
پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی بیدار شدن میزها 
و نیمکت های خاک گرفته، بیدار شــدن صندلی ها و 
دیوارهای پر از اطالعات و آگهی های کالس های ترم 
گذشــته. همگی از یک خواب تابستانی کوتاه بیدار 
می شوند تا منتظر زدودن غبارهای نشسته بر چهره 
باشند. پاییز بوی مدرسه می دهد بوی لبخند زدن به 
همشاگردی هایی که قرار است 9 ماه کنار هم باشند. 
چند سالی است که طرح آماده سازی مدارس در 
آســتانه بازگشــایی مدارس با آن شور و حال، تحت 
عنوان »پروژه مهر« از سوی آموزش و پرورش مطرح 
و به اجرا در آمده اســت. به عقیده کارشناسان اهل 
فن، یکی از اهداف اصلی و مهم این طرح مشــارکت 
مردمــی در کنار هماهنگی  های بین ســازمانی برای 
بهبود کیفیت فضای آموزشــی اســت. پروژه مهر با 
هدف برنامه محور شدن فعالیت ها و هر چه باشکوه تر 
برگزاری مراســم آغاز ســال تحصیلی در مدارس و 
همچنین ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی 
انجام می شود که با مشــارکت نهاد ها و سازمان ها و 
افراد تاثیرگذار در اجرای آن از اردیبهشــت آغاز به 
کار می کند و در اواخر شهریور با بازرسی های نهایی 
از مــدارس به کار خود پایــان می دهد؛ در واقع آثار 
آن تا انتهای ســال تحصیلی ادامــه دارد. با توجه به 
تقسیم بندی مدارس از لحاظ کیفی، برخی از مدارس 
در زمــره مدارس مهم مورد توجه قرار دارند که الزم 
است سهم بیشتری از نظر تالش برایشان سهم قائل 
شد که درون طرح آماده سازی مدارس برای اول مهر 

»پروژه مهر« به اجرا در می آیند.
•در طرح آماده ســازی مدارس دو نوع ساماندهی 
در اولویت اســت: اول ســاماندهی فضای آموزشی و 

دوم ساماندهی نیروی انسانی در مدارس. 
مورد دوم به این معناســت که هر نیرو با توجه به 
تخصص و ظرفیت های علمی خود در بهترین جایگاه 
کادر مدرسه قرار بگیرد. برای محقق شدن این مهم 
معموال جلساتی در مدرسه با حضور مدیر، معاونین و 

فرهنگیان برگزار می شود. 
یکی از نتایج این جلســات مســتمر این بوده که 
نقش معاونین مدرسه در پیشبرد اهداف تحصیلی و 
تربیتی مدرســه نه تنها کمتر از مدیران نیست، بلکه 
برخی اوقات نقــش تاثیرگذارتری نیز دارند، چون از 
یک طرف با کادر اداری مدرسه و معلمین در ارتباط 
تنگاتنگ هســتند و از طرف دیگر بــا دانش آموزان 
ارتباط رودررویی دارنــد. بنابراین یکی از مهم ترین 
اهداف ســاماندهی در مدارس این است که از معاون 
تا کتابدار، افراد متخصص و متعهد در جایگاه موثر و 

واقعی خود قرار بگیرند.
اجرای طرح استقبال از مهر در سراسر کشور

در همین زمینــه، معاون عمران و توســعه امور 
شهری و روســتایی وزارت کشور با بیان اینکه طرح 
استقبال از مهر در سراسر کشور اجرا می شود گفت: 

با ابالغ وزیر کشور به اســتانداران، طرح استقبال از 
مهر تا 15 مهر ماه آینده ادامه خواهد داشت.

