
بازخوان�ي گزارش ه�اي آماري س�ازمان ثبت 
اح�وال كش�ور از ازدواج و طالق در س�ال 97 
از آس�يب هايي ج�دي در حوزه خان�واده خبر 
مي دهد. طبق آمار منتشر ش�ده هر چند بازه 
سني 31 تا 40 سال با ثبت 70 هزار و 588 طالق 
عنوان ركورددار جدايي در س�ال 97 را به خود 
اختصاص داده اند، اما آم�ار 6 هزار و 239 طالق 
در ميان افراد باالي 60 س�ال نگران كننده تر به 
نظر مي رسد؛ آماري كه طي سال هاي اخير هم 
روند افزايش�ي داش�ته و حاال در كنار نگراني 
از افزايش ط�الق در ميان جوان�ان، بايد نگران 
تبع�ات گس�ترده و خطرناك تر جداي�ي زن و 
شوهرها در س�نين ميانس�الي هم بود و براي 
آن تدبي�ري انديش�يد. در اين مي�ان با وجود 
تمام تبليغ�ات علي�ه ازدواج در س�نين كمتر 
از 15 س�ال، كمتري�ن تعداد ط�الق يعني تنها 
پنج جدايي به اين گروه س�ني اختصاص دارد. 

روزي روزگاري مادرها و پدرها وقتي مي خواستند 
دخترانشان را به خانه بخت بفرستند، نصيحت هاي 
مادرانه در گوشش زمزمه مي كردند و به او گوشزد 
مي كردند »با لباس س��فيد به خانه بخت ميروي 
و تنها با كفن برمي گ��ردي« اين نصيحتي بود كه 
خودشان هم سعي مي كردند به آن پابند باشند و 
زندگي شان را بسازند، اما حاال ديگر از اين خبرها 
نيس��ت. اگر به دادگاه هاي خانواده س��ري بزنيد 
در كنار زوج هاي جواني ك��ه آمده اند تا به زندگي 
مشترك شان پايان دهند، زنان و مردان ميانسالي 
ديده مي شوند كه با30- 40 سال زندگي مشترك 
و داش��تن فرزندان بزرگ، عروس و داماد و گاهي 
وقت ها نوه هم نتوانسته اند اختالف شان  را حل كنند 
و زندگي مش��ترك را ادامه دهند. آمار طالق هاي 
ثبت ش��ده در س��ال 97، وضعيت بحراني با ثبت 
6 هزار و 239 ط��الق براي افراد باالي 60 س��ال، 
تصويري بحراني از وضعيت آسيب هاي اجتماعي 

ارائه مي دهد. 
 بازه س�ني 31 ت�ا 40 رك�ورددار طالق در 

سال 97
حدود نيمي از ازدواج ها در همان پنج سال نخست 
به جدايي منتهي مي شود و درصد قابل توجهي از 
زوج ها نيز همان سال نخست ازدواج فرد مي شوند. 
براساس اعالم سازمان ثبت احوال كشور در سالنامه 
97، 32/8 درص��د زنان و 3/6 درص��د مرداني كه 
ازدواج كرده اند كمتر از 20 س��ال س��ن داشته اند 
و 90/4 درصد زنان بين 1۵تا 40 س��الگي، 89/1 
درصد مردان بين 20 تا 40 سالگي ازدواج كرده اند. 
همچنين 81/3 درصد زنان و 70/2 درصد مرداني 
كه طالق گرفته اند، در س��ن كمتر از 40 سال قرار 

داش��تند؛ در حالي كه 9/4 درصد زناني كه طالق 
گرفته اند و 0/۵ درصد از مردان با اين تجربه كمتر 

از 20 سال داشتند. 
 بيش��ترين ازدواج ثبت ش��ده با ثبت 3۵2 هزار و 
704 رويداد در بازه سني 21 تا 30 سال و بيشترين 
طالق ثبت شده با ثبت 70 هزار و ۵88 مورد، در بازه 

