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فرهاد خادمی

وجود تورم باال؛ تغيير سبك تغذيه مردم؛ كرونا؛ كاهش شديد 
درآمده��ای خانوار؛ بی توجهی مس��ئولين ...همه وهمه خبر 
از ش��يوع پنهان س��وء تغذيه در جامعه ايرانی می دهد وبايد 
گفت اتفاق ناميمونی درحال ش��كل گيری است كه درآينده 
ن��ه چندان دور منجر به از بين رفتن س��رمايه های انس��انی 
واجتماعی كشور خواهد شد.اين اتفاق نامبارك "سوءتغذيه" 
نام دارد. اين روزها در رس��انه ها نتايج چند تحقيق و پژوهش 
آماری از وضعيت تغذيه ايرانيان و تبعات س��نگين آن منتشر 
ش��ده است؛ شاه بيت تحقيقات اين است كه »سفره ايرانيان 
كوچك؛ چيدمان مواد غذايی و نوع محصوالت مورد استفاده 
بشدت تغيير كرده است« و سوء تغذيه آرام آرام در حال رشد 

و شيوع گسترده است. 
پيام زش��ت و تلخ اين تحقيقات و نظر س��نجی ها اين اس��ت 
كه بدليل اتخاذ سياس��ت های غلط كار بجايی رس��يده است 
كه كاهش ش��ديد درآمدی مردم تبع��ات هولناكی را متوجه 
جامعه ايرانی س��اخته است. اين روزها اكثرخانوارهای ايرانی 
بدنبال »لقمه ای بخورونمير« هستند كه زنده بمانند؛ تا جان 
ندهند!همين و بس. پاس��خ های گروه های مورد مطالعه، در 
نظرس��نجی ها و تحقيقات در وهله اول؛ نشان دهنده كاهش 
قدرت اقتصادی خانوارهاس��ت؛ اعداد استخراج شده در نتايج 
مطالعه كش��وری انيستيو تحقيقات تغذيه؛ حكايت از كاهش 
مصرف منابع پروتئينی و افزايش مصرف قندوش��كر و منابع 
غذايي »س��يركننده« دارد. آنچ��ه در اين نتايج نگران  كننده 
است، تصميم به تغيير س��بك تغذيه به دليل كاهش قدرت 
اقتصادی اس��ت. به گفته مدير گروه تحقيقات تغذيه انستيتو 
تحقيقات تغذيه ، نتايج مطالعه كش��وری سال 99 اين مركز 
پژوهش��ی نش��ان داد كه قند و ش��كر، يك��ی از انتخاب های 
اجباری خانوارها برای پاس��خ به حس گرس��نگی بوده است. 
اعداد به دس��ت آمده در نظرس��نجی ايسپا نيزنشان می دهد 
كه در س��و مقابل، وقتی پای ميزان مصرف پروتئين حيوانی 
)گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی( و لبنيات )شير، ماست و 
دوغ( به مي��ان می آيد، خانوارها ترجيح داده اند از مصرف هر 
روزه يا چن��د روز در هفته كم كنند و ب��ه گروه هايی ملحق 
ش��وند كه خود را به مصرف چند بار در ماه يا حتی چند بار 
در س��ال اين اقالم غذايی محدود كرده اند يا حتی تصميم به 

حذف كامل از سبد هزينه های خانوار گرفته اند!!
تيرنگ نيس��تاني، مدير گروه تحقيقات تغذيه ای اين مؤسسه 
پ ژوهش��ی، در تش��ريح برخ��ی نتايج اين مطالعه سراس��ری 
می گويد: حذف گوشت قرمز از سبد غذايی خانوار، به خودی 