هوشــنگ خندان دل بــا اعالم اینکــه هدف از 
اجرای طرح اســتقبال از مهر، ارتقای سطح خدمات 
بهداشــتی، ترافیکــی و ایمنی ارائه شــده به دانش 
آموزان بــه عنوان آینده ســازان جامعــه و افزایش 
سطح رضایت مندی شــهروندان است افزود: معاونت 
حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری، ســازمان قطار 
شهری، شهرداری ها، ســازمان اتوبوس رانی، سازمان 
معاونت خدمات شــهری شهرداری،  تاکســی رانی، 
راهنمائی و رانندگی، دانشــگاه های علوم پزشکی و 
آموزش و پرورش به عنوان مجری و یا ســازمان های 
 همــکار، در اجــرای بهینــه ایــن طــرح همکاری 

دارند.
معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستائی 
وزارت کشــور با اشــاره بــه اجرای ایــن طرح در 
حوزه های روســتائی نیز گفت: بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی، آموزش و پرورش، خانه های بهداشــت و 
دهیاری یا شورای اسالمی روستا اقدامات الزم را در 
زمینه های مناسب ســازی معابر و رفع ناهمواری ها 

در مسیر مدارس روســتائی، تهیه و توزیع برگه های 
حاوی پیام های بهداشــتی در مدارس، جمع آوری و 
دفع مناسب پسماندهای جامد روستائی و پاک سازی 
 و رنگ آمیزی نمای مدارس روستایی، انجام خواهند 

داد.
رئیس ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
درباره اقدامات پیش بینی شده در حوزه های مختلف 
برای اجرای طرح اســتقبال از مهــر گفت: تدوین و 
اجــرای برنامه های آموزشــی در روزهــای آغازین 
مدرســه جهت آگاهی دانش آموزان نسبت به رفتار 
شهروندی شایســته، افزایش کمی و کیفی خدمات 
حمل و نقــل همگانی، ایمن ســازی راه های مجاور 
مدارس و حریم آن ها به ویژه در جاده های کمربندی، 
ارائه خدمات رایگان در هفته اول مهر از ســوی مترو 
به دانش آموزان و دانشــجویان، اجرای طرح پلیس 
مدرسه به ویژه در معابر با تردد و سرعت باال، تقویت 
خدمات رســانی اتوبوسرانی و تاکســیرانی و برپائی 
جشن بازیافت ویژه مهر در روز اول مهر در مدارس، 
استقرار مخازن ویژه جمع آوری کاغذ در همه مدارس 
و تبلیغات شــهری و اطالع رسانی متناسب با شرایط 

شهرها، از اهم برنامه های اجرای طرح استقبال از مهر 
در سراسر کشور است.

آغاز طرح استقبال از مهر در سراسر کشور
همچنین معاون خدمات شهری شهرداری تهران 
نیز با اشــاره به تمهیدات ویژه شــهرداری تهران در 
طرح »استقبال از مهر« به مناسبت بازگشایی مدارس 
و ســال تحصیلی جدید گفت: بنابر تاکیدات شهردار 
محترم تهران در خصوص بازگشــایی مدارس، آغاز 
ســال تحصیلی جدید و طرح »استقبال از مهر« که 
از موضوعات بسیار مهم محسوب می شود، تمهیدات 

الزم در این راستا اندیشیده شده است.
مجتبی یزدانی در تشــریح برنامه های شهرداری 
تهران در طرح »اســتقبال از مهر« ســال 9۶ گفت: 
مدیریت و برنامه ریزی برای حضور فعاالنه، مسئوالنه 
و با نشــاط دانش آموزان، دانشــجویان و معلمان و 
اســاتید در آغاز ســال تحصیلی جدید امری خطیر 

بوده و نقش بسیار مهمی دارد. 
بدین منظــور معاونت خدمات شــهری و محیط 
زیست شهرداری تهران اقدام به برنامه ریزی دقیق و 
 منسجمی برای اجرای طرح استقبال از مهر 9۶ کرده 

است.
یزدانــی در ادامه افزود: دســتورالعملی به تمامی 
مناطق ۲۲گانه در راســتای فراهم ســازی امکانات 
و انجام اقدامات الزم جهت دسترســی محصلین به 
مراکز آموزشی و زیباسازی شهر و استمرار در حفظ، 
بهبود و افزایش کیفیت در وضعیت نگهداشــت شهر 

