدت کاهش یافت 

به طوری که در حال حاضر 90 درصد 
از مردم ایران کمتر از حد نیاز کلسیم 
دریافت می کنند. این در حالی است 
که هم اکنون 40 درصــد زنان بالغ و 
3۵ درصد مــردان بالغ کاهش تراکم 
اســتخوان  دارند و حداقل دو میلیون 
و ۲00 هزار نفر از مردم کشــور دچار 

پوکی استخوان هستند.
افزایش بیماری با کاهش مصرف 

مواد غذایی
از ســوی دیگر کارشناسان تغذیه 
یکــی از راه هــای کاهــش تأثیرات 
آلودگی هوا بر بدن را استفاده مداوم 
از لبنیات و میوه ها می دانند. به گفته 
آن ها با افزایش نــرخ این محصوالت 
اولویــت اول خرید مردم بــه برنج و 
نان اختصاص داده شــده تا گرســنه 
نمانند. کاهش مصرف میوه، سبزی ها 
و صیفی جات از ســبد اصلی خانوار 
باعث کاهش قدرت سیســتم ایمنی 

 بدن و تشدید بیماری ها نیز می شود. 
به طور قطع مســائل اقتصــادی در 
امور زندگی اثر خواهد گذاشت و اگر 
مسئوالن و دولت نتوانند در درازمدت 
با کاهش قیمت مــواد غذایی اصلی 
خانوار مثل مواد لبنی و گوشت و مرغ 
و ســبزیجات و صیفی جات و میوه ها 
میزان این مــواد را در ســبد اصلی 
خانوار افزایش دهند شاهد سوءتغذیه 

بیشتری در کشور خواهیم بود.
پزشکان همواره هشــدار داده اند 
پس از گرانی گوشت مردمی که توان 
خرید ندارند به ســمت گوشت های 
بی کیفیت نظیر گوشــت های چرخ 
شــده روی می آورند، بــدون اینکه 
بدانند چه موادی در آن ها به کاررفته 
است و در نهایت مصرف گوشت های 
بی کیفیت باعث مسمومیت و بیماری 

می شود. 
برخی امــا معتقدند بــا توجه به 
شــرایط موجود دوباره باید سیستم 
کوپنی برای قشــر محروم و ناتوان در 
کشور راه اندازی شــود و دولت از این 
طریق لبنیات و فرآورده های گوشتی 

سالم را در اختیار مردم قرار دهد.
 بیش از 4 میلیون ایرانی

 سوءتغذیه دارند
فقر غذایی و ســوءتغذیه یکی از 
مشکالتی است که استان های محروم 
و دورافتاده از آن رنج می برند و با گران 
شدن مواد خوراکی اساسی این معضل 
تشدید می شود. بنا بر گزارش ها و آمار 
ارائه شده ســوءتغذیه در ایران بیش 
از 4 میلیون نفــر را تهدید می کند و 
حاال با شرایط پیش آمده سوءتغذیه 
شــهرهای بزرگ را هم نشــان کرده 

است. 
گفته می شود استان های سیستان 
و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، 
ایالم، هرمزگان، خوزستان، کرمان، 
اســتان خراســان جنوبی، ازلحاظ 
کیفیت و فروانــی مــواد غذایی در 
مقایســه با اســتانداردهای غذایی، 
کم برخوردار محســوب می شوند و 
فقر غذایی زیادی در این اســتان ها 

وجود دارد. 
از سوی دیگر ســوءتغذیه و عدم 
دریافت مــواد غذایی کافــی دلیلی 
برای افزایش میزان مرگ ومیر ناشی 
از بیماری هــای غیر واگیردار اســت 
که یکــی از مؤلفه هــای آن تغذیه و 
الگوی غذایی نامناسب مردم شناخته 

می شــود؛ همچنین کیفیــت پایین 
تغذیه در ابتال به بیماری های واگیردار 
به ویژه بیماری هــای عفونی نیز مؤثر 

