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عکس تزیینی است

...البته هنوز اطالع دقیقی از نتایج این طرح در
دست نیست و اینکه دولت تا چه حد توانسته است
جلو مهاجرت به حاشیه شهرهایی نظیر مشهد
را بگیرد به اجرای طر حهای تحلیلی و پژوهشی
نیازمند است اما در عین حال ،شکی نیست که
طر حهای اشتغا لزا در روستاها سبب کاهش
مهاجرت به شهرها میشود زیرا طی چند سال
اخیر ،بیکاری مهمترین دلیل مهاجرت به حاشیه
شهر بوده است .در این راستا از ایجاد تشکلهای
فرهنگی و اجتماعی نیز نباید چشمپوشی کرد.
تشکلهایی با حضور ساکنان حاشیه شهر در
راستای کاهش آسیبهای اجتماعی میتواند
اتفاقات خوبی را در این عرصه رقم بزند.
از دیگر راهکارهایی کــه بــرای ساما ندهی
حاشیه شهر بــه آنهـــا م ـیتــوان اشـــاره کرد
استفاده از تجربیات کشورهای توسعهیافته
اســت .حاشیهنشینی را اگرچه نمیتوان به
یک جغرافیای خاص نسبت داد ،چهره آن در
کشورهای توسعهیافته با دیگر کشورها متفاوت
است .اگرچه سازمان ملل برای داشتن شهرهایی
بدونزاغهنشینی برنامههای مختلفی مانند از بین
بردن دالیل ایجاد حاشیهنشینی ،سازماندهی
حاشیهنشینها یا بهبود خانههای آنها پیشنهاد
داده است ،برخی کشورها به شیوه خود برای حل
این مشکل اقدام کردهاند ،شیوههایی که گاهی
غیراخالقی و حتی غیرانسانی است .برای مثال،
کشور چین هنگام آماده شدن برای بازیهای
المپیک  ،2008با بولدوزر به جان خانههای
مردم حاشیهنشین افتاد و آ نها را خراب کرد.
برخی از خانهها و حتی مکا نهای کسب فقرا
را نیز با ساخت دیــوار به دور آنها مخفی کرد.
دولت هند در سال  2009برای رها کردن کشور
از حاشیهنشینی طی مدت پنج سال به زاغههای
فقرا حمله کرد و خانههایشان را ویران کرد .در
مقابل ،دولتهایی نظیر تایلند و کنیا اقدامات
عادالنهایبرای حل این موضوع در دستور کار قرار
دادند .دولت تایلند به ساکنان این مناطق یارانه و
وامهایی برای تعمیر خانههایشان پرداخت کرد تا
سبک زندگی مردم را تغییر دهد .دولت کنیا هم با
برنامههای حمایتی ،به کمک مردم حاشیهنشین
خود رفت ،برای آنها آپارتمانهایی در مناطقی
دیگر ساخت و به قیمتی بسیار ارزان در اختیار
این مردم قرار داد .بنابر ادعای مسئوالن کشور
کلمبیا ،با بهبود بخشیدن سیستم حملونقل در
مدلین،دومینشهربزرگاینکشور،وضعمناطق
حاشیهنشین بهبود یافته و از نرخ قتل و جنایت
در این مناطق به طور چشمگیری کاسته شده
است .اما راهکار انگلستان ترویج رشد اقتصادی،
افزایش درآمد کل جامعه و ایجاد مشاغل بیشتر
بــرای کاهش فقر نسبی و بیکاری بود و دولت
اسپانیا اشتغالزایی در روستاها را در برنامه خود
گنجانده اســت .راهکار مراکش هم واگــذاری
همزمان زمین برای ساختمان ،تأمین وام خرید
زمین و احــداث ساختمان و نظارت بر روند
تخریب زاغه قبلی و ساخت مسکن جدید بوده
است که در مقایسه با سایر برنامههای اجرایی آن
کشور ،موفقیتآمیزتر بوده است.مسلما تقلید
و کپیبرداری صرف از تجربه کشورهای دیگر
نمیتواند راهحل کامل و جامعی برای شهرهای
کشورمان باشد اما نیاز است با استفاده از تجربه
کشورهای موفق در این زمینه ،به بهبود شرایط
زیستپذیری شهری پهنههای حاشیهنشین
اقــدام شــود .همچنین انجام مطالعات دقیق
برای هر شهر با توجه به شرایط خاص فرهنگی،
اقتصادی ،کالبدی و سیاسی آن ضروری است.