ابالغ شده است.
وی بــا تاکید بر این که اقدامات شــاخص و ویژه 
متناســب با ایــام بازگشــایی مدارس و اســتقبال 
از مهــر )ویــژه مــدارس( در قالــب ۸ برنامه و ۳۴ 
فعالیــت در دو بازه زمانی توســط حــوزه معاونت 
خدمات شــهری و محیط زیســت و مناطق ۲۲گانه 
و نواحی 1۲۳ گانه شــهرداری تهران اجرا می گردد، 
تصریح کرد: در این طرح رســیدگی ویــژه به امور 
نگهداشــت شــهر با تاکید بر مراکز آموزشی به ویژه 
 مدارس کــم برخوردار و اســتثنایی در اولویت قرار 

دارد.
معاون شهردار تهران در ادامه به اهداف این طرح 
اشاره کرد و گفت:ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات 
به شــهروندان؛ بویــژه محصلین، اعمــال مدیریت 
یکپارچــه و هماهنگ  و انجام اقدامــات الزم برای 
ســهولت دسترســی حدود ۲ میلیون دانش آموز و 
دانشجو به مراکز آموزشی، زیباسازی مراکز آموزشی 
و جلوه بخشــیدن به نمای آن ها، ایمنی سازی معابر 
منتهی به مراکز آموزشــی و باز پیرایی فضای سبز، 
ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی با رویکرد افزایش 
مهارت های زندگی شــهری و مشــارکت پذیری در 
مباحث نگهداشت شــهر،افزایش سطح همکاری ها و 
تعامالت میان بخشی دستگاه های مختلف مرتبط با 
مدیریت شــهری در زمینه مسائل آموزشی و مراکز 
تحصیلی و آموزشــی و... از جملــه اهداف ما در این 

طرح می باشد.
یزدانــی برنامه های آموزشــی و ترویجی در این 

طرح را برشمرد و گفت:برگزاری کارگاه و کالس های 
آموزشــی در مدارس با محوریت تفکیک پسماند از 
مبداء، آموزش شــهروندان و دانش آموزان در حوزه 
ایمنی در مراکز آموزشــی،تهیه و توزیع بســته های 
آموزشــی در مــدارس با موضوع تفکیــک از مبدا و 
کاهش تولید پســماند،توزیع کیســه های مخصوص 
پسماندهای خشک، تامین و توزیع مخازن مخصوص 
جداســازی کاغذ به مدارس، اجرای ویژه برنامه های 
آغاز ســال تحصیلی با محوریت مدیریت پسماند در 
یکی از مــدارس منتخب، اجرای زنــگ بازیافت در 
مدارس،طــرح ویژه جمع آوری کاغذ و اهدا جوایز به 
دانش آموزان در مــدارس و... از جمله این اقدامات 

می باشد.
تامیــن نیازهــای اصلی دانــش آموزان و 

محصلین با برگزاری فروش فوق العاده
معــاون خدمات شــهری شــهرداری تهــران به 
تمهیــدات این معاونت در خصــوص تامین نیازهای 
دانش آموزان، شــهروندان اشــاره کرد و افزود: برای 
رفاه حال شهروندان عزیز و نیز تامین نیازهای اصلی 
دانش آمــوزان و محصلین با برگــزاری فروش فوق 
العــاده با محوریت لوازم التحریــر، کیف و کوله و ... 
از 5 شهریورماه لغایت 15 مهرماه ۴۰۰۰ بارکد کاال 
تا ۴۰ درصد تخفیف در فروشگاه های شهروند عرضه 