خود مس��اله مهمی نيس��ت چون متخصصان تغذيه، مصرف 
گوش��ت قرمز را، چندان هم توصيه نمی كنند. مهم اين است 
كه چه ماده غذايی جايگزين گوش��ت قرمز ش��ده. نتايج اين 
مطالعه به ما نش��ان داد كه مصرف منابع پروتئينی جانوری 
شامل گوشت هاي قرمز و س��فيد، به دليل هزينه باال، بسيار 
محدود شده و حتی بسياری خانوارها، اين منابع پروتئينی را 
به  طور كامل از سبد غذايی و هزينه های خود، حذف كرده اند. 
تع��داد زي��ادی از خانوارها در اين پيماي��ش اعالم كردند كه 
علت حذف كام��ل منابع پروتئينی جانوری از س��بد غذايی 
خانوار، كاهش درآمد خانواده ب��وده، تعداد زيادی هم، اعالم 
كردند كه به علت از دس��ت دادن ش��غل و كاهش چشمگير 
درآمد به دليل تعطيلی های مرتبط با ش��يوع ويروس كرونا، 
ناچ��ار به حذف كامل منابع پروتئينی از س��بد غذايی خانوار 
ش��ده اند و تعدادی هم اع��الم كردند كه با وجود ثابت ماندن 
درآمد، افزايش قيمت منابع پروتئينی با دريافتی ماهانه شان 
همخوانی نداشته و بنابراين، تصميم به حذف منابع پروتئينی 
از سبد غذايی خانوار گرفته اند. يكی از پاسخ های نگران  كننده 
در مجموع پرسش��نامه ها، كاهش قابل توجه مصرف ميوه ها 

و افزايش مص��رف منابع انرژی و به طور خ��اص، غالت )نان 
و برن��ج( ب��ود. نتيجه كلی اين مطالعه، اين ب��ود كه گرانی و 
كاه��ش درآمدها، خانوارها را به س��مت ح��ذف يا كم كردن 
مناب��ع اصلي مواد مغذی )انواع گوش��ت، تخم  مرغ، ش��ير و 
ميوه ه��ا( و جايگزينی منابع ديگر كالری ك��ه عموماً از بابت 
بس��ياری مواد مغذی )در قياس با منابع پروتئينی، ميوه ها يا 
س��بزيجات( فقيرترند، هدايت كرده و اين تغيير البته، دور از 
انتظار نبود چون انسان در شرايط نامساعد اقتصادی، عموما 
در پی س��ير كردن ش��كم خود و خانواده با م��واد غذايی در 
دسترس و قابل ابتياع است. اما، سرانه و بعد خانوار هم، يكی 
از عوام��ل تأثيرگذار در تغيير كميت و كيفيت س��بد غذايی 
است به اين معنا كه وقتی سرانه خانوار باال باشد و سرپرست 
خانواده كه درآمد محدود و ثابتی دارد، با افزايش قيمت اقالم 
غذايی مفيد مواجه شود، به ناچار، گزينه غذا برای سير شدن 

شكم و بنابراين، منابع غذايي ارزان تر را انتخاب می كند.
در حقيق��ت اين آم��ار و ارقام و نتايج بدس��ت آمده وظيفه 
مسئولين اجرايی كش��ور بويژه وزارت بهداشت را دوچندان 
م��ی كند تا آنها برای وضعيت پي��ش رو كه مثل يك چراغ 

چش��مك زن از بحران فراگير س��وء تغذيه در آينده ای كه 
چندان هم دور نيست خبر مييدهد، چاره ای پيدا كنند.

 عمق فاجعه!
 فاجعه آنجا ش��كل گرفته  و رشد خواهد كرد كه نيستانی، 
شرايط آتی را سوءتغذيه بر اثر بدخوری و بی  كيفيت   خوری 
و پرش��دن ش��كم با موادی كه »هيچ« است عنوان می كند 
ك��ه در تعريف متخصص��ان حوزه تغذيه؛ فق��ط به درد آن 
می خورد كه حس گرسنگی، برای 24 ساعت سركوب شود 
و در نتيج��ه ثبات س��وء تغذيه را در بس��ياری خانواده ها از 
اقشار و دهك های آخر يا حتی متوسط اقتصادی به ارمغان 
می آورد. دراين وضعيت قطعا! با ادامه چنين ش��رايطی، بايد 
منتظر چاقی بر اثر سوء تغذيه، كاهش كيفيت رژيم غذايی 
و مص��رف كالری ِصرف باش��يم، چاقی هايی كه چه بس��ا با 
كمبود ريزمغذی ها هم توأم هس��تند. باي��د منتظر افزايش 
آمار مبتاليان ديابت و پرفش��اری خون و بيماری های قلبی 
و عروقی باش��يم. بايد منتظر بسياری امراض مزمن و البته 