سني 31تا 40 سال بوده است. 
كمترين تعداد طالق ثبت شده در سال 97 متعلق 
به ازدواج هاي كمتر از 1۵سال است؛ همان هايي كه 
چند سالي مي شود به آنها »كودك همسر« اطالق 
مي شود. طبق آمارهاي سال 97 در اين سن و سال 
تنها پنج طالق ثبت شده است. آمار جدايي افراد 
16 تا 20 ساله هم با رقم هزار و 811 طالق به نسبت 
قابل قبول است، اما جدايي 6 هزار و 239 زن و مرد 
باالي 60 سال، يعني پدربزرگ ها و مادربزر گ هايي 
كه زماني در درگيري هاي خانوادگي واسطه آشتي 
دادن زن و ش��وهرهاي جوان مي شدند، حاال پاي 
خودش��ان به دادگاه ه��اي خانواده باز ش��ده و در 
س��ال هاي واپسين عمر خود، س��از جدايي كوك 

مي كنند. 
 كوك كردن ساز جدايي با دست هايي لرزان 
زنگ خطر جدايي در س��نين ميانسالي چند سالي 

مي شود به صدا درآمده است و طي سال هاي اخير 
بس��ياري از كارشناس��ان به جدايي مردان و زنان 
ميانس��الي كه بعد از دس��ت كم 30 س��ال زندگي 
مشترك و با وجود داش��تن فرزندان بزرگ و حتي 
عروس و داماد از يكديگر جدا مي شوند، به عنوان يك 
پديده و آسيب اجتماعي نگاه مي كنند. شايد همين 
حاال هم اگر شما اطرافيانتان را مرور كنيد، بتوانيد 
زوج هاي ميانسالي را پيدا كنيد كه بعد از 30- 40 
سال زندگي مشترك و با وجود داشتن عروس و داماد 

از هم جدا شده اند يا قصد جدايي دارند. 
اما چرا زوج هايي كه س��ال هاي سال در كنار هم 
بوده اند و يكديگر را با تمام نواقص و ايرادها تحمل 
كرده اند، بعد از 30- 40 سال زندگي مشترك به 

اين نتيجه مي رسند كه بايد از هم جدا شوند؟
 طالق عاطفي و فقدان مهارت حل اختالف 
بسياري از كارشناسان خانواده آمار طالق عاطفي 
را دو براب��ر طالق رس��مي مي دانند. بس��ياري از 
زوج هايي كه در سنين ميانس��الي يا حتي پيري 
به بن بست مي رسند و مس��ير جدايي را انتخاب 
مي كنند، ش��ايد س��ال ها پيش از نظر عاطفي از 
يكديگر جدا شده باشند و بعد از بزرگ شدن بچه ها 
يا ازدواج آنها حس مي كنند ديگر ممكن اس��ت 

آسيب كمي به كانون خانواده برسد و به اين نتيجه 
مي رس��ند كه ديگر نمي توانند يكديگر را تحمل 
كنند و به نقط��ه پايان رس��يده اند. زوج هايي كه 
توانايي حل اختالفات كوچك خود را نداشته اند در 
طول زمان به دليل اختالفات ريشه اي حل نشده 
رفته رفته بيشتر و بيشتر از يكديگر فاصله مي گيرند 
و در تغيير س��اختار فرهنگي – اجتماعي جامعه 
و تغيير نگاه و س��بك زندگي مردم، قبح طالق و 
جدايي در جامعه ريخته است و زوج هاي ميانسال 
هم وقتي حس مي كنند، نمي توانند اختالفاتشان 
را حل كنند يا به خاطر برخي اش��تباهات طرف 
مقابلشان را ببخش��ند، راحت تر به سمت طالق 