خواهد شد.
توزیع شــاخه گل به دانــش آموزان مقطع 

ابتدای و مدارس دولتی منتخب
یزدانــی در ادامــه دیگر اقدامات حــوزه معاونت 
خدمات شهری در طرح »استقبال از مهر« را برشمرد 
و گفت: همکاری در رســیدگی بــه وضعیت مبلمان 
و حذف زوائــد فیزیکی فضای داخلی حیاط مدارس 
دولتی توســط مناطق و سازمان زیباسازی،همکاری 
در رنگ آمیزی و نقاشــی دیــوار بیرونی، درب های 
ورودی ،تابلوهــای ســر درب مــدارس و المان های 
حیاط مــدارس دولتی توســط مناطق و ســازمان 
زیباســازی،همکاری در ترمیــم و مرمت تجهیزات 
ورزشــی در مدارس دولتی، پاکســازی و شستشوی 
جداره های مدارس، شستشو و پاکسازی کامل نمای 
مدارس دولتی و معابر منتهــی به این مراکز، توزیع 
شــاخه گل به دانش آموزان مقطــع ابتدای مدارس 
دولتــی منتخب،توزیــع گلدان به مــدارس و مراکز 
آموزشی دولتی،همکاری در کاشت نهال، درختچه و 
گل و گیاه در فضای حیاط ، محوطه و معابر منتهی 
به مراکز تحصیلی و آموزشــی،همکاری در هرس  و 
خشــکه زنی درختان داخل مراکز آموزشی و معابر 
منتهــی به این مراکز ،همــکاری در ترمیم و مرمت 
فضای ســبز داخل محوطه مراکز آموزشی،پیرایش 
شــهری و حذف زوائد فیزیکی و بصری نما با تاکید 
بــر معابــر منتهی  به مراکز آموزشــی، رســیدگی 
بــه وضعیت مبلمــان شــهری، المان هــا و احجام 
شــهری ، بازپیرایی، ترمیم ، مرمــت و رفع نواقص 
فضای ســبز منتهی به مراکز آموزشــی و... از جمله 
 برنامه های این معاونت در طرح »اســتقبال از مهر«

 می باشد.
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سالمت

قائم مقام مشارکت های مردمی بهزیستی کشور گفت: درسال گذشته 5 هزار میلیارد ریال ازطریق مشارکت های مردمی به دست نیازمندان رسید.
محمد علی کوزه گر روز شنبه در همایش کودکان خیر وایجاد اشتغال برای 120 زن سرپرست خانوار و معلول بهزیستی البرز، افزود: اکنون 27 هزار مرکز در قالب مهد کودک، مراکز نگهداری معلوالن و مهدکودک با بهزیستی کشور 

همکاری دارند. وی ادامه داد: چهار هزار سازمان مردم نهاد نیز به بهزیستی برای حمایت بیشتر از نیازمندان همکاری می کنند.
کوزه گر گفت: با توجه به اینکه در آموزه های دینی به احسان و نیکوکاری تاکید فراوانی شده است در تالش هستیم تا هرچه بیشتر با همکاری تشکل های غیردولتی در این زمینه فعالیت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اما مشارکت گسترده دراین زمینه حسن مسئولیت پذیری هرچه بیشتر مردم را می طلبد و امروز در تالش برای ایجاد نشاط و شور هر چه بیشتر هستیم.
قائم مقام مشارکت های مردمی بهزیستی کشور گفت: امروز مهم ترین وظیفه بهزیستی درسطح ملی وارد کردن بخشندگی و نیکوکاری درسبک زندگی مردم است.

بهزیستی: کمک 5 هزار 

میلیارد ریالی مردم به 
نیازمندان در سال گذشته

انتصاب افراد متخصص و متعهد با اجرای طرح مهر 
آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
و پرورش با تاکید بــر اینکه آموزش در 
مقطع اول دبســتان به مراتب از آموزش 
به مقطع دکتری دشــوارتر است گفت: 
ســوال اصلی اینجاست که چرا با وجود 
این واقعیت و سختی کار معلمان مقطع 
ابتدایــی به قــدر کافی بــه آن ها توجه 
نداریم و بــرای آن ها مزایا و منزلتی هم 

پایه اساتید دانشگاه قائل نمی شویم؟.
به گزارش ایســنا، رضوان حکیم زاده 
بــا بیان اینکــه نمی تــوان گفت »حال 
آموزش و پرورش مطلقاً بد است«، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش تعبیر جالبی 
داشــت که دیوارهای مدارس ما بلند است؛ به یک معنا این عبارت یعنی بین آنچه 
دانش آموزان در مدارس می آموزند با آنچه نیاز دارند، فاصله اســت و با راه حل های 
قدیمی حرکت کردن و تالش برای حل مســائل نهایتاً مــا را به جایی می برد که 

اکنون هستیم.
وی افزود: بســیاری از برنامه های اســترس آفرین در مدارس می تواند کنار برود 
و فضای مدرســه با رعایت الزاماتی دل پذیرتر شــود. تا حدودی توجه به آموزش و 
پرورش بیشتر شده است، برای مثال اعتباری که برای توسعه و رایگان شدن پیش 
دبســتانی ها در مناطق دوزبانه و محروم مصوب شــد، بســیار خوب است که یک 

