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 رئیس سازمان بسیج زنان:

قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال در کشور 
اجرا نمی شود

 رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: قانون، ازدواج زیر 13 سال 
دختران را ممنوع کرده است اگر هم جایی انجام شود، خالف است، البته 
این ممنوعیت به فرهنگ سازی نیاز دارد و هنوز در نقاطی این نوع ازدواج 

ها رخ می دهد.
مینو اصالنی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره ازدواج 
دختران زیر 13 سال افزود: طبق قانون در کشور ازدواج زیر 13 سال غیرقانونی است 
و این قانون وجود دارد، اگر هم آماری از چنین ازدواج هایی وجود دارد در مراکز 
ثبت احوال ثبت نمی شود و حتما برای کسی که غیرقانونی عمل کند مشکالتی 

به وجود می آید.
وی گفت: باید قانون اجرا شود. این قانون قابل اجرا است و خیلی خوب است که 
قانون ازدواج زیر 13 سال را ممنوع کرده است و اگر کسانی این قانون را رعایت نمی 
کنند باید با آنها برخورد کرد و معتقدم اگر این قانون به درستی اجرا شود دیگر به 

طرح جدیدی نیاز نداریم و مجلس باید بتواند بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد.
سینا کلهر، مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس پیشتر گفته 
بود که هر ساله حدود 40هزار ازدواج زیر 14 سال در کشور ثبت می شود که استان 
های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های نخست تا سوم 

این آمار را از آن خود کرده اند.
کلهر اظهار داشت: در گروه سنی زیر 14 سال هر سال حدود 40 هزار ازدواج و 
هزار مورد طالق گزارش می شود. البته بیشترین مورد طالق در کشور برای گروه 

سنی 25 تا 29 سال است.
بر اساس ماده 1041 قانون مدنی فعلی، دختران قبل از سن 13 و پسران قبل از 

15 سال با اذن والدین حق ازدواج دارند.

* نمایندگان قوانین روی زمین مانده را اجرا کنند
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور اضافه کرد: این همه قانون روی زمین 
باقی مانده است چرا برای اجرایی کردن سند جمعیت یکبار صحبت نمی شود چون 
بسیاری از مسائلی که اجرا می شود بر خالف سند جمعیت است و به سند تنظیم 

خانواده دامن زده می شود و پیشرفتی در زمینه جمعیت نمی بینیم.
اصالنی تصریح کرد: چرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی این همه قوانین بر 
زمین مانده را دنبال نمی کنند؟ قانونی که وجود دارد آن را دنبال می کنند. قانون، 
ازدواج زیر 13 سال را ممنوع کرده است باید نمایندگان دنبال مطالبه گری و نظارت 

باشند.
وی اضافه کرد: چرا تاکنون یک قدم برای سند جمعیت برداشته نشده است. حدود 
سه چهار سال قانون و سند ملی جمعیت ابالغ شده است اما هیچ کس کاری برای 

آن انجام نمی دهد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: هنوز سند جمیعت و قانون حمایت 
از خانواده اجرایی نشده است، نمایندگان باید برای اجرایی شدن آنها قدم بردارند. 
اگر خالف آن اجرا می شود از مراجع نظارتی به عنوان ناظر برای اجرای قوانین 

استفاده کند.
وی تصریح کرد: سند عفاف و حجاب و سند ملی زن و خانواده هیچ کدام اجرایی 
نشده است. حرف من این است که چرا این همه قوانین خوب و مترقی که جامعه 
را به سمت آرامش و سعادت می برد، را واگذاشته و از جنبه نظارتی برای تحقق 

آنها قدمی بردارید. 

چاقی میان تنه مغز را کوچک می کند
محققان دانشگاه الفبرو انگلیس دریافتند چاقی میان تنه )شکم و دور 
کمر( با کاهش اندازه مغز، ضعف حافظه و افزایش خطر ابتال به زوال عقل 

ارتباط دارد.
به گزارش روز دوشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، در 
این تحقیقات از اطالعات سالمت 9652 داوطلب با میانگین سنی 55 سال استفاده 
شده است و محققان شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به لگن و میزان چربی کلی 

بدن هر داوطلب را اندازه گیری کردند.
معموال افرادی که شاخص توده بدنی آن ها معادل عدد 30 یا باالتر باشد، چاق 
محسوب می شوند. اما معیار چاقی شکم کمی متفاوت است. در واقع مردانی که 
نسبت دور کمر به لگن آن ها باالتر از 0.90 و زنانی که نسبت دور کمر به لگن آن 

ها باالتر از 0.85 باشد مبتال به چاقی شکم و دور کمر هستند.
شاخص توده بدنی )BMI( مهمترین فاکتور در تعیین وزن نرمال، اضافه وزن 
و چاقی است. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن )به کیلوگرم( بر توان دوم قد )به 
متر( به دست می آید. شاخص توده بدنی کمتر از 18.5، نشان دهنده کم وزنی غیر 
طبیعی است. اگر عدد بدست آمده بین 18.5 تا 24.9 باشد، یعنی وزن فرد طبیعی 
است. عدد بزرگتر و مساوی 25، نشان دهنده اضافه وزن است. عدد 30 به باال نشان 
دهنده چاقی است، که به ترتیب به چاقی درجه یک )بین 30 تا 34.9(، چاقی درجه 

دو )بین 35 تا 39.9( و چاقی درجه سه )40 به باال( تقسیم بندی می شود.
محققان در بررسی های خود، اندازه مغز هر داوطلب را با اسکن MRI اندازه گیری 

کردند و حجم ماده خاکستری و سفید مغز را نیز مورد آزمایش قرار دادند.
ماده خاکستری مغز حاوی حدود 100 میلیارد سلول عصبی بوده و مسئولیت 
کنترل حواس را بر عهده دارد. ماده سفید مغز متشکل از بسته های فیبرهای عصبی 

است که بخش های مختلف مغز را به یکدیگر متصل می کنند.
محققان عالوه بر این اندازه گیری ها عواملی مانند سن، فشار خون باال، میزان 
فعالیت بدنی و استعمال دخانیات را که بر اندازه مغز موثرند، مورد بررسی قرار دادند.

با مقایسه این اطالعات، ارتباطات متعددی بین میزان چربی بدن و اندازه مغز به 
دست آمد. افرادی که هم دارای شاخص توده بدنی باالتر و هم نسبت دور کمر به 
لگن بیشتر بودند، کمترین حجم مغز را داشتند. حجم مغز افرادی که تنها دارای 

شاخص توده بدن باالتر بودند، در مقایسه با سایرین اندکی کوچکتر بود.
از بین داوطلبان مجموعا 1291 نفر که هم دارای شاخص توده بدنی باالتر 
و هم نسبت دور کمر به لگن بیشتر بودند،کمترین حجم ماده خاکستری مغز 
را داشتند. حجم ماده خاکستری مغز این افراد به طور میانگین 786 سانتیمتر 

مکعب بود.
در مقابل، حجم ماده خاکستری مغز 3025 داوطلب که دارای وزن متناسب بودند، 
به طور متوسط 798 سانتیمتر مکعب بود. همچنین حجم ماده خاکستری مغز 514 
داوطلب که درای شاخص توده بدن باال بودند، اما نسبت دور کمر به لگن آن ها 

متناسب بود، به طور میانگین به 793 سانتیمتر مکعب می رسید.
در این تحقیقات تفاوت قابل توجهی در حجم ماده سفید مغز داوطلبان مشاهده 
نشد، اما محققان توانستند بین داشتن اضافه وزن و کاهش اندازه بخش هایی از مغز 