یک شنبه  8خرداد ۱۴۰۱
 ۲۷شوال .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۴۸

یک توئيت

خطرسفرههایبدونلبنیات
دولتبرپیشبینیسهمیهلبنیاتدرکاالبرگالکترونیکخانوادههاتاکیدداردباوجوداینکارشناساننگرانانداجرایی

نشدناینوعدهیامتناسبنبودنمیزانآنبانیازغذاییخانوار،بارسنگینیرابهآیندهنظامسالمتودرمانکشورتحمیلکند
مصطفیعبدالهی–سرانهفعلیمصرفلبنیاتدرکشور
ما ساالنه  50تا  70کیلوگرم برای هر فرد ،یعنی چیزی
حدود نصف میانگین سرانه جهان است و پیش بینی می
شود در صورت غفلت از آن در کاالبرگ های الکترونیک،
پایین تر از این هم خواهد آمد و تبعاتش دامن گیر نظام
سالمت و بهداشت و درمان خواهد شد.
▪وعده دولت؛ قرار گرفتن لبنیات در کاالبرگ

رسانه های جهان

یورونیوز :یک
مـــــقـــــام ارشـــــد
ســازمــان جهانی
بــــــهــــــداشــــــت
مــــــیگــــــویــــــد
کشورهای جهان
بــایــد گــا مهــای سریعی بـــرای مهار
شیوع بیماری آبله میمون بردارند
و اطالعات مربوط به ذخایر واکسن
خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
وی درخصوص آمادگی برای مقابله با
بیماریهای عفونی در اجالس ساالنه
سازمان جهانی بهداشت افزود« :ما
فکر میکنیم اگر اقدامات درست را
همین امــروز انجام دهیم ،احتماال
م ـیتــوان بــه راحــتــی ایــن بیماری را
مهار کرد .تاکنون حدود  ۳۰۰مورد
تایید شده یا مشکوک در حدود ۲۰
کشوری که ایــن ویــروس قبال در آن
جا مشاهده نشده بود ،به ثبت رسیده
است.

آن طور که مسئوالن دولتی وعده داده اند ،لبنیات یکی
از کاالهایی است که در کاالبرگ الکترونیکی در حال
طراحی قرار داده خواهد شد .حجت عبدالملکی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است« :مرغ،
تخممرغ،روغنولبنیات،چهارکاالییهستندکهبهمحض
آماده سازی کاالبرگ الکترونیکی ،سهمیه های مناسبی
برای مردم در چهار قلم ذکر شده اختصاص پیدا خواهد
کرد».اینوعدهوزیررفاهوتعدادیدیگرازمتولیانرابهفال
نیک می گیریم اما نمی توانیم این سوال را نادیده بگیریم
که «سهمیه مناسب» ذکر شده ،چه متر و معیاری دارد؟
▪سرانه رو به افول مصرف لبنیات

بهمن سال گذشته بود که روزنامه دولــت ،در گزارشی
تفصیلیبهچراییکاهشمصرفلبنیاتدرکشورطییک
دهه اخیر پرداخت و به نقل از مسئوالن و کارشناسان این
حوزه ،آمارهای نگران کننده ای را منتشر کرد ،از جمله:
▪کاهش  30درصدی مصرف طی دو سال کرونایی

* شیوع کرونا و افزایش قیمت لبنیات در دو سال اخیر
سبب شد  30درصد از مصرف شیر در کشور کاسته شود و
با توجه به افزایش قیمت  50تا  60درصدی شیر در سال
 ،1400انتظار میرود مصرف شیر با کاهش بیشتری هم
روبهرو شود.
▪حذف لبنیات از سفره دهک های پایین

* به گفته دکتر زهرا عبداللهی ،مدیر کل دفتر بهبود تغذیه
جامعه وزارت بهداشت ،حاال دیگر مصرف شیر ،ماست و
پنیر از سفره دهکهای پایین جامعه حذف شده است که
این امر سبب کوتاه قدی ،کمبود کلسیم ،کمخونی و سوء
تغذیه کودکان در بین مردم جامعه خواهد شد.

* بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت ،هر ایرانی
روزانه  190گرم لبنیات مصرف میکند که اگر این آمار
را ساالنه محاسبه کنیم سرانه ساالنه مصرف لبنیات
در کشورمان حدود  70کیلوگرم است .البته اتحادیه
تعاونیهای لبنی معتقد اســت سرانه کنونی مصرف
لبنیات مردم ما کمتر از  ۵۰کیلوگرم است .این عدد را
فقط با میانگین سرانه مصرف شیر در جهان مقایسه کنیم
که  150کیلوگرم است و در برخی کشورهای اروپایی تا
 300کیلوگرم در سال هم می رسد.
آمارهای رسمی را به استناد از گزارش هفتم بهمن1400
روزنامه دولت آوردیم که کمی خیالمان را راحت کند و
مطمئن باشیم که دولت سیزدهم ،خودش هم به خوبی از
وضعیتبغرنجونگرانکنندهمصرفلبنیاتدرکشورخبر
دارد و قطعا به آن کم توجه نخواهد بود.
▪یک نگرانی بزرگ

اما نمی توانیم نگران نباشیم از این که در اجرای طرح
مردمی سازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت لبنیات ،آن چه
بهعنوانسهمیهلبنیاتدرکاالبرگهایالکترونیکیدر
نظر گرفته خواهد شد ،کمتر از نیاز خانواده ها پیش بینی

سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

حفظ سرانه فعلی ،در صورت اراده دولت

«سید محمدرضا بنی طبا» سخنگوی انجمن صنایع فراورده های
لبنی هم در این باره به خراسان می گوید :رایزنی هایی درباره
سهمیه لبنیات کاالبرگ الکترونیک انجام شده اما ما هم منتظر
برنامه نهایی وزارتخانه های صمت و رفاه هستیم.
بنی طبا می افزاید :طبق رایزنی های اولیه ،اگر دولت پای کار
بیاید و سهمیه مناسب شیر ،ماست و پنیر برای خانوارهای پنج
دهک پایین در کاالبرگ آن ها تامین شود ،می توانیم امیدوار
باشیم سرانه مصرف لبنیات در کشور الاقل در همین حد فعلی
باقی بماند اما در صورت اجرای ناقص ،احتمال کاهش سرانه هم
وجود دارد.

شود و خروجی اش این باشد که این نیاز اساسی تغذیه ،از
سفره خانواده های بیشتری حذف شود.
▪سهم لبنیات باید متناسب با نیاز خانوار باشد

«دالرام قــدســی» پژوهشگر انستیتو تحقیقات
تغذیهای و صنایع غذایی کشور دربــاره اهمیت این
موضوع به خراسان می گوید« :وقتی قیمت اقالم
غذایی افزایش پیدا می کند ،متاسفانه سهم مواد
مغذی مثل لبنیات در سبد غذایی جامعه ،به ویژه
قشرهای آسیب پذیر پایین می آید و به همین دلیل باید
این ماده غذایی در یارانه مستقیم دولت ،چه به صورت
یارانه نقدی و چه به صورت کاالبرگ ،به میزان مناسب
و متناسب با بعد خانوار دیده شود و بر روند توزیع آن
نیز نظارت کافی وجود داشته باشد تا مطمئن باشیم
خانواده ها قطعا این نیاز غذایی خاص را دریافت و
مصرف می کنند».
▪هشدار درخصوص تحمیل بار اقتصادی به نظام
سالمت کشور

قدسی این هشدار را هم می دهد که اگر این کار انجام
نشود ،باید منتظر عوارض
ناشی از کاهش مصرف
لبنیاتدرجامعهباشیموبا
توجهبهآثارآنرویسالمت
افراد،درآیندهباراقتصادی
بسیاری را به نظام سالمت
کشورتحمیلخواهدکرد.

وی درباره پیشنهادهای انجمن صنایع
فــراورده های لبنی برای جلوگیری از
ایــن بحران هم می گوید :دولــت باید
تامین لبنیات مورد نیاز دانش آموزان
سراسر کشور و دهک های پایین جامعه را هدف اصلی قرار دهد و
به عنوان مثال ،توزیع شیر در مــدارس می تواند سرانه مصرف
لبنیات در کشور را حدود  14کیلوگرم افزایش دهد اما با شیوه
فعلی که قرار است فقط در چند استان اجرا شود و تامین شیر هم
به شکل مناقصه ای با در اولویت قرار گرفتن شیرهای ارزان تر و بی
کیفیت باشد ،نمی توان انتظار تغییر خاصی در این حوزه داشت.