بدخيم باشيم. 
 هشداربه وزارت بهداشت!

 آنچه را كه بايد متذكر شويم اين است كه شيوع سوء تغذيه 
در درازمدت، نه تنها خانوارهای ايرانی را گرفتار می كند، بلكه 
بار اقتصادی س��نگينی هم بر دوش نظام بهداشت و درمان 
می گذارد. صرف  نظر از تأثير شيوع بيماری كرونا بر وضعيت 
اش��تغال و بيكاری، به دنبال ابتالی احتمالی يكي از اعضای 
خانواده به كوويد 19، بخ��ش قابل  توجهی از درآمد خانوار 
برای هزينه های درمان اين بيمار مصرف می ش��ود و تأمين 
باقی نيازهای خانواده، دچار چالش می شود و بنابراين، غير 
از كودكان و س��المندان كه دچار سوء تغذيه آشكار خواهند 
شد، س��اير اعضای خانواده در معرض سوءتغذيه پنهان قرار 
می گيرن��د و مصداق ب��ارز اين اتفاق هم، كوت��اه  قديی ها و 
كم  وزنی ها و انتقال م��ادرزادی كمبود ريز مغذييها در اين 
خانواده هاس��ت. البته غير از اين خانوارها، مصداق های ديگر 

هم اطراف مان فراوان است.
 سخن آخر...

س��خن آخ��ر اينك��ه جامعه ما ح��ال و روز خوش��ي ندارد؛ 
كوچك شدن س��فره خانوارها و كاهش ش��ديد درآمدهای 
بيش از17ميليون كارگ��ر و كارمند پيام تلخی را به جامعه 
و بخصوص تصميم گيرندگان منعكس می كند و اينجاس��ت 
كه بايد چاره ای عاجل انديش��يد تااين بار گرفتار س��ونامی 

سوءتغذيه آشكار و پنهان نشويم.

زخم کهنه »کیفیت پایین آموزش مدارس 
دولتی« و تذکر رهبر انقالب

افت كيفيت مدارس دولتی آنهم زير سايه انواع مدارس 
خاص، مدارس غيردولتی و مدارس وابسته به بخش های 
مختلف اينبار مورد تذكر رهبر معظم انقالب قرار گرفت. 
سال هاس��ت كه دلسوزان نظام آموزش و پرورش نسبت 
ب��ه افت كيفيت م��دارس دولتی و تف��اوت در وضعيت 
امكانات و آموزش های اين مدارس در مقايسه با مدارس 

غيردولتی و مدارس دولتی خاص هشدار می دهند.
مدت هاس��ت تنوع م��دارس از غيردولتی ه��ا گرفته تا 
س��مپاد، ش��اهد، نمونه دولتی، هيئت امنايی، مدارس 
وابسته به دستگاه ها و نهادها، مدارس دولتی را با چالش 
كيفيت مواجه كرده است و در يك نگاه كالن تر به دليل 
دسترس��ی خاص دانش آموزان اين نوع مدارس به آموزش های بيش��تر و كيفی تر، اساساً عدالت 

آموزشی در چالش قرار دارد.
رهبر معظم انقالب  در س��ی و چهارمين اجالس روسا و مديران آموزش و پرورش سراسر كشور 
يكی از موارد مربوط به عدالت آموزشی را، موضوع »مدارس دولتی« برشمردند و متذكر شدند: 
بايد سطح و كيفيت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربيتی به گونه ای شود كه دانش آموزان 
احساس نكنند با تحصيل در اين مدارس امكان قبولی آنها در كنكور كمتر است و خانواده ها نيز 