حرکت رو به جلو محسوب می شود.
معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بــا تاکید بر اینکه در کنار این 
کارهــای کمی بایــد تحوالتی در خصوص عدالت آموزشــی و کیفیت بخشــی به 
آموزش ها صورت گیرد گفت: تغییر نگاه به نقش معلم مهم ترین مســئله در ایجاد 
تحول اســت،  کار معلمی جایگاه رفیعی دارد و با کارمندی متفاوت اســت اما در 
زمان تصمیم گیری هــا این نقش محوری را مدنظر قرار نمی دهیم و برای مثال راه 

ادامه تحصیل معلمان را سد می کنیم.
وی تصریح کرد: سیاســت های کالن باید هم راستا با تقویت نقش معلمان باشد 
تا برای جذب معلم دنبال راه های کوتاه مدت نرویم. با توجه به شــرایط دانشــگاه 
فرهنگیــان اکثر معلمــان ما فراتر از حد انتظارند؛ وقتی بــرای رفع کمبود نیروی 
انسانی عجله داریم، به آموزش یکساله روی می آوریم در حالی که یک سال آموزش 

کافی نیست اما معلمان با خالقیت و انگیزه، کمبودها را جبران می کنند.
 وی با ابراز امیدواری از اینکه با توجه به شرایط و امکانات دانشگاه های فرهنگیان 
بعضی از این دانش آموختگان و معلمان فراتر از حد انتظار ظاهر می شــوند گفت: 
ما نمی توانیم بدون توجه به امکاناتمان انتظاراتی داشــته باشــیم. به علت کمبود 
نیروی انســانی در آموزش و پرورش مجبور هستیم تا از مسیری به غیر از دانشگاه 
فرهنگیــان رشــته های غیر مرتبط را جذب کنیم؛ یک ســال آمــوزش نمی تواند 
مهارت ها را فراهم کند، اما اغلب این معلمان با توانمندی ها و خالقیت خودشــان 

این کمبودها را جبران می کنند.
معاون ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش در مقطع اول 
دبستان به مراتب از آموزش به مقطع دکتری دشوارتر است ادامه داد: سوال اصلی 
اینجاست که چرا با وجود این واقعیت و سختی کار معلمان مقطع ابتدایی، به قدر 
کافی به آن ها توجه نداریم و برای آن ها مزایا و منزلتی هم پایه اســاتید دانشــگاه 
قائل نمی شــویم؟ اگرچه کار معلمان این مقاطع حیاتی و دشــوار است اما اهمیت 

کار آن ها را به رسمیت نمی شناسیم. 
چرا برای کسی که با مدرک دکتری در آموزش و پرورش مشغول به کار است و 
برای شخصی که در دانشگاه تدریس می کند به یک انداره ارزش قائل نمی شویم؟به 

نظر می رسد باید نوع نگاهمان را تغییر دهیم.
حکیــم زاده در ادامه با انتقاد از آزمون های بیــن مقطعی در آموزش و پرورش 
گفت: اگرچه کنکور یکی از متهمان اصلی مشکالت آموزشی دانش آموزان است اما 
متهم اصلی نیســت. در حال حاضر دانش آموزان بارها وارد آزمون های تیزهوشان، 

مدارس نمونه دولتی و شاهد شده و فشار زیادی را متقبل می شوند.
وی افزود: این درحالی اســت که در کنکور با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاهی 
جز در چند رشــته محدود مانند شاخه پزشکی در رشته تجربی با مشکل ظرفیت 
رو به رو نیستیم و دانش آموزان مطمئن هستند که صندلی برای آن ها وجود دارد.