خــســروی« -ســـام .چــرا بــه شیرها آنقـــدر مــواد
نگهدارنده میزنند که تا دو هفته از زمان تاریخ مصرف
آنها هنوز قابل مصرف هستند و فاسد نمی شوند.
این در حالی است که روی پاکت این شیرها تاریخ
 48ساعته قید شده و ما نمیدانیم که این تاریخ درج
شده روی پاکت را در نظر بگیریم یا خود شیر را که
بعد از گذشت این زمــان هنوز قابل مصرف است.
باالخره خوب است مردم در جریان قرار بگیرند .لطفا
رسیدگی شود ».شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد
که یک شیر پاکتی را علی رغم گذشتن تاریخ مصرف
آن ،استفاده کرده باشید و حتی موقع گرم کردن،
اصطالحا نبریده باشد .در این حالت اولین چیزی که
به ذهن متبادر میشود این است که حتما به آن مواد
افزودنی یا نگهدارنده اضافه شده است .آ نهم در
شرایط امروزی که مواد غذایی از حالت کامال طبیعی
خارج شده است و تا حدودی مواد شیمیایی به آن
ها افزوده میشود .اما مسئوالن ذی ربط میگویند
اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست .اما
بهراستی دلیل ماندگاری برخی از شیرهای پاکتی
پاستوریزه چیست؟

تاریخ مصرف شیر به عوامل مختلفی بستگی دارد

مدیر نظارت بر مــواد غذایی  ،آرایشی و بهداشتی
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درباره فاسد نشدن شیرهای پاستوریزه بعد از گذشت
مدت انقضای آن توضیح داد :تاریخ مصرف شیرهای
پاستوریزه به چند عامل مانند؛کیفیت شیر خام
اولیه ،دمــای نگهداری شیر و وضعیت بهداشتی
تجهیزات کارخانه تولید کننده بستگی دارد و همه این
عوامل دست به دست هم میدهند تا اگر همه عوامل
ذکر شده در حد ایده آلی رعایت شده باشند شیر
پاستوریزه بتواند تا دو الی سه هفته دوام داشته باشد.
علی اصغراسماعیل زاده درباره درج تاریخ مصرف
48ساعته روی پاکت شیرهای پاستوریزه تشریح کرد:
در کشوری زندگی میکنیم که برخی از عوامل موثر
در تاریخ مصرف شیر پاستوریزه در حد ایده آل وجود
ندارد در نتیجه شرایط کف را در نظر میگیریم زیرا شیر
خام اولیه با کیفیتی به دست همه کارخانه ها نمیرسد
بهویژه در فصل تابستان که دمای هوا باال میرود آنهم
در شرایطی که دامداریهای سنتی ما شرایط سرد
کردن شیر خام را ندارند.بنابراین همه این عوامل
باعث میشود کیفیت شیر خام کاهش یابد.
وی با اشاره به این که شیرهای بسته بندی شده باید
درون یخچال نگهداری شوند نه بیرون از مغازه ،افزود:
به کارخانهها توصیه میکنیم در فصل زمستان تاریخ
مصرف درج شده بر روی شیر بسته بندی شده را
حداکثر سه روز و در فصل تابستان همان دو روزی که
از قبل زده میشده ،در نظر بگیرند و گرنه در کشورهای
اروپایی که دارای شیر خام و تجهیزات نگهداری خوب