گرايش پيدا مي كنند. 
زنان و مردان ميانسال و سالمندي كه از هم جدا 
مي شوند، بيشتر آس��يب مي بينند. در اين سن 
شخصيت افراد شكل گرفته و به سختي مي توانند 
با تغييرات بزرگ در زندگي خود را هماهنگ كنند. 
از سوي ديگر فرزندان آنها هم اغلب طرف يكي از 
والدين را گرفته و ديگري را مقصر قلمداد مي كنند 
و به همين خاطر ممكن اس��ت آنها تنها بمانند. 
ضمن آنكه امكان ازدواج مجدد نيز در اين افراد به 

خصوص براي زنان ميانسال بسيار كمتر است. 
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محقق جوان كشورمان با اختراع آشكارساز كوانتومي شگفتي ساز شد

جهش كوانتومي جهان با دستاورد محقق ايراني

آرادكوه، دام گستر و فاضالب، منشأ بوي بد تهران

فردشدن  6239  زوج باالي 60 سال !
كمترين تعداد طالق يعني 5جدايي به گروه سني كمتر از 15سال اختصاص دارد

اختراع آشكارساز 

عليرضا سزاوار
كوانتومي محقق   گزارش  2

ايراني به اندازه اي 
با اهميت اس�ت كه معتبرترين نشريه علمي 
جهان يعني نيچه مقاله اين اختراع را خارج از 
نوبت منتشر كرده اس�ت. با اين اختراع بشر 
ي�ك جه�ش ب�زرگ ب�ه س�مت س�اخت 

كامپيوترهاي كوانتومي كرد. 
بيان كريمي، دانش آموخته دانشكده فني دانشگاه 
تهران، موفق به ساخت يك آشكارساز كوانتومي 
شده كه در مقياس ميكرومتري قرار دارد و هزار 
بار از موي انسان نازك تر است. اين وسيله مهم 
از لحاظ عملك��ردي در باالترين س��طح ممكن 

ارزيابي شده است. 
 پايان 16سال رقابت محققان

سال هاي طوالني است كه محققان حوزه فيزيك 
در جهان به دنبال ساخت يك آشكارساز كوانتومي 
هستند. نخستين بار در سال 2004 پژوهشگران 
براي ساخت كامپيوترهاي كوانتومي به اختراع 
آشكارساز روي آوردند كه تا امروز به جز محققان 
هموطنمان ديگر پژوهشگران جهان در اين عرصه 
ناموفق بوده اند.  آشكارساز كوانتومي بخشي مهم 
در س��اختار كامپيوترهاي كوانتومي است كه به 
انتقال الكترون و مكان ياب��ي آن كمك مي كند؛ 
يعني برخالف كامپيوترهاي كنوني كه هر بيت 
آن صفر يا يك است در كامپيوترهاي كوانتومي 
غير از صفر و يك مقداري بي��ن اين دو عدد هم 
مي تواند باش��د كه اين مقدار از سوي آشكارساز 
كوانتومي تعيين مي شود.  بيان كريمي در رشته 
برق در دانشكده فني دانشگاه تهران تحصيل كرد 
 Aalto و سپس براي ادامه تحصيل به دانشگاه آلتو
شهر ماكرونووا فنالند رفت. وي تاكنون 10مقاله 
از دس��تاوردها و اختراعاتش را با همكاري ديگر 
محققين انجام داده و در نش��ريات علمي جهان 

منتشر كرده است. 
 جايگاه ويژه براي اختراع ايراني

كريمي درباره دستاورد ش در مقاله اي كه نيچر از 
وي منتشر كرده، نوشته است: »ما از تكنيك هاي 
مسير كوانتومي استفاده مي كنيم تا يك مجموعه 
واقع بينانه از يك كيوبيت ابر رسانا براي افزايش 
راندمان آشكارسازي كنيم. قراردادن كيوبيت ها 
در حالت هاي ش��كننده  كوانتوم��ي و نگهداري 
آنه��ا در اين وضعيت، نيازمند ش��رايط بس��يار 
دشوار )نزديك به صفر مطلق( است. براي ايجاد 
اين ش��رايط ويژه، از س��اختاري در اندازه هاي 
ميكرومتر استفاده كرده ايم تا شناساگر ما تابش را 
از حالت هاي كوانتومي جذب كند و انتظار مي رود 
ميزان انرژي آنها و چگونگي تعامل آنها با محيط 
اطراف را تشخيص دهد و يك حد نظري در مورد 
ميزان دقيق بودن يك گرماسنج وجود دارد كه 