تصور كنند فرزندانشان را به يك جای بی پناه می فرستند.
اما در واقع عمده مشتريان مدارس خاص، غيردولتی و وابسته به نهادهای خاص از ميان طبقات 
قدرت و ثروت جامعه هستند و در نهايت مسيری در نظام آموزش و پرورش كشور شكل گرفته 
اس��ت كه به تعبيری می توان به آن "طبقاتی شدن جريان آموزش" گفت  و جالب اينكه عمده 
فرزندان مسئوالن نيز در اين مدارس خاص تحصيل می كنند! در تمام جوامع يكی از كاركردهای 
اصلی مدرسه از بين بردن طبقات اجتماعی است به اين دليل كه فرزند پزشك در كنار فرزند 
كارگر، كارمند و مس��ئول در كنار هم به مدرس��ه بروند و اگر در جامعه، طبقاتی وجود دارد اما 
وقتی كودكان به مدرسه می روند همه در كنار هم قرار می گيرند و اين سبك از تعليم و تربيت 
يك پيام روش��ن دارد كه همه دانش آموزان در ش��رايط برابر هستند. يكی از آرمان های انقالب 
اسالمی هم بحث برابری و عدالت بود اما حاال چند سالی است كه زير سايه تنوع مدارس، نظام 
طبقاتی را به جمع دانش آموزان آورده ايم و فرزندان طبقه محروم جامعه بايد به مدارس دولتی 
عادی بروند اما در صورت بهره مندی از قدرت يا ثروت می توانيد ميزبان يكی از مدارس خاص يا 
غيردولتی با كيفيت و امكانات آموزشی بسيار باالتر باشيد. bنتايج كنكور سال قبل نيز آخرين 
هش��دار درباره اوضاع نامناس��ب مدارس دولتی به لحاظ سطح كيفی بود به گونه ای كه بيش از 
70 درصد رتبه های برتر كنكور 98 در رشته های رياضی، تجربی و انسانی دانش آموزان مدارس 
س��مپاد هستند، س��هم غيردولتی ها 14 درصد و نمونه دولتی ها 13 درصد است و در اين ميان 
جای مدارس دولتی عادی خالی بود. تنوع مدارس و بالتبع كم توجهی ها به مدارس دولتی و افت 
شاخص های كيفی در آنها، نتايج خود را در مواقعی همچون اعالم نتايج كنكور به خوبی نمايان 
می كند و در اين ميان تالش دولت برای ارزان تر تمام ش��دن ادارۀ آموزش و پرورش هم مدارس 
دولتی را هدف قرار داده است،  وضعيتی كه حاال دانش آموزان مدارس دولتی را در رقابتی نابرابر 
قرار داده اس��ت و عجيب  آنكه اوضاع كيفی مدارس دولتی مدت هاس��ت در سرازيری افت قرار 
گرفته است و عجيب تر آنكه اين اوضاع، حساسيت هيچ كدام از مسئوالن را جلب نمی كند اما از 
اين وضعيت نبايد تجب كرد چرا كه تقريباً فرزندان هيچ يك از مسئوالن در مدارس دولتی عادی 
تحصيل نمی كنند!! حال بايد ديد پس از اين تأكيد و هش��دار اخير رهبر معظم انقالب، جريان 
بی تفاوتی مس��ئوالن كشور چه در س��طح مديران آموزش و پرورش و چه در سطح نمايندگان 
مجلس و ساير بخش ها به اوضاع نابسامان كيفيت آموزشی در مدارس دولتی پايان خواهد يافت. 
آيا از باب حق آموزشی و توجه به مقوله عدالت آموزشی، قرار است دغدغه ای برای مدارس دولتی 
و دانش آموزان آن داشته باشيم، آيا پرونده ماجرای تنوع مدارس و پايان دادن به آن يك بار ديگر 
باز می ش��ود و مجلس جديد در اين رابطه ورود خواهد كرد چرا كه بدون حذف تنوع مدارس، 
هر تالش��ی برای تقويت مدارس دولتی نتيجه ای نخواهد داش��ت و دست آخر آيا مدرسه داری 