و سیستم عرضه ایدهآل هستند تاریخ مصرف دو هفته
یک موضوع طبیعی اســت .اسماعیل زاده دربــاره
شیر استریلیزه یا فرادما و علت انقضای 6ماهه آن در
مقایسه با شیر پاستوریزه تصریح کرد :در مورد شیر
استریلیزه یک سوء برداشت در بین مردم وجود دارد
که فکر میکنند این شیر بهوسیله مواد نگهدارنده 6
ماه تاریخ انقضا دارد در حالی که هیچ ربطی به مواد
نگهدارندهنداردچونشیرخاممرحلهاستریلیزاسیون
را طی میکند به نحوی که کلیه باکتریهای آن از بین
میروند و شیر در یک شرایط ضد عفونی شده وارد
پاکت میشود هر چند که کارخانههای معدودی
هستند که تکنیک استریلیزاسیون شیر را دارند چون
تجهیزات خاص و پیشرفتهای را میطلبد.
وی اضافه کرد:استانداردهای ملی هر مادهای که به
شیر افزوده شود تا روی طعم و ماندگاری آن اثر بگذارد ،
ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مشهد در بخش
دیگری گفت :برای محصول شیر طبق استانداردهای
ملی و دستورالعمل وزارت بهداشت به هیچ عنوان
حق استفاده از مواد افزودنی مانند مواد نگهدارنده
را نداریم اما در برخی از موارد مجوزهای موردی برای
استفاده از ویتامینها و امالح در شیر مثل شیر غنی
شده با ویتامین dیا  aداده میشود و به نوعی تنها ماده
افزودنی مجاز این گروه است .بنابراین هر ماده ای
که به شیر افزوده شود تا روی طعم و ماندگاری آن اثر
بگذارد ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود.
وی با اشاره به نظارت بر همه فعالیت کارخانههای
لبنی بیان کرد :طبق قوانین از زمانی که کارخانه
میخواهد هر گونه مجوز یا پروانه ای را دریافت کند از
سازمان ما شروع میکند به نحوی که بعد از تایید اداره
نظارت بر مواد غذایی تازه پروانه بهرهبرداری میگیرد
و در ادامه پروانه ساخت را بعد از تایید دریافت میکند.
این در حالی است که بعد از شروع به کار بازرسان
معاونت غذا و دارو به صورت سرزده از کارخانه بازدید
کرده و از محصول کارخانه مورد نظر نمونه برداری
میکنند و نتایج آزمایش آن مالکی عملکرد خوب یا
ضعیف کارخانه است.

هنوز کیفیت شیر خام ما جای کار دارد

اسماعیل زاده افزود :تخلف در هر صنعتی وجود دارد
ولی در کارخانه های لبنی تخلف در آن سطحی نیست
که مردم بخواهند بابت آن نگران باشند و شیر مصرف
نکنند .وضعیت کارخانه های لبنی از نظر تجهیزات و
دانش فنی نسبتا خوب است فقط تنها جایی که کمی
مشکل وجود دارد مسئله کیفیت شیر خام است .هر
چند وضعیت تحت کنترل است ولی در شیر خام
هنوز برای افزایش کیفیت جای کار داریم چون اگر
کیفیت شیر تحویلی به کارخانهها افزایش یابد ،طعم
و ماندگاری آن باالتر خواهد رفت.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مشهد در همین
راستا تشریح کرد :هنوز بخش عمده ای از دوشیدن
شیر دام به صورت سنتی انجام شده و جمع آوری
میشود و امکان سرد کردن شیر و انتقال آن به کارخانه
و مراکز جمع آوری در برخی از ایام سال بهویژه در
تابستان ها مشکل است.

حد مجاز توتال کانت شیرخام

وی در ادامه به یکی از مشکالت این حوزه اشاره کرد
و گفت :هنوز بعد از حدود 20سال از زمان مشخص
شدن استاندارد شیر خام ،حد مجازی برای توتال
کانت شیر خام ( محاسبه بار میکروبی) در کشور وضع
نشده است.اسماعیل زاده گفت :در همه دنیا به گاوی
که دچار بیماری بشود آنتی بیوتیک میخورانند تا به
عنوان مثال عفونت پستانی کاهش پیدا کرده و از بین
برود ولی وقتی که گاو تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار
میگیرد به هیچ وجه نباید شیرآن دوشیده شده و به
مصرف برسد.