دستگاه ما اكنون به آن حد رسيده است.«

مجله نيچر معتبر ترين نشريه علمي جهان است 
كه بزرگ ترين محققان جهان ماه ها بايد در صف 
انتظار اثرشان در اين نشريه باشند. اختراع دكتر 
كريمي آنقدر با ارزش بوده كه خارج از نوبت در 

اين نشريه منتشر شده است. 
 نيچر كه از سال 1869 ميالدي تاكنون منتشر 
مي شود، يك نشريه هفتگي جامع از علوم مختلف 
و ارجاع داده شده ترين مجله علمي جهان است. 
ضريب تأثيرگ��ذاري اين مجله از س��ال 201۵ 
تاكنون با نمره تقريبي ۵۵ در رده اول نش��ريات 

جامع علمي قرار گرفت. 
 چند دقيقه به جاي چند سال

سال هاست كه پيش��رفته ترين مراكز تحقيقاتي 
جهان بر سر توس��عه بزرگ ترين ابركامپيوترها 
با هم رقاب��ت مي كنند، ام��ا كامپيوتر كوانتومي 
مي تواند در عرض چند دقيقه محاسباتي را انجام 
mSu  دهد كه قوي ترين ابر كامپيوتر دنيا يعني

mit )واقع در تنسي امريكا( چندين سال به طول 
مي انجامد.  از همه مهم ت��ر اينكه كامپيوترهاي 
كوانتومي توانايي در هم شكستن رمزنگاري هاي 
فعل��ي را دارند. اين مس��ئله ك��ه از آن با عنوان 
برتري كوانتومي ياد مي ش��ود، ب��ه معني انجام 
وظايفي از سوي كامپيوترهاي كوانتومي است كه 

دستگاه هاي عادي از پردازش آنها عاجزند. 
 معماي اسرارآميز اينشتين

در كامپيوتره��اي معمولي ب��راي ذخيره داده و 
انجام محاسبات از بيت هاي صفر و يك استفاده 
مي شود، اما در كامپيوترهاي كوانتومي كيوبيت يا 
كوانتوم بيت به كار برده مي شود. كيوبيت در واقع 
يك سيستم كوانتومي- مكانيكي دو حالته است 
كه با برخورداري از خاصيت ابرموقعيت مي تواند 

همزمان داراي مقادير صفر و يك باشد. 
حال��ت برتري كوانتوم��ي از طريق آشكارس��از 
كوانتومي قابل دستيابي است. كامپيوتر كوانتومي 
با ب��ردن كيوبيت ها به اين حال��ت، راه حل هاي 
مختلف را بررسي كرده و به جواب مي رسد. اين 
حالت آنقدر جذاب و پيچيده است كه اينشتين 

هم آن را اسرارآميز خوانده بود. 
 باتري ايراني در خودرو سوئدي

اين نخستين بار نيست كه يك محقق ايراني در 
عرصه جهان ركوردزني كرده اس��ت. چند سال 
قبل هم ديگر محقق جوان ايراني، يك ش��ارژر 
باتري منحصر به فرد براي خودروهاي برقي توليد 
كرد كه زمان شارژ خودرو را از هشت به دو ساعت 

و هزينه  را نيز تا 2 هزار دالر كاهش مي داد. 
سعيد حق بين، پژوهشگر دكتراي مهندسي برق 
در اختراع خود يك ش��يوه انتقال نيروي جديد 
شامل يك ترانسفورماتور دوار را معرفي كرد. اين 
محصول توانست در سوئد و به شكل بين المللي 
ثبت اختراع ش��ود و اكنون در خودروهاي برقي 

كمپاني ولوو مورد استفاده قرار مي گيرد. 