است.
بــر اســاس آخریــن گــزارش 
اعالم شده توســط مرکز آمار ایران، 
افزایش هزینــه محصوالت خوراکی 
طی ســال های 87 تا 90، باعث شده 
حدود 30 درصد جامعه ایران، کمتر 
از دو هزار و صــد کیلوکالری دریافت 
کنند. این میــزان ۱6 درصد کمتر از 
متوســط مورد انتظار دریافت انرژی 
روزانه اســت و به نحوی ســوءتغذیه 
به شــمار می آید. همچنین، از حیث 
مصرف پروتئین، در این سال ها حدود 
۵0 درصد افراد جامعه بین ۲3 تا 63 
درصــد کمتر از حد انتظــار دریافت 

کرده اند.
بحرانی در انتظار سالمت جامعه

این تناقضات و چالش های قیمتی 
فراتر از این مســئله که کســب وکار 
فعاالن ایــن عرصه را تحت الشــعاع 
قرار می دهد؛ معیشت و سبد غذایی 
مردم به ویژه اقشــار آســیب پذیر را 
متأثــر می کند بــه ایــن ترتیب که 
هم راســتا با حذف ماهی و گوشــت 
قرمــز، شــیر و لبنیات را بــه عنوان 
آخرین محصــول اســتراتژیکی در 
سبد غذایی مردم حذف خواهد شد. 
حذف ایــن قبیل محصــوالت فراتر 
از اینکه ســفره مردم به ویژه اقشــار 
آســیب پذیر را کوچک کرده است؛ 
سالمت افراد را تحت الشعاع قرار داده 
اســت و ادامه این روند جدا از تبعات 
منفی که برای بازارهــای اقتصادی 
کشــور دارد از بحرانی خبر می دهد 
که ســالمت جامعه را هدف قرار داده 
است و مسئوالن کشــور باید هرچه 
سریع تر نســبت به حل این مشکل 
اقدام کنند چراکه ســالمت جامعه 
 از هــر حیث بــه نفع مــردم و بیش 

از آن دولت است. 
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در گفت وگو با ایلنا اعالم شد؛
تمهیدات شهرداری تهران برای 

تشییع پیکر سردار سلیمانی
تمهیدات شهرداری 
تهــران برای مراســم 
تشــییع پیکر ســردار 
شهید قاسم سلیمانی 
تشــریح شــد. رئیس 
مرکز ارتباطــات و امور 

بین الملل شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار 
ایلنا درباره تمهیدات شــهرداری تهران بمنظور 
برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم 
سلیمانی گفت: شــهرداری تهران از صبح جمعه 
بیش از 30 هزارمتر مربع از فضاهای محیطی شهر 
را به نشر پیام مقام معظم رهبری درخصوص سردار 
شهید اختصاص داده است. ویدئومپینگ در برج 
آزادی و برج میالد نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته 
است. غالمحسین محمدی با اشاره به جلسه ای که 
صبح دیروز با حضور شهردار تهران برای هماهنگی 
اقدامات مراسم تشــییع پیکر سردار شهید قاسم 
سلیمانی برگزار شده، گفت: در این جلسه تمامی 
مسئوالن ذی ربط حضور داشتند و مقرر شد؛ معاونت 
خدمات شهری در تمامی مسیرهای پیش بینی شده 
با همکاری سپاه پاسداران به دایر کردن غرفه های 
خدماتی و همچنین محل استقرار خدمات ایمنی، 
از جمله آ تش نشانی اقدام کنند. او درباره تمهیدات 
شــرکت واحد اتوبوســرانی نیز گفت: با توجه به 
پیش بینی حضور شــهروندان از سایر استان های 
کشور در این مراســم، اتوبوس های شرکت واحد 
اتوبوسرانی از محل های ورودی تهران و همچنین 
در مراکز منتهی به مراسم تشییع مستقر می شوند.