وی در ویژه برنامه تلویزیونی پرسشــگر با انتقاد از آزمون های آموزش و پرورش 
در صدمــه به دانش آموزان ادامه داد: خیانت دیگــری که می توانم از آن نام ببرم 
برگــزاری آزمون های مصاحبه ای برخی مدارس در مقطع ابتدایی و اول دبســتان 
اســت اما از آن فاجعه بارتر کار برخی مدارس برند است که گاهی تا ۶ سال دانش 
آموزی را آموزش می دهند اما در میان مســیر و در زمان تغییر مقطع او را از قطار 
آموزشــی خود پیاده می کنند، چرا که می خواهند دانش آمــوزان برتر دیگری را 
جــذب کنند. به این ترتیب مســئولیت دانش آموزی که خودشــان او را آموزش 

داده اند را نمی پذیرند.
وی با اشــاره به اینکه آموزش و پرورش به لحاظ دســتور العملی می تواند بر کار 
این مدارس نظارت کند تصریح کرد: اما واقعیت این است که ورود به برخی از این 

مدارس حتی از مالقات با هیئت رئیسه دانشگاه تهران نیز دشوارتر است.
حکیم زاده با اشــاره به اینکه. تغییر نگاه باید  به ســمت نقش معلمان و الزامات 
آموزش نیروی انســانی باشد تصریح کرد: در سیاست کالن سازمان ها نیز باید هم 
خوانی وجود داشــته باشــد. برای مثال نمی توان گفت کــه باید افزایش جمعیت 
داشــته باشیم اما تعداد معلمان تغییری نکند، در نتیجه باید به الزامات اعتباری و 

ساختاری سند تحول توجه داشت.
وی در پایان گفت: امیدواریم تا رســانه ملی به جای تامین هزینه هایش از طریق 
تبلیغ کالس های کنکور، برنامه های خود را به آموزش و آگاهی رسانی به خانواده ها 

معطوف کند.

مدیراشــتغال و کارآفرینی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: برای تسهیل در 
اشــتغالزایی جامعه هدف بهزیســتی، اشتغال ســاالنه ۴5 هزار نفر از افراد این 

جامعه هدف مدنظر قرار گرفته است.
مهناز کاشی روز شنبه در همایش کودکان خیر و اشتغال 1۲۰ زن سرپرست 
خانوار اســتان البرز، افزود: نیمی از این جمعیت هدف برای اشتغالزایی را زنان 

تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: براین اســاس برای اشتغالزایی در تالش هستیم تا با شناسایی 

و اولویت بندی برنامه آموزشی شغلی را تدوین کنیم.
کاشــی گفت: مهارت های زندگی، کسب و کار و سنجش افراد دراین زمینه از 

جمله برنام های آموزشی است که مدنظر قرار می گیرد.
وی اضافــه کرد: برای تامین منابع مالی جامعه هدف بهزیســتی نیز به دنبال 
کمک های بالعوض و تســهیالت الزم هستیم و دراین زمینه تشکیل گروه های 
خودیار زنان در شــهرهای شمالی وشــمال غربی کشور به صورت پایلوت انجام 
شــد. کاشی خاطرنشان کرد : تشــکیل گروههای همیار زنان نیز در گروه های 

پنج تا هفت نفره از دیگر اقدامات موثر دراین زمینه بوده اســت .

خیانت مدارس برند وآزمون های مصاحبه ای 
درحق دانش آموزان

ایجاد اشتغال 
برای 45 هزار نفر از جامعه زیرپوشش 

بهزیستی کشور در هرسال

شهال منصوریه 

رئیس دفتر بهبود تغدیه وزارت بهداشــت از 
کاهش 1۸ تا ۲1 درصدی سبوس در آردهای 
نانوایی خبر داد و گفت: این اقدام بر ســالمت 

مردم تاثیرات منفی زیادی دارد.
دکتر زهرا عبداللهی در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به کاهش سبوس موجود در آردهای 
مخصوص نانوایی، گفت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سه، چهار سال اخیر مقدار بیشتری 
از  آرد، سبوس می گیرد؛ یعنی آردها سفیدتر 
شده اند و مردم نان کامال سفید می خورند. این 
اقدام می تواند به مشــکالتی مانند اضافه وزن، 
دیابت و بیماری های قلبی دامن بزند. ســبوس 
باید طبق استاندارهای مشخص شده در نان ها 