معاون امور عمراني استاندار تهران گفت: براساس 
آخرين جلسه هواي پاك در استانداري تهران سه 
مجموعه آرادكوه، دام گس�تر و فاضالب جنوب 
تهران كانون انتشار بوي نامطبوع پايتخت هستند. 
محمد تق��ي زاده در حاش��يه بهره برداري از س��ه 
طرح زيست محيطي شهرستان ري اظهار داشت: 

جلس��ه هاي متعددي با حضور همه دستگاه هاي 
مرتبط با ب��وي نامطبوع تهران برگ��زار و در نهايت 
عامل اين بو، سه مجتمع پردازش پسماند آرادكوه، 
مجموعه دام گستر و فاضالب شهري كه در جنوب 
تهران وجود دارد، شناس��ايي و تشخيص داده شد.  
وي با اشاره به اينكه يك مجموعه دانشگاهي در اين 

زمينه تحقيق مي كند، افزود: هدف از تشكيل اين 
مجموعه علمي بررسي سهم هر يك از اين واحدها 
در انتش��ار بوي نامطب��وع پايتخت اس��ت.  معاون 
هماهنگي امور عمراني اس��تاندار تهران همچنين 
با اشاره به اينكه بيش از 60درصد آالينده مربوط به 
وسايل نقليه است، تأكيد كرد: اقدام هاي مؤثري در 

راستاي بهبود شرايط استان تهران از جمله توسعه 
فضاي س��بز، نوس��ازي ناوگان حمل ونقل در نظر 
گرفته شده اس��ت.   معاون عمران استاندار تهران 
تش��ريح كرد: برخي صنايع به دليل رعايت نكردن 
شرايط زيس��ت محيطي از اداره كل محيط زيست 

استان تهران اخطار دريافت كرده اند. 

-----------------------------------------------------
 محمدباقر قاليباف توئيت زد: 30 دي ماه براي من يادآور رشادت 
آتش نشانان قهرمان وطن در حادثه پالس��كو است. روزهايي كه انگار 
هميشه جلوي چشمانم هستند. روزهايي كه مدام به يادم مي آورند در 
اين كشور، قهرمانان بي ادعايي زندگي مي كنند كه تمام وجودشان وقف 

راحت تر زندگي كردن مردم شده است. 
-----------------------------------------------------

 محمدرضا وحيدزاده با انتشار اين عكس نوشت: بنري براي سردار 
دل ها  از طرف بساطي هاي ميدان امام حس��ين)ع(! آيا تاريخ باز هم چنين 

مردي را به خود خواهد ديد كه در فراقش اين گونه دل ها پريشان  شود؟
-----------------------------------------------------

 علي دستاران با انتشار اين عكس نوشت:  چندسال پيش لئون 
لدرمن، برنده جايزه نوبل فيزيك مجبور مي ش��ه مدالش رو76۵ هزار 
دالر بفروشه تا هزينه درمانش رو تأمين كنه. لدرمن مبتال به ديمنتيا 
)زوال عقل( بوده. اين دانشمند مش��هور تو 96سالگي به دليل عوارض 
ناشي از مريضي مي ميره. عاقبت جامعه اي كه براش فقط سلبريتي ها و 

كارداشيان ها اهميت دارن... . 
-----------------------------------------------------

 فاطمه سرهنگي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش به يك 
اتفاق جالب در بلوچستان اشاره كرد و نوشت: حضور فعال و پوياي 
نوجوانان مس��ئوليت پذير در سيستان و بلوچس��تان در كمك رساني به 
مناطق آسيب ديده از س��يل قابل توجه و ستايش اس��ت. در اين عكس و 
خيلي ويدئوهاي ديگر در شبكه هاي اجتماعي روشن است كه چطور هنوز 
كمك رساني كند و سخت پيش مي رود و هموطنان عزيزمان در اين استان از 
پا ننشسته اند و در تالش براي ياري رساني به مناطق صعب العبور هستند. 
-----------------------------------------------------