    
وجود ۲۵۰۰۰ نفر در لیست 

انتظار پیوند
کــز  مر ئیــس  ر
مدیریت پیوند و درمان 
بیماری هــای وزارت 
بهداشت با بیان اینکه 
از هر فرد مرگ مغزی 

هشت عضو قابل اهدا است، گفت: عالوه بر این از 
یک بیمار مرگ مغزی می توان ۵3 بافت و نسج نیز 
اهدا کرد که می تواند زندگی بهتر و باکیفیت تری 
را برای بیماران نیازمند پیوند به ارمغان آورد. باید 
توجه کرد که در موارد مختلف از ســوختگی ها 
گرفته تا اشــکاالت بافت و نسج و پیوند قرنیه که 
می تواند از نابینایی افراد جلوگیری کند. به گزارش 
ایسنا، مهدی شادنوش تأکید کرد: در حال حاضر 
۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند. 
متأسفانه روزانه بین هفت تا ۱0 نفر  به دلیل نبود 
عضو از بین می روند. بر این اساس هر سه ساعت 
یک نفر به دلیل نبود عضو اهدایی از دنیا می رود.  او 
تأکید کرد: باید توجه کرد که فردی که دچار مرگ 
مغزی شده و مرگ مغزی اش تأیید می شود، هیچ  
احتمالی برای بازگشتش به زندگی وجود ندارد. 
گروه های پیوند در سراسر کشور تالش می کنند 
تا در ســخت ترین و ناگوارترین لحظات زندگی 
یک فرد و خانواده اش، این امکان را فراهم کنند که 
اعضای عزیز ازدست رفته شان را اهدا کرده و بتوانند 
خانواده های بسیاری را از درد و رنج نجات داده و به 

بیماران نیازمند عضو، زندگی اهدا کنند.
    

 در ۵ ماهه نخست امسال 
۲۲44سالمند وام ازدواج 

دریافت کرده اند
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور 
با بیان اینکه 80 هزار ســالمند مجرد در کشــور 
داریم که تاکنون ازدواج  نکرده اند، گفت: در ۵ ماهه 
ابتدای سال جاری حدود ۲۲44 سالمند وام ازدواج 
دریافت کرده اند. به گزارش ایلنا، حسام الدین عالمه 
درباره افزایش ازدواج سالمندان در پی افزایش وام 
ازدواج گفت: آمار های ارائه شده در این زمینه آمار 
دقیقی نیســت، بلکه این آمارها معرف این است؛ 
کسانی که بیش از 60 سال ســن دارند و هیچ گاه 
پیش ازاین وام ازدواج نگرفته بودنــد، وام ازدواج 
دریافت کرده اند. در حقیقت افراد ســالمندی که 
تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند نیز می تواند، 
برای اولین بار از این تسهیالت استفاده کرده و وام 
بگیرند. این افراد هم شــامل سالمندانی است که 
تاکنون ازدواج نکرده اند، یا همسرشان فوت کرده 
و یا طالق گرفته اند، اما تاکنون وام ازدواج دریافت 
نکرده  اند. او ادامه داد: افرادی که همسرشان فوت 
کرده اســت، مرد یا زن یا ســالمندانی که طالق 
گرفته اند، اگر قباًل وام ازدواج دریافت نکرده باشد، 
چون در قانون اعالم شده برای دریافت وام ازدواج از 
سوی بانک مرکزی شرط سنی در نظر گرفته نشده 
اســت و تنها شرط این اســت که فرد تاکنون وام 
ازدواج دریافت نکرده باشد، می توانند از وام ازدواج 

استفاده کنند.

از گوشه و کنار نیم نگاهی به وضعیت تغذیه در کشور به بهانه »هفته بسیج غذایی« 

شیر و گوشت در سفره های کوچک جایی ندارد

یادداشت

محمد درویش، فعال محیط زیست

بحران آلودگي هوا نه تنها طي دو سال اخیر )از زمان ابالغ 
قانون هواي پاک تاکنون( کاهش پیدا نکرده بلکه متأســفانه 
افزایش یافته است و درنتیجه همه دستگاه هایي که در قانون 
هواي پاک از آن ها یادشده است، در افزایش آلودگي هوا مقصر 
هستند. از بین دستگاه هاي مســئول در اجراي قانون هواي 
پاک، سازمان حفاظت محیط زیســت تقصیر بیشتري دارد 
چون عالوه بر اینکه بر اســاس قانون وظایف مستقیمي دارد، 
وظایف نظارتي نیز بر عهده این نهاد گذاشته  شده است یعني 
بر اساس قانون هواي پاک این سازمان مي تواند به دستگاه هاي 
متخلف تذکر دهد و به رسانه ها اسامي آن ها را اعالم کند. این 
ســازمان مي تواند حتي طرح هاي تصویب شده در مجلس را 