وجود داشته باشد.
وی افزود: تا چند سال گذشته میزان سبوس 
موجود در آردها در حد اســتاندارد بود؛ یعنی  
نان سنگک هفت درصد یا تافتون حداکثر 15 
درصد سبوس گیری می شد، اما در حال حاضر 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت از تمام آردها 
1۸ تــا ۲1 درصد ســبوس گیری می کند؛ در 
نتیجه این آرد فقط برای استفاده در قنادی ها 
مناسب است. کارخانه های آرد نیز آرد سفید و 
تصفیه شــده به نانوایی ها می دهند و از طرف 
دیگر ســبوس را به صورت فله ای و جداگانه به 
نانوایی ها می فروشند. در حالی که این سبوس 
قابــل مصرف نیســت، اما نانوایی هــا آن را  با 
نــان مخلوط می کنند و گران تر می فروشــند. 
کارخانه هــای آرد مطرح می کننــد که مردم 
نان سفید می پســندند و اگر تیره باشد آن را 
نمی خرند، اما مردم امروز  متوجه شــده اند که 

نان سبوس دار مفیدتر است.
عبداللهی با اشــاره به پیگیری این موضوع از 
طریق کمیته  فنی  بهبود کیفیت گندم، آرد و 

نان، تاکید کرد:  باید میزان ســبوس نان ها از 
مقدار فعلی بیشتر شود؛ چون سالمت مردم با 
مصرف نان ســفید و آرد تصفیه شده به خطر 
می افتد. عالوه بر این موضوع، در جلسات خود 
با اتحادیــه نانوایــان، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، پژوهش کده غله و نان و ســازمان های 
غذا و دارو و اســتاندارد موضــوع میزان نمک 

موجود در نان نیز پیگیری می شود.
وی اضافه کــرد: گاهی نانوایــان می گویند 
به دلیل پاییــن بودن گلوتن گنــدم، مجبور 
می شــویم به آرد نمک اضافه کنیم، اما طبق 
گزارش هــای جهاد کشــاورزی گلوتن موجود 
در گندم در حد متوســط رو به خوب اســت. 
همچنین طبــق اطالعات روز دنیــا، حتی با 
وجود گلوتن 1۲ درصد هم می شود نان درست 
کرد؛ به شرط اینکه تخمیر شود. مشکل ما در 
کشور این اســت که عمل تخمیر برای نان ها 
انجام نمی شود و نانوایان به جای خمیر مایه از 
جوش شیرین استفاده می کنند؛ در نتیجه نان 

سالمی به دست مردم نمی رسد.
عبداللهــی تاکید کرد: همــه نانوایی ها باید 
از خمیرمایه اســتفاده کنند. دولــت نیز باید 
حمایت کند که خمیرمایه به قیمت مناسب در 
اختیار نانوایی ها قرار گیرد تا آن ها سراغ جوش 
شــیرین نروند. از طرفی هم این نان ضایعات 
زیادی دارد و عالوه بر آن، کیفیت و ماندگاری 

خوبی ندارد.
میانگین مصرف ایرانیان؛ روزانه ۳۱۰گرم

رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت با 
اشــاره به ســرانه مصرف روزانه ۳1۰ گرم نان 
در ایران، بیان کرد: نــان به عنوان قوت غالب 
مردم ۴۰  تا 5۰ درصد انرژی و پروتئین مورد 
نیاز روزانه و همچنین کلســیم، آهن، فسفر و 

ویتامین هــای  گروه »ب« را تامین می کند؛ به 
همین دلیل باید کیفیت مناسبی داشته باشد 
تا ارزش غذایی آن حفظ شود. استفاده از جوش 
شیرین در تهیه نان باعث می شود عمل تخمیر 
اتفاق نیافتد؛ در نتیجه امالح دو ظرفیتی مانند 
آهــن و روی جذب بدن نمی شــوند. این روند 
کمبود آهن، پوکی اســتخوان و... را به دنبال 

دارد.
به گفته وی، افزودن جوش شــیرین عالوه بر 
این مشــکالت، باعث اختالالت گوارشی مانند 
نفخ می شــود. همچنین به دلیل اینکه همراه 
با جوش شــیرین سدیم بیشــتری وارد بدن 
می شود، امکان باال رفتن فشار خون نیز وجود 
دارد؛ این در حالیســت که فشار خون باال در 
ایران یکی از مشکالت مهم حوزه سالمت است.