 حامد جاللي كاش�اني توئيت زد: خانم سياوشي دوهفته پيش 
گفتن افزايش وام ازدواج باعث 90برابرشدن كودك همسري شده، پس 
وام رو زياد نكنيد! ديروز رفتن يادداش��ت نوشتن كه افزايش وام باعث 
افزايش ازدواج نميشه، پس وام رو زياد نكنيد! خانم سياوشي يه خرده 

سرعت تغيير مواضعتون رو كم كنين براي سالمتيتون خطرناكه!
-----------------------------------------------------

 محمدي توئيت زد: تمام بليت سينماهاي مردمي جشنواره فيلم 
فجر فروخته ش��د! بليت هاي سي و هشتمين جش��نواره فيلم فجر در 
سينماهاي مردمي با استقبال مردم در يك ساعت اول تمام شد؛ قابل 

توجه برخي از سلبريتي هاي اجاره اي !
-----------------------------------------------------

 ندا طاليي با انتشار اين عكس از سختگيري هاي بهداشتي 
در تولي�د لبنيات كش�ور خبر داد و نوش�ت: مس��ئوالن وزارت 
بهداش��ت اطمينان مي دهند كه با خوردن ش��ير هيچ خطري مردم 
را تهديد نمي كن��د. در همه جاي دنيا و حتي كش��ورهاي اروپايي كه 
س��ختگيرانه ترين مالحظات بهداش��تي را دارند اين آفالتوكسين در 
لبنيات شان وجود دارد. بررسي ۵0 مطالعه اخير نشان مي دهد كه در 
ايران تالش هاي زيادي براي كاهش اين سم طي 10 سال اخير صورت 
گرفته است. انعكاس گسترده اين خبر، اما يك نگراني جديد هم ايجاد 
كرده است. آمارها نشان مي دهد ايراني ها يك چهارم ميانگين جهاني 

لبنيات مصرف مي كنند! 
-----------------------------------------------------

 جعفر كامياب با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از اتفاقي 
جالب خبر داد و نوشت: خواهرم در مركز توانبخشي به سر مي برد و 
بارها شاهد بازديدهاي سرزده مسئوالن بهزيستي به اين مركز بوده ام. 
آنطور كه متوجه شدم وزارت بهداش��ت در قالب اعتباربخشي مراكز 
درماني، سنجه هايي را مورد ارزيابي قرار مي دهد و مسئوالن دانشگاه 
علوم بهزيستي و توانبخشي نيز براي كسب باالترين سطح اعتباربخشي، 
براي ارتقاي عملكرد مراك��ز درماني و كلينيك هاي تحت پوش��ش، 

بازديدهاي سرزده انجام مي دهند. 

کبری فرشچی

  معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت 
حقوق دي ماه معلمان با اعمال رتبه بندي و معوقات آنها خبر داد. 

  مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از ورود دو 
سامانه بارشي جديد طي هفته جاري به كشور خبر داد. شدت بارش ها 
در جنوب غرب كشور  طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه خواهد بود. در 
همين رابطه و با توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر احتمال 
آغاز بارش هاي جديد و طغيان رودخانه ها و ايجاد سيالب در برخي از 

استان ها، سازمان مديريت بحران اخطار هايي را صادر كرده است. 
  در جريان بازديد اخير رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از 
واحدهاي ثبتي استان گلستان، عملكرد مديركل ثبت اين استان طي 
چندين جلسه در سازمان مورد بررسي قرار گرفت و همچنين خداييان 

به عنوان مديركل جديد استان گلستان منصوب و معارفه شد. 
  وكيل ش��كات پرونده س��كه ثامن درخصوص آخرين وضعيت اين 
پرونده گفت: رأي بدوي پرونده ثامن ابالغ شد و براساس آنچه در رأي 
صادره آمده، عالوه بر مجازات اصلي متهم رديف اول كه شامل 1۵سال 
حبس و جزاي نقدي و رد م��ال بود، قاضي به اس��تناد ماده 23 قانون 
مجازات، مجازات تكميلي در نظر گرفته و اين متهم به اقامت اجباري به 

