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مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري
تهران تأكيد كرد

حفظ ساختمانهاي قديمي

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با تأكيد بر اينكه عبور خودرو به حيات
س��اختمانهاي قديمي مجموعه باغ ملي و ميدان مش��ق صدمه ميزند ،گفت:
«اكنون تنها عابران پياده حق عبور و مرور در اين مجموعه را دارند؛ تردد عابران
پياده در همه روزهاي هفته ممكن است و فقط نيمهشبها محدوديتهايي در

15

اين خيابان اعمال ميشود ».به گزارش خبرنگار همشهري محله« ،محمدجواد
 1تردد خودروها در اين مكان آزاد بود ،گفت:
شوشتري» با بيان اينكه تا سال 370
«مطالعات سازمان ميراث فرهنگي نشان داد كه عبور خودروها ميتواند حيات
ساختمانهاي قديمي اين مجموعه را با خطر مواجه كند».

ششمين نمايشگاه محصوالت طبيعي در بوستان
گفتوگو به پايان رسيد

زندگي سالم با محصوالت
ارگانيك
ناهید اخوان شمس
عکس :حامد فرج اله

شش�مين نمايش�گاه معرف�ي محص�والت
ارگانيك ،هفته گذشته با حضور 140توليدكننده
اين محصوالت توس�ط س�ازمان ميادين ميوه

محصوالت ارگانيك محصوالتياند كه در تمام مراحل رشد با سيستم طبيعي هماهنگ هستند و در خاكي
كه از چند س��ال قبل در آن هيچگونه س��موم دفع آفات گياهي مانند علف هرزكشها ،قارچ كشها و
مواد شيميايي استفاده نشده است و فقط با مواد طبيعي مانند كمپوست گياهي تقويت ميشوند و رشد
ميكنند .در تركيبات ميوههاي ارگانيك هيچگونه اصالح ژنتيكي صورت نميگيرد و از گازها براي رشد
زودرس ميوهها استفاده نميشود .به همين دليل رنگ اين نوع ميوهها طبيعي است؛ نه خيلي پررنگ
يا كمرنگتر از حد معمول.

وترهب�ار ش�هرداري تهران و انجم�ن ارگانيك
ايران در بوس�تان گفتوگو برپا ش�د .به گفته
«عباس رجايي» رئيس كميس�يون كشاورزي،
آب و مناب�ع طبيع�ي ،ح�دود 18درص�د ميوه
وترهبار كشور در تهران مصرف كه 8درصد آن
به پسماند تبديل ميش�ود .نشاندهنده وجود
اشكال در حوزه توليد محصوالت غذايي است.
«حسين صفايي» ،مديرعامل سازمان ميادين
ميوه و ترهبار شهرداري تهران گفت« :براساس
آمارها در كشورهاي توسعهيافته 5 .2ميليون
هكتار زمين ب�ه محصوالت ارگانيك اختصاص
دارد ،اما در كشور ما وسعت اينگونه زمينهاي
زراعي به 40هزار هكتار ميرسد ،بنابراين ما در
اين زمينه نيازمند فرهنگس�ازي هستيم .او از
پايبندي ش�هرداري تهران به اجراي اقدامات
راهب�ردي ب�راي ارتق�اي كيفي�ت محصوالت
كشاورزي بهخصوص در 4سال گذشته گفت.

ب��ه دلي��ل افزاي��ش روزاف��زون جمعي��ت،
محص��والت ارگاني��ك جوابگ��وي ني��از
مصرفكنندگان نيست و كشاورزان مجبورند
براي تأمين سريعتر تقاضا عالوه بر محصوالت
ارگانيك از انواع ميوههاي گلخانهاي يا خارج از
فصل نيز اس��تفاده كنند .اين نوع محصوالت
به دلي��ل آنكه در مرحله رش��د ،زمان الزم را
س��پري نميكنن��د بس��ياري از ويتامينه��ا و
مواد ض��روري را ندارند .در واقع ،محصوالت
گلخان��هاي در مقايس��ه با ميوهه��اي ارگانيك
كمبوده��اي بس��ياري دارن��د .ش��كل ظاهري
محصول نميتواند معيار درس��تي براي خريد
محصوالت ارگانيك باشد .بايد كيفيت محصول
و محل��ي را كه توليد ش��ده اس��ت مورد توجه
قرار دهيم.

بافت محصوالتي كه به ش��يوه ارگانيك توليد ميش��ود خيلي نرم يا س��فت نيست بلكه بس��يار مناسب و اندازه
ميوهها متعادل اس��ت؛ اين محصوالت ،طعم و بوي طبيعي و مناس��بي دارند به نحوي كه بارزترين مالك تش��خيص
ميوههاي ارگانيك از غيرارگانيك طعم و بوي طبيعي آنهاست؛ پوست ميوههاي ارگانيك كامال ً متناسب با ميوه است
و زياد ضخيم نيس��ت .در اين نوع محصوالت ،كاهش آلودگي خاك به كودها و س��موم موجب باقي ماندن عناصر
مفيد مانند كلسيم ،آهن ،فسفر ،منيزيم و ويتامين در آنها ميشود.

چون گلخانههاي شيشهاي در كشور ما بسيار كم وسعت و محدود هستند نور خورشيد بهطور مستقيم
به محصوالت گلخانهاي نميتابد و محصوالت به نوعي با كمبود ويتامين ث و س��اير مواد مغذي كه براي
به وجود آمدن به نور مستقيم نياز دارند ،مواجهند .همچنين براي اينكه ميوهها و سبزيها سريعتر از
حد معمول برس��ند كشاورزان از روشهاي شيميايي مختلفي استفاده ميكنند؛ اين عوامل تا حدي در
كاهش ويتامينها و ريزمغذيهاي محصوالت گلخانهاي مؤثر است.

وجود ميوههايي با ظاهر درش��ت كه فاقد
طعم و خاصيت هس��تند ناشي از استفاده
بيروي��ه از كوده��ا ،آفتكشه��ا و باق��ي
ماندن تركيبات آنها در محصوالت اس��ت.
برخي از ميوهه��اي خارج از فصل وارداتي
كه ب��ا قيمتهاي ب��اال در ميوهفروش��يها
عرضه ميش��ود از مش��كالت ديگ��ري نيز
برخوردارن��د .برخ��ي از اي��ن ميوهه��ا به
دلي��ل آنكه محصول درختاني هس��تند كه
با مهندسي ژنتيك در آنها تغييراتي ايجاد
ش��ده اس��ت ح��اوي ژنهاي تغيير ش��كل
يافتهاي هس��تند كه باكتريه��اي موجود
در روده را تغيير ميدهند و موجب مقاوم
شدن بدن به آنتيبيوتيكها ميشوند .در
اين تغييرات ژني ،ميوهها مدت بيش��تري
روي درخت��ان ميمانند و رس��يدن آنها به
دلي��ل نياز كمتر ب��ه نگه��داري در انبار و
سردخانهها به تأخير ميافتد كه اين تأخير
ميتواند از مقدار مواد مغذي آنها بكاهد.