مسئوالن و حضور فرزندانشان در مدارس غير دولتی به خط پايان خواهد رسيد؟ تسنیم

امام صادق )ع(: هر مؤمني كه گرفتاري مؤمني را بر طرف كند ، خداوند هفتاد 
گرفتاري دنيا و آخرت را از وي دور مي سازد

حاجی میرزایی:
۱۵ شهریور در همه مدارس 

اصل بر حضور است
وزير آم��وزش و پرورش 
بتوانيم  گفت: ه��ر ج��ا 
حضور با رعايت پروتكل 
اس��ت و 1۵ شهريور در 
هم��ه م��دارس اصل بر 

حضور است.
محس��ن حاجی ميرزايی 
وزير آموزش و پرورش، در آيين رونمايی از نس��خه 
جديد ش��بكه آموزش��ی دانش آموزان )شاد( كه در 
اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، با بيان اينكه 
شاد عرصه ارائه خدمات متنوع آموزشی است، گفت: 
كرونا دنيا را غافلگير كرد و به سرعت هم نظام های 
جاری و مناسبات مردم تحت تأثير قرار گرفت و در 
قرن اخير پديده ای به اين حد تأثيرگذاری با دايره 
ش��مول باال نديديم. توزيع مناسب زيرساخت های 
آموزشی از مهم ترين اركان هر جامعه است و برای 
داشتن جامعه عادالنه بايد خدمات آموزشی عادالنه 
داشته باشيم. حاجی ميرزايی اظهار كرد: تعطيالت 
طوالنی آموزش��ی را در جريان كرونا تجربه كرديم 
اما تعطيالت طوالنی آثار روانی و اجتماعی كوتاه و 
بلند مدتی دارد بنابراين بايد دست به كار می شديم 
و وارد عمل ش��ديم. در دنيا هيچ كش��وری تجربه 
مش��ابهی نداش��تند و حتی كش��ورهای پيشرفته 
دنيا ه��م هيچ راه ح��ل قاطعی برای پاس��خگويی 
به اين پديده را نداش��تند. امروز رونمايی از نسخه 

پيشرفته تر اين شبكه را شاهد هستيم.
حاجی ميرزايی با اش��اره به اينكه وارد زيس��ت بوم 
جديدی ش��ديم و كرون��ا ما را به اين زيس��ت بوم 
پ��رت كرد، گف��ت: بايد از قابليت های اين زيس��ت 
ب��وم بهره بگيريم و هم باي��د محدوديت های آن را 
بشناس��يم؛ برای رفع محروميت از مناطق مختلف 
كش��ور آموزش در سامانه شاد كمك كننده است و 
می توانيم بهتري��ن تدريس ها را برای دانش آموزان 

سراسر كشور ارائه دهيم.
وزير آموزش و پرورش بيان كرد: اين ظرفيت خوب 
و ممت��از در جامع��ه وجود دارد ام��ا برخی به اين 
ابزار دسترس��ی ندارند يا از پوشش اينترنت محروم 
هس��تند اما عدم دسترس��ی به اين فضا نبايد مانع 
محرومي��ت آنه��ا از تحصيل ش��ود بنابراين صرف 
نظر از هر ش��رايطی كه دانش آموزان دارند، امكان 