مدت دو سال در يكي از نقاط دور افتاده تبعيد شده است. 
  رئيس گروه پيشگيري از اعتياد س��ازمان بهزيستي و مسئول خط 
ملي اعتياد گفت: مردم در تماس با خط ملي مشاوره اعتياد به شماره 
09628 درباره تمام مواد مشاوره مي گيرند، اما اكنون بيشتر تماس ها 

مربوط به مصرف گل است. 
 معاون امور عمراني استانداري تهران گفت: 361 هزار واحد مسكوني 

شهري و روستايي در بافت فرسوده قرار دارد. 
  دبير ستاد توسعه  زيس��ت فناوري معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري از بومي س��ازي توليد س��ه واكس��ن آنفلوآنزاي فصلي، روتا 

ويروس و پنموكوك تا پايان سال 99 خبر داد. 
 مديركل آموزش هاي شهروندي ش��هرداري تهران گفت: تقاضاي 

خريد و استفاده از موتورسيكلت افزايش يافته است. 
 سخنگوي كميسيون سالمت و محيط زيس��ت شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه خسارت ناش��ي از آلودگي هوا در تهران 2 ميليارد و 600 
ميليون دالر اس��ت، گفت: وقتي بحث تأمين بودجه مت��رو تهران فرا 

مي رسد، مجلس، رقم خنده دار ۵6 ميليارد تومان را تعيين مي كند!
 نمايندگان مجلس سازمان حفاظت محيط  زيست را مكلف كردند 
حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ الزم االجراشدن قانون، پايگاه 

اطالعاتي واحدهاي آالينده را ايجاد كنند. 
 436 نفر در كشور از ابتداي فروردين تا پايان آذر سال جاري بر اثر 
مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان باخته اند كه اين رقم در مقايسه با 

مدت مشابه سال قبل )388 نفر( 12/4 درصد افزايش يافته است. 
 رانندگان اس��تراليايي در صورت پرت كردن ته سيگارهاي خود از 
خودرو به بيرون ممكن اس��ت با جريمه هايي تا 11 هزار دالر )حدود 

140 ميليون تومان( مواجه شوند. 

اينچنين »شير«ي که ديد؟!
حكايت شيرهای آلوده ماجرای جديدی نيست. چند سال پيش بود كه 

ريختن وايتكس در شير از سوی برخی دامداری ها خبر ساز شد .
ماجرا از اين قرار بود كه برخی ش��يرهای پاس��توريزه با سپری شدن 
يك هفته از تاريخ توليد باز هم فاسد و به اصطالح ترش نمی شدند . بعد 
از بررسی ها معلوم شد برخی دامداران برای كاهش بار ميكروبی شير 

در آن وايتكس می ريزند!
بهروز جنت، معاون غذای س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداش��ت در 
مصاحبه ای با روزنامه جوان در 21 ارديبهشت 1391 احتمال آلودگی 
برخی شيرها را رد نكرد و گفت: » در بعضي موارد امكان رخ دادن چنين 
تخلفي از سوي برخي ها وجود دارد، اما اين مشكل به صورت گسترده 
در تولي��دات كارخانه های لبنی م��ا وجود ندارد؛ چراكه هم س��ازمان 
دامپزشكی بر سالمت شيرهايی كه تحويل كارخانه می شود مهر تأييد 

می زند و هم مسئول فنی كارخانه اين موضوع را كنترل می كند.«
س��ال 93 هم ماجرای افزودن روغن پالم به ش��ير از سوی سيد حسن 
قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت وقت رسانه ای شد و جنجال فراوانی 
را درباره اين ماده لبنی رقم زد. وی قول داد با كارخانه های لبنی متخلف 
برخورد كرده و اسامی آنها را هم رس��انه ای كند. چندی بعد گفته شد 
با متخلفان برخورد شده و شيرهای موجود همگی سالمند، اما اسامی 