عبداللهی تصریح کرد: میزان نمک موجود در 
نان بر اساس استاندارد تعریف شده در شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی باید یک درصد و 
کمتر از آن باشد. این رقم  قبال ۲.۳ درصد بود؛ 
یعنی مردم روزانه شش تا هفت گرم نمک فقط 
از طریق مصرف نان دریافت می کردند، اما در 
حال حاضر این استاندارد برای اجرای اجباری 
ابالغ شده و وزارت بهداشت نیز مسئول پایش 

و نظارت بر نانوایی ها است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افتتاح پنج خانه امید در روز جاری 
خبر داد و اظهار کرد: تا کنون 38خانه امید داشــتیم که اکنون شــمار آن به 

43خانه امید می رسد.
محمود اســالمیان در همایش ملی گرامیداشــت روز خانــواده و تکریم 
بازنشســتگان که در مرکز همایش های پژوهشگاه نفت برگزار شد با اشاره به 
چالش های صندوق های بازنشستگی اظهار کرد: این دولت به این مشکل توجه 
کرده اســت که جای قدردانی دارد. وی افزود: یک عارضه در کشــور وجود 
دارد که همه درگیر آن هســتیم؛ متاسفانه مسائل مورد واکاوی علمی و دقیق 
قرار نمی گیرند. هر پدیده چالش برانگیزی اگر مورد واکاوی قرار نگیرد راه حلی 

برایش پیدا نخواهد شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تالش کردیم مستند 
کاملی با بهره گیری از تجارب مدیران عامل گذشــته و همچنین کارشناسان 
بین المللی تهیه کنیم گفت: در واقع یــک واکاوی علمی دقیق انجام دادیم، 
مشکالت احصا شــده و راه حل ها برای آن ارائه شــده است. 26 تصمیم در 
40سال گذشته برای صندوق ها گرفته شده که هزینه های آن پرداخت نشده 

است.
اســالمیان ادامه داد: ما اجازه ندادیم سوراخ این کشتی بزرگتر شود. مواردی 
چون بازنشســتگی پیش از موعد از جمله تصمیمات غلط بود که جلوی آن 
را گرفتیم. نگفتیم قانون را اجرا نمی کنیم بلکه از دســتگاه ها خواستیم تا اول 

هزینه های آن را به صندوق پرداخت کنند.
مدیرعامل صندوق ذخیره بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بازنشستگان 
چند مساله دارند که کاهش قدرت خرید از این جمله است عنوان کرد: این امر 
در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و افزایش حقوق ها زیر نرخ تورم بود و قدرت 

خرید بازنشسته ها 67.7 درصد کاهش پیدا کرده بود.
اســالمیان ادامه داد: در این چهارسال عقالنیت حاکم و تورم کنترل شد و 
افزایش حقوق ها همپای نرخ تورم صورت گرفت و 2200میلیارد تومان اضافه 
بر بودجه دریافت کردیم تا افزایش 18.5 درصدی حقوق داشــته باشیم. این 
مسیر امیدوار کننده است. وی با بیان اینکه تبعیض حقوقی میان بازنشستگان 
نیز از جمله مسائل و چالش ها است گفت: امیدواریم در یک دوره زمانی بتوانیم 
این موضوع را تا حدودی تعدیل کنیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
با بیان اینکه وام ضروری بازنشستگان امسال تا چهار میلیون تومان و تا سقف 
300 هزار نفر افزایش یافت گفت: قبال در 25 اســتان پرداخت متمرکز حقوق 
صورت می گرفت و در چندماه اخیر همه اســتان ها تحت پوشش قرار گرفتند. 
وی افزود: واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری انجام شد و برای 
لیزینگ خودرو هم قراردادی با ایران خودرو منعقد شد که استقبال از آن خوب 
بود. اسالمیان از افتتاح پنج خانه امید در روز جاری خبر داد و اظهار کرد: تاکنون 

38خانه امید داشتیم که اکنون شمار آن به 43خانه امید می رسد.

تبعیض در پرداخت حقوق کاهش ۱۸ تا ۲۱ درصدی سبوس از قوت غالب مردم
بازنشستگان


