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یک توئيت

15میلیارد دالر سرمایه در سطلهای زباله!

ایرانی ها ساالنه  35میلیون تن دور ریز غذا دارند که ارزش آن معادل  80درصد درآمد نفتی سال  2019است

یک عکس
بــــاغ پـــرنـــدگـــان قـــم در زمــیــنــی به
مساحت  ۱۲هکتار احــداث شده است
که در مرحله نخست  ۲۰۰گونه پرنده
در معرض دید قرار می گیرد.

رسانه های جهان
یورونیوز :شرکت
داروســــــــــــــــــازی
«ســـیـــنـــوفـــارم» در
چین اعــام کرد دو
واکــســن آزمایشی
کرونا را تاکنون بهطور «اضطراری» به
حدود یکمیلیوننفرتزریقکردهاست.
اسپوتنیک :دقیق ًا
 ۳۵ســــال پــیــش،
ویندوز ۱.۰در تاریخ
 ۲۰نوامبر ۱۹۸۵
( ۲۹آبــان )۱۳۶۴
عرضه شد .از آن زمان ،ویندوز تغییرات
زیــادی کرده و اکنون به محبوبترین
سیستمعاملجهانتبدیلشدهاست.

عبدالهی – ارزشــش  15میلیارد دالر
است؛ معادل حدود 80درصد درآمد نفتی
ایــران در ســال  2019مــیــادی(19.2
میلیارد دالر -بر اســاس گــزارش اپک).
همین قیاس نفتی بــرای تخمین ارزش
اقــتــصــادی ایـــن  15مــیــلــیــارد کــافــی
اســت امــا افــســوس کــه جــای ایــن دالرهــا
بین زبالههایی اســت کــه حتی بــه درد
زبالهگردهای شهر هم نمیخورد.
صحبت از ضایعات موادغذایی است که هر
روز در خانهها ،فروشگاهها و کارخانههای
ما تولید و سرنوشتش به سطلهای زباله
ختم میشود.
دکتر «جال لالدین میرزای رزاز» رئیس
انستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذایی
کشور که دل پردردی از این ماجرا دارد،
توگو با خراسان ،آمار و اطالعاتی را
در گف 
ارائه میکند که در پژوهشها و مطالعات
بینالمللی به دست آمده است:
* ســاالنــه  1.3مــیــلــیــارد تــن ضایعات
مــوادغــذایــی در دنیا تولید میشود که
معادل غذای موردنیاز  2میلیارد انسان
است.
* میزان ضایعات موادغذایی در کشور ما
ساالنه  35میلیون تن است ،معادل 2.7
درصد ضایعات غذایی جهان .درحالیکه
از نظر جمعیتی ،مــا فقط یــک درصــد
جمعیت جهان هستیم.
* در کشور ما از چرخه تولید تا مصرف،
حــدود  30درصــد موادغذایی تبدیل به
ضایعات میشود.
* بیشترین ضایعات غذایی ما نان ،برنج،
سبزیجات و میوه است.

ظرفیتتولیدروزانه
ماسکدرکشور
 ۴۵تا ۵۰میلیونعدد
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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دعوای جنجالی
در خط مقدم مقابله با کرونا!

▪نگرانی از عواقب غذایی کرونا

▪چه باید کرد؟

دکتر میرزایرزاز درباره راهکار الزم برای
تغییر این فرهنگ غلط هم توضیحاتی ارائه
میکند« :مهمترین راهکار ،فرهنگسازی
است؛ مردم ما در سهدهه اخیر به فرهنگ
غلطدورریختنموادغذاییعادتکردهاند،
نکته عجیب اینکه ما ایرانیها قبل از این
سهدههبسیاراهلمراعاتوپرهیزازاسراف
بودهایم اما طی سالهای اخیر دچار بیبند
و باری در مصرف شدهایم و خطرات آن همه
ما را تهدید میکند؛ راهکار اول این است که
دوبارهفرهنگگذشتهخودمانرااحیاکنیم
چرا که هم بر اساس اصول فرهنگی و هم بر
اساس اصول مذهبی و اعتقادی ،شرایط
فعلی قابلقبول نیست».
او دومــیــن راهــکــار را هــم ای ـنطــور مطرح
میکند« :راهکار دوم ورود دستگاههای
نظارتی است و باید قوانینی وضع شود که
جلوی اسراف در موادغذایی را بگیرد .مثال
در کشور فرانسه فروشگاههای موادغذایی

حق ندارند کاالهای خود را به دلیل رسیدن
به تاریخ انقضا دور بریزند بلکه موظفاند
حداقل یکماه قبل از انقضا ،این کاالها را به
جاهایی مثل بنیادهای خیریه اهدا کنند،
در غیر این صورت جریمه سنگینی خواهند
شد .ما هم نیازمند اینگونه قوانین برای
نظارت دقیق روی هدررفت موادغذایی
هستیم که میتواند از خانهها و فروشگاهها
شروع شود و به تاالرها و رستورانها برسد».