توتال کانت کمتر ماندگاری بیشتر

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خراسان
رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار شهرآرا گفت :اگر
توتال کانت و بار میکروبی شیر کاهش پیدا کند به
طور طبیعی ماندگاری شیر باالتر خواهد رفت ولی
شیری که به صورت سنتی تهیه میشود تا زمانی که
به مراکز جمع آوری میرسد  ،زمان میبرد برای همین
تحت تاثیر قرار میگیرد.محمد رشتی باف راه چاره
ارتقای کیفیت شیر را صنعتی شدن کامل آن دانست
و افــزود :حداقل  40درصد شیر مورد نیاز استان را
دامــداری های سنتی تأمین میکنند این در حالی
است که برای رسیدن به این موضوع درتالش هستیم
چون برای رسیدن به این منظور باید کار ترویجی شده
و دامــدار روستایی به قدری آموزش ببیند که باعث
تغییر در نگرشش شود.وی در همین راستا افزود :در
کنار آموزش دامدار روستایی ساختار گاوداری ها باید
اصالحشوند زیرا که گــاوداری ها اگرصنعتی باشند
بسیاری از هزینه ها کاهش پیدا میکند ولی اکنون
بستراینکارباساختارروستاییموجود،فراهمنیست.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خراسان
رضوی بیان کرد :سال  1372میانگین تولید شیر
گاوداریهای صنعتی استان در روز  17کیلو بود اما
اکنون میانگین تولید شیر در گاوداری های صنعتی
به بیش از  34کیلو رسیده است .همچنین توتال کانت
و بارمیکروبی شیر خیلی باال بود حتی در گاوداری
های صنعتی عدد توتال کانت باالی 500هزار تا یک
میلیون بود ولی االن این عدد در گاوداری ها زیر 50
هزار است حتی گاوداری داریم که عدد توتال کانت آن
به زیر 10هزار میرسد چون شرایط بهداشتی و آگاهی
مردم بیشتر و تجهیزات بهتر شده است.

شماره 2458

 0915000215سالم .به جای جلوگیری
از ورود چمدا نهای لباس قاچاق به منظور
پشتیبانی از تولید ،واردات آن را با کانتینر رسمی
کردهاند!
 0915000775سالم ،در سال 1342
دبستان سعدی در روستای فرخد افتتاح شد و
پنج سال بعد دولــت با هدف رفــاه حال مردم،
یکدستگاه اتوبوس به این روستا اختصاص داد.
حــدود  6ســال پیش پایانه از فلکه طبرسی به
چهارراه مقدم و سپس به خواجهربیع منتقل و
تعداد اتوبوسها از دو دستگاه به یک دستگاه -با
ساعاتی بسیار نامنظم -کاهش داده شد .با درنظر
گرفتن جمعیت آن زمان با امــروز ،مردم با این
وضعیت باید چه کنند؟
 0915000521آیا بهتر نیست واحد پول
کشور به «تومان» تغییر یابد تا رغبت به استفاده از
کارتخوان افزایش پیدا کند؟
 0915000605ســام .اگــر به عنوان
میهمان ،افتخار حضور در جلسات شــورای
محالت را داشته باشید متوجه این نکته خواهید
شد که گاهی نیاز واقعی محالت و مردم ،فدای
برنامههای مبتنی بر آمار و گزارش به مقامات باالتر
و همچنین مصلحتاندیشیها میشود .گاهی
ظاهر مــوضــوع پرداخته میشود و به
هم به
ِ
زیرساختها ،بهویژه در بخش فرهنگی ،کودکان
و موضوعاتی از این دست به دلیل دیربازده بودن و
نداشتن نتایج ملموس و سریع نمیپردازند.
شهروند :مسئوالن و دستاندرکاران نگاهی
هم به حاشیه مشهد بیندازند و به آبادانی آن همت
کنند .آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ،آیا بود که
گوشه چشمی به ما کنند؟
 0915000749ســـازمـــا نهـــای
اتوبوسرانی و حمل و نقل و ترافیک مشهد ،لطفا
در مورد خط  82در بولوار نامجو بازنگری کنید؛ ما
رانندگان اتوبوس بــرای ســوار کــردن مسافر در
ایستگاه ناچار باید بولوار نامجو را دور بزنیم اما
پـــارک ســوار یهــا در کنار
متأسفانه بــه دلیل
ِ
دوربرگردان مجبور به دندهعقب رفتن میشویم
که باعث ترافیک و بروز حوادث خطرناک میشود.
لطفا بررسی کنید.
شهروند:با ســام ،از شــهــرداری مشهد