شركت های لبنی متخلف هيچگاه رسانه ای نشد. 
حاال نوبتی هم باشد نوبت رسانه ای شدن آلودگی شيرهای موجود به 
سم آفالتوكسين است. سمی كه پيش تر از اين نامش با پسته و خشكبار 

عجين شده بود و هنوز كسی نمی دانست در لبنيات هم وجود دارد. 
نگرانی از وجود آفالتوكسين در ش��ير پس از آن شروع شد كه فردی 
خود را بازرس انجمن بهداشت و ايمنی مواد غذايی ايران معرفی كرد 
و با حضور در برنامه »سالم صبح بخير« شبكه 3 تلويزيون ايران گفت: 
»شيرهای پاستوريزه آلوده به سم افالتوكسين هستند«، او همچنين 
از استان مازندران به عنوان يكی از اس��تان های با »آمار نسبتاً باال« در 

اين زمينه ياد كرد.
اين ماجرا يكبار ديگر وزارت بهداشتی ها را به توضيح و تكذيب واداشته 
است. در همين زمينه هم كيانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو می گويد:» موضوع آفالتوكسين در مواد غذايی موضوعی جهانی 
است، حداقل چهار دهه نقل محافل علمی و فنی است و بررسی روند 
آن در ايران نشان می دهد در همه سال های اخير ميزان آفالتوكسين در 
مواد غذايی از جمله لبنيات و خشكبار روند كاهشی داشته است.به گفته 
وی كشورهای مختلف حد مجاز متفاوتی برای آن در مواد غذايی دارند و 
استانداردهای ايران عموماً در حد استانداردهای اياالت متحده تعريف 

شده است؛ البته استانداردهای اروپايی سختگيرانه تر است.«
جهانپور با اشاره به اينكه محصوالت غذايی بسته بندی و توليدی صنايع 
غذايی و لبنی به مراتب وضعيت بهت��ری از محصوالت فله ای و عرضه 
سنتی دارند، تصريح می كند:»بسياری از محصوالت غذايی و لبنی ما با 

پاس كردن همين استانداردها به خارج از كشور صادر می شود.«
بهادر حاجی محمدی هم كه اين ادعای پر سر و صدا را در برنامه زنده 
تلويزيونی مطرح كرده بود، حاال می گويد از صحبت هايش برداش��ت 
نادرس��ت ش��ده اس��ت. وی تصريح می كند:»ارقامی كه در خصوص 
آلودگی شيرها در چند شهر اعالم شد مربوط به نتايج چند پايان نامه 
و طرح تحقيقاتی علمی منتشر شده در دانشگاه های كشور در ساليان 
گذشته بوده و به معنی تعميم پذيری به تمامی شيرها نيست. مسئوليت 
صحت و سقم اين داده ها با آن محققان است. البته مطالعات قبلی صرفاً 
مطالعات اوليه بوده و نتيجه گيری دقيق نياز به مطالعات ثانويه دارد كه 

بايد در آينده انجام شود.«
زهرا عبداللهی، مدي��ركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت 
در خصوص حواش��ی طرح وجود سم آفالتوكس��ين در شير و لبنيات 
می گويد:»به طور كلی كپك ايجاد شده روی هر ماده غذايی می تواند 
منجر به ترشح سم آفالتوكسين شود. ميزان ترشح اين سم در هر ماده 
غذايی ميزان مش��خصی دارد و در صورتی كه بيش از حد اس��تاندارد 
باشد، می تواند در طول زمان مش��كالتی برای انسان ايجاد كند. كپك 
موجود روی رب گوجه فرنگی، آبغوره،  آبليمو، مرب��ا، ميوه و... همگی 
نمونه هايی برای وجود سم آفالتوكسين است. البته ميزان مجاز برای 
وجود اين سم در مواد غذايی كاماًل مشخص است و در صورتی كه بيش 
از استاندارد موجود در مواد غذايی گزارش نشود، نمی تواند ضرری به 

انسان برساند.«

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  خبر