رئــیــس انستیتو تحقیقات تــغــذی ـهای و
صنایع غذایی کشور نکته مهم دیگری را
هم مطرح میکند« :ما هم میدانیم که
امسال بسیاری از فروشگاهها و رستورانها
به دلیل کرونا تعطیل بــود و سبدغذایی
خــانــوادههــا هــم کــوچـکتــر شــده اســت.
شاید به همین دلیل گفته شود صحبت از
دورریختن موادغذایی جایگاهی ندارد،
امــا نکته مهم ایــن اســت که اتفاقا کرونا
یکی از چالشهای همه جهان و کشور ما
در حــوزه غذایی اســت .هرچند برخالف
برخی کشورهای اروپایی ما توانستیم در
کشورمان کمیت و کیفیت محصوالت
غذاییمان را حفظ کنیم امــا در همین
شرایط ،سه چالش «کرونا در ابعاد جهانی
و ملی»« ،تحریمهای شدید و ناجوانمردانه
اقتصادی» و «وضعیت اقتصادی ناپایدار» ما
را تهدید میکند و نمیتوانیم به آن بیاعتنا
باشیم؛ به همین دلیل است که میگوییم
باید از تولید این حجم ضایعات مواد غذایی
جلوگیری کرد».

فائو :کرونا جهان را در خطر گرسنگی قرار داده است
سازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد«فائو»درگزارشیاعالمکردهاستکهبهدلیل
تبعاتاقتصادیناشیازکرونا،پیشبینیمیشودتاپایانسال 2020میالدی130
میلیون نفر از مردم جهان در معرض خطر گرسنگی مزمن قرار بگیرند .این آمار فرای
 690میلیوننفریاستکهدرسال 2019بهعنوانآمارگرسنگانجهاناعالمشد.
فائوهمچنینگفتهاستباتوجهبهاینشرایط،تحققهدفگذاری«گرسنگیصفردر
سال،»2030نهتنهاامکانپذیرنیستبلکهممکناستتعدادگرسنگانجهانتاآن
سالبهبیشاز 840میلیوننفرنیزبرسد.

سرپرست ادارهکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا
و دارو گفت :هیچگونه واردات ماسک نداریم و ظرفیت تولید
ماسک در کشور نیز حدود  ۴۵تا  ۵۰میلیون عدد در روز است.
سعیدرضا شاهمرادی درباره برخی مطالب منتشرشده مبنی بر
واردات ماسک بیکیفیت از چین بیان کرد :میزان تولید روزانه
ماسک در کشور به حدی است که حتی میتوانیم صادرات هم

انجام بدهیم .با توجه به اینکه قیمت ارز نیز افزایش یافته،
واردات ماسک نسبت به تولید بههیچعنوان جنبه رقابتی هم
نــدارد .وی گفت :مباحثی که دربــاره واردات ماسک از چین
مطرح شده اســت ،صحت نــدارد و وزارت بهداشت و وزارت
صمت مجوز رسمی در این زمینه نداد هاند و گمرک نیز اجازه
ترخیص ندارد.

گروه اجتماعی -در روزهایی که شرایط شیوع کرونا در بدترین
وضعیت خود در 9ماه گذشته به سر میبرد ،دعوای بیسابقهای
میانباالترینمقاموزارتبهداشتویکیازمعاوناناینوزارتخانهرخ
دادهاست.دعواییکهبهنظرنمیرسداتفاقیوبدونمسئلهوسابقه
قبلی صورت گرفته باشد .وزیر بهداشت سه روز قبل در همایشی در
اصفهان اینطور گفت ۹۸ « :درصد از تحقیقات در نظام سالمت،
صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت میشود که به کار نمیآید.
بهشدتبهروندتحقیقاتنظامسالمت،انتقاددارم.نامهبندهبهدکتر
ملکزاده (معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت) در روزهای اول
شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که  ۱۰آیتم تعیین شده ،اما
یکی از آنها تاکنون جواب نداده است .کدام وزیر کمخرد با چنین
یافتههای شکستهای میتواند بخش سالمت کشور را اداره کند؟ »
درپیاینگونهاظهاراتنمکیوزیربهداشت،پاسخملکزادهمعاون
وی ،که ادبیات شدیداللحنی هم داشت ،از این اختالف احتماال
باسابقهپردهبرداشت.ملکزادهدراستعفایشنوشت«:مدیریتبسیار
غلط،پرنقصدرپاندمی کرونا کهبهدلیلعدممشورتوتوجهشمابه
توصیهها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سالمت ،موجب
تلفات انسانی بسیار در ایران شده است و در عین حال مدعی درس
«مدیریتبحران کرونا»دادنبهسایرکشورهاهستید».آقایملکزاده
البته نحوه مواجهه نمکی با واکسن کرونا را هم نوعی معرکهگیری
خواندهوبهورودداروهایسنتیبهعرصهدرمانکشورهمانتقادکرده
بود.همچنینعلینوبختحقیقی،معاونسابقوزارتبهداشتودبیر
شورایمشورتیمدیریتکروناهمدراعتراضبهوزیراستعفاکرد؛در
عینحالنمکیدربخشیازنامهانتصابدکترفریدنجفیجانشین
ملک زاده ،عدم ابتالی مجدد ،گرفتاری  30میلیون نفر هموطن
و ترویج اندیشه ایمنی دسته جمعی را از تراوش های غیرعالمانه
مجموعه قبل (ملک زاده) خواند.
این خبر حاکی اســت ،استعفای ملک زاده در فضای مجازی با
واکنش های زیادی همراه شد ،به نحوی که برخی کاربران وی را
عامل انجام آزمایش واکسن های تایید نشده خارجی کرونا در ایران
وطرفداراجرایروش غلطایمنیگلهایدرکشوردانستهوخواستار
برخوردقضاییباویشدهاند.ادعاییکهالبتهعدهایدیگرآنرایک
بازی سیاسی خواندند .در عین حال به نظر می رسد ،این چالش،
پشت پرده هایی دارد که هنوز زوایایش روشن نیست.