درخــواســت دارم فکری به حــال ایــن ترمیم و
لکهگیری آسفالت خیابا نهای شهر بکند .چرا
همیشه فقط اقدام به تعویض جدولها میکنند
اما به فکر چاله و چولههای شهر نیستند؟
شهروند :سالم .چقدر خوب میشود اگر از
آخر میثاق تا فلکه هشتصد آب و برق ،مینیبوس
بگذارید.
شهروند:زیرساختهای شهری منطقه
طبرسی شمالی مانند آسفالت معابر ،اگو ،مترو
و ...در سا لهای اخیر رشد بسیار خوبی کرده
است و از این بابت از شهرداری مشهد و دیگر
سازمانهای مربوط سپاسگزاری میکنیم .فقط
خواهشمندیم بــرای بهبود وضعیت فرهنگی
منطقه نیز نسبت به ساخت کتابخانه و فرهنگسرا
و مراکز آموزشی و تفریحی همت کنند.
شهروند :یکی از اقدامات موثر در منطقه ،3
جابهجایی صنوف مزاحم به مراکزی در خارج از
شهر بود که این موضوع با را هانـــدازی مجتمع
ساما ندهی صنوف توانا در خینعرب و آغاز
عملیات احداث مجتمع سامان در ابتدای جاده
کــات محقق م ـیشــود .بــا ایــن حــال مــا درک
نمیکنیم چرا حتی یک صنف آلوده از خیابان
طبرسی شمالی 4در چند سال گذشته منتقل
نشده است .اما از دست تعمیرگا ههای موتور و
خــودرو و مصالحفروشیهای ابتدای خیابان
طبرسی شمالی  4به تنگ آمد هایم که حقوق
همسایگان و عابران و حتی خودروهای عبوری را
رعایت نمیکنند.
شهروند :معموال هوای همه روزهای هفته
مشهد آلوده است ،بعد پنجشنبه ،روزی که کل
مدارس کشور از چند سال پیش تعطیل هستند را
تعطیل اعالم میکنند! مثل اینکه اعالم کنند
جمعه مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده
است!
شهروند :وزیر محترم بهداشت مدتی پیش
گفتند بیمارستان قائم مشهد را تغییرکاربری
میدهیم و میفروشیم و به جای آن سه بیمارستان
در حاشیه مشهد میسازیم .این موضوع به کجا
رسید؟
شــهــرونــد :مطالعات ترافیکی بولوار
جانباز ،بهویژه تقاطع جانباز با فرامرزعباسی
چه زمانی پایان مییابد و عملیات اجرایی آن
آغاز میشود؟ هر روز ،سوخت و زمان بسیاری
از مردم در چهار طرف این چهارراه شلوغ هدر
میرود.
شهروند :در خیابان احمدآباد مشهد آنقدر
مطب پزشک ،آزمایشگاه ،بیمارستان و کلینیک
وجود دارد که ساکنان محل در عذابند و مردم
شمال صدمتری مثل رسالت ،خواجهربیع،
طبرسی شمالی و آنقدر کمبود امکانات درمانی و
پزشکی دارند ناراحت هستند .این اندازه تبعیض
میان محالت مشهد شایسته شهر امام رضا(ع)
نیست.

اولویتاجرایبیآرتیبراساسمیزانتأخیرهاست
پاسخ به پیامک

عابد« -با توجه به اجرای مسیر ویژه (بیآرتی)۳
در نیمه غربی شهر ،چرا هنوز نیمه شرقی (از
بست نواب تا تقاطع رستمی) آغاز نشده است؟
درحالیکه برای نصب گارد ،عرض این خیابان
مناسب است ،ضمن اینکه بیشتر ترافیک در این
خط مربوط به نیمه شرقی مسیر است».مدیر
روابطعمومی سازمان اتوبو سرانی شهرداری
مشهد در پاسخ به این پیامک گفت :قسمتهای
مختلف در طــول مسیر ایــن خطوط شرایط
متفاوتی از نظر حجم ترافیک ،تقاطعات ،عرض
معبر ،کاربر یهای مجاور و ...دارنــد ،بنابراین
جداسازی مسیر در آنها نیز نتایج متفاوتی در

بر خواهد داشت.عباس اتحادی اظهار کرد:
ازایـــنرو بــراســاس مطالعات ،بخشهایی که
بیشترین تأخیرها را به مسافران اتوبوس تحمیل
میکردند ،در اولویت اجرا در نظر گرفته شدند و
در مراحل بعدی نیز سایر قسمتها در دستورکار
اجرا قرار خواهند گرفت.