درصورتی که در جهت تخریب محیط زیست تشخیص دهد 
با استناد به اصل ۵ قانون اساسي به شوراي نگهبان اعالم کند 
و درخواســت رد آن ها را بدهد. تاکنون یک بار درباره »قانون 
معادن« این اتفاق افتاد و ســازمان حفاظت محیط زیست با 
ارسال نامه اي به شــوراي نگهبان اعالم کرد که بندي از این 
قانون مي تواند به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر 
شود و شوراي نگهبان با استناد به این نامه، آن طرح را رد کرد. 
متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست پس ازآن از این اختیار 
قانوني استفاده نکرده است و حتي در جریان درخواست یکي 
از شرکت هاي خودروســاز براي حذف نصب فیلتر دوده روي 
خودروها به علت تحریم ها، اســحاق جهانگیري، معاون اول 
رئیس جمهوری رونوشــتي از نامه خود را به رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست داد و تنها به او موافقت خود با درخواست 

خودروسازان را اطالع داد درحالی که انتظار می رفت با برگزاري 
جلســه و شــنیدن دیدگاه ها و راهکارهاي کارشناسان آن را 
بررسي مي کرد و در این راستا جهانگیري در نامه دوم خود بر 
کسب نظر کارشناسي سازمان حفاظت محیط زیست تأکید 
کرد. متأسفانه برخي روسا و مدیران ارشد این سازمان به این 
دریافت رسیده اند که اگر قصد دفاع از منافع محیط زیست را 
داشته باشند باید از میزشــان خداحافظي کنند. تا زماني که 
محیط زیست خودش را جوابگو به نمایندگان مجلس نمي داند، 
این وضعیت تغییر نمي کند. ممکن است به صورت تصادفي با 
رئیس جمهوری یا مدیري در سازمان حفاظت محیط زیست 
مواجه شویم که ِعرق و عالقه زیادي به این حوزه داشته باشد 
اما مگر مي شود بر اساس تصادف کشور را مدیریت کرد؟ قانون 
هواي پاک به سازمان حفاظت محیط زیست این قدرت را داده 

است و طبق اصل پنج قانون اساسي هم این قدرت به سازمان 
حفاظت محیط زیست داده  شده اســت، اما مدیر باالدستي 
متأســفانه این اجازه را به او نمي دهد. درواقع زور ســازمان 
حفاظت محیط زیســت به وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
نمي رسد یعني یکي از معاونان رئیس جمهوری که رتبه او روي 
کاغذ ۱9 است زورش به وزیري که رتبه او ۱8 است، نمي رسد 
و این خنده دار است ولي واقعیت دارد. قانون هواي پاک زماني 
واقعاً اجرا مي شــود که حاکمیت براي کاهش آلودگي هوا و 
ترافیک »اراده« کند تا موقع که براي حاکمیت اشتغال حاصل 
از صنایع خودروسازي، مالحظات مربوط به کیفیت سوخت 
بنزین مهم تر باشــد و مالحظات فرامتنی مانند مخالفت ها با 
دوچرخه سواری بانوان از ترویج دوچرخه سواری و ایمني حاصل 
از آن اهمیت بیشتري داشته باشد، مشکل حل نمي شود. براي 
حل مشکل آلودگي هوا همه باید با هم کمک کنند. قانون هواي 
پاک زماني واقعاً اجرا مي شود که حاکمیت براي کاهش آلودگي 

هوا و ترافیک »اراده« کند و همه هم قسم شوند.

اراده ای  برای اجرای  قانون هوای پاک وجود  ندارد

بنا بر گزارش ها و آمار 
ارائه شده سوءتغذیه در 
ایران بیش از 4 میلیون 
نفر را تهدید می کند و 

حاال با شرایط پیش آمده 
سوءتغذیه شهرهای بزرگ 

را هم نشان کرده است

برخی خانوارها از مدت ها 
پیش به  دلیل گرانی، برخی 
کاالهای اساسی را از سبد 
خرید خود حذف کرده اند. 

نمونه آن شیر است
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