تحصيل را برای آنها فراهم می كنيم.
حاج��ی ميرزايی با تاكيد بر اينك��ه اصل بر حضور 
اس��ت، اظه��ار ك��رد: هر جاي��ی كه تراك��م دانش 
آموزان ب��اال بود از گروه بندی اس��تفاده می كنيم. 
ب��رای كس��انی ك��ه از تلويزيون. اس��تفاده می كند 
زمان هاي��ی را مش��خص می كنيم ك��ه معلمان در 
مدارس حضور دارن��د. حاجی ميرزايی همچنين در 
حاش��يه آئين رونمايی از نسخه جديد شبكه شاد، 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از 1۵ شهريور سال 
تحصيلی آغاز می شود و در تالش هستيم، آمادگی 
الزم را برای شروع باش��كوه انجام دهيم؛ همكاران 
م��ن تمام وقت خود را صرف آماده س��ازی مدارس 
برای اس��تقبال می كنند. وی درب��اره نحوه حضور 
دانش آم��وزان در م��دارس گفت: اصل بر ش��ركت 
حضوری دانش آموزان اس��ت؛ ما س��ال گذشته دو 
س��وم س��ال و محتوا را طی كرده بوديم اما امسال 
شرايط متفاوت است و دانش آموزان و معلمان بايد 

در سال تحصيلی جديد با هم آشنا شوند.
وزي��ر آموزش و پرورش گفت: هر جا بتوانيم حضور 
ب��ا رعاي��ت پروتكل اس��ت و 1۵ ش��هريور در همه 
مدارس اصل بر حضور است؛ در مدارسی كه تعداد 
دانش آموزان بيشتر از پروتكل است ناگزير هستيم 
ت��ا دانش آم��وزان را گروه بندی كني��م و برخی در 

روزهای زوج و برخی روزهای فرد بيايند.
وی ب��ا بيان اينكه حضور ه��ر دانش آموز در كالس 
3۵ دقيقه اس��ت، افزود: زمان ساعت تدريس برای 
هم��ه دروس حداكث��ر 3۵ دقيق��ه اس��ت و تالش 
می كني��م ورود و خروج به تفاوت باش��د تا تزاحم 

ايجاد نشود.
حاجی ميرزاي��ی تصري��ح ك��رد: نياز ب��ه همراهی 
خانواده ها ب��رای تردد و ورود و خروج به مدرس��ه 
است. در اين شرايط نمی توانيم فرصت ها را ناديده 
بگيري��م و بايد آموزش را تعقي��ب كنيم و در كنار 
آن از س��المت دانش آم��وزان مراقب��ت كنيم؛ اگر 
دانش آموزان آگاه باش��ند هم خود و هم خانواده ها 

رعايت می كنند. 
محس��ن حاج��ی ميرزايی وزير آم��وزش و پرورش 
همچنين در ش��بكه خبر اظهار كرد: ما تابع س��تاد 
ملی كرونا و وزارت بهداش��ت هس��تيم و بر اساس 

تشخيص آنها هستيم.
وی ب��ا بيان اينكه تمام تابس��تان فرصت داش��تيم 
كه س��رويس های مدارس را اص��الح كنيم، گفت: 
100 ميليارد تومان در س��ال تحصيلی گذش��ته و 
30 ميلي��ارد تومان هم اخي��را ابالغ كرديم؛ ما بايد 
بتواني��م در عين ادامه زندگی، پروتكل ها را رعايت 
كنيم. وی افزود: فرصت می دهيم خانواده ها بيايند 
مدرسه را ببينند و به مدارس گفتيم همه اقدامات 
با مشاركت خانواده ها باشد و مطئمين هستيم كه 

با خانواده ها به تفاهم می رسيم.
حاجی ميرزايی در پاس��خ به اين پرس��ش كه »آيا 
حضور دانش آموزان در مدارس اجباری اس��ت؟«، 
گف��ت: گفتيم مدارس آماده ارائه خدمات اس��ت و 
می گوييم كه خانواده ها بيايند مدرس��ه فرزندشان 
را ببينند تا نگرانی شان برطرف شود و در هفته اول 

با مدارا با خانواده ها همراهی می كنيم.
 روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
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