اجتماعی

۹
گزیده

آیت ا ...جوادی آملی:

اسالم می گوید حتی قبر و خانه مرده را
هم محکم بسازید
  آیت ا ...جوادی آملی به مناسبت حادثه آبادان گفت :رخداد تلخ و
سانحه سنگین و غمبار آبادان را به همه تعزیت عرض می کنیم این
گونه از حــوادث تلخ ناشی از لــرزان بودن بنیان فکری مسئوالن و
همچنین مردم است .جامعه اعم از مسئول و مردم عادی موظف اند
یعنی همه ما موظفیم که اساس فکر ،عقل ،درایت ،اندیشه و انگیزه
را بر اعتقاد صائب و عمل صالح بنیان گــذاری کنیم .این گونه از
رخدادهای تلخ در اثر نبود عقیده صائب و ایمان سالم است .این مفسر
قرآن و مرجع عالی قدر شیعه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
نمونه هایی از الگوهای اسالمی گفت:رسول گرامی(ص) در ساختن
دو قبر شرکت کرد؛ یکی مربوط به فرزندش یکی در جای دیگر .دستور
بکنید ،این طور َ
داد که این قدر َ
بکنید ،لحد را این طور بگذارید ،مرده
را آن چنان بخوابانید .فرمودند اسالم خانه ای که برای مردم می
سازد هر چند قبر و خانه مرده باشد آن را محکم می سازد! دین برای
مرده قبر محکم می سازد ،قبری که ریزش کند دینی نیست اسالمی
نیست؛ فرمود« :و َل ِک َّن َّ َ
الل ِ
یح ُّب َع ْبد ًا ِإ َذا َعمِ َل َع َم ًل َأ ْح َک َمه» .این پیام
دین است! فرمود مهندس هستی ،محکم بساز؛ معمار هستی ،محکم
َ
گورکنی می کنی
بساز؛ پیمانکار هستی ،محکم بساز؛ برای مرده
محکم بساز! وی تاکید کرد :امیدواریم هم مسئوالن عاقل باشند هم
مردم متدین باشند تا هیچ کسی حادثه تلخ نبیند و امیدواریم ذات
اقدس الهی همه داغ دیدگان و مصیبت دیدگان را به احسن وجه و با
لطف و کرم خویش مورد عنایت قرار دهد.

دومین کودک رها شده
در خیابان های تهران در یک هفته
در پی انتشار خبری دیگر درخصوص رها شدن نوزادی دیگر در یکی
از خیابان های تهران ،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،
این خبر را تایید و بیان کرد :خبر رها شدن نــوزادی چند روزه در
محدوده خیابان ونک در مقابل شیرخوارگاه آمنه صحت دارد و در روز
پنج شنبه این نوزاد رها شده است .به گزارش ایسنا ،محمد نصیری
گفت :از طریق گریههای این نوزاد در مقابل شیرخوارگاه آمنه ،یکی از
شهروندان مطلع میشود که پس از آن و از طریق اورژانس این موضوع
پیگیری میشود .این نوزاد دختر است و در یکی از بیمارستانهای
شهر تهران تحت درمان قرار دارد.
▪رها شدن  ۶۱نوزاد در سال گذشته  

همچنین در همین زمینه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
گفت ۶۱ :نوزاد سال گذشته توسط والدین زیستی خود در سطح
شهر به خصوص در جوار شیرخوارگا هها رها شد هاند .طبق خبر
تسنیم ،نصیری گفته است :سالیانه خانوادههای فراوانی متقاضی
فرزندخواندگی هستند اما به سبب کمبود کودکان فاقد سرپرست در
کشور ،سالها در صف انتظار میمانند.هم اکنون بیش از  30هزار
خانواده متقاضی در سامانه ملی فرزندخواندگی ثبتنام کرده اند که
پرونده 17هزار خانواده تکمیل شده و منتظر پذیرش کودک هستند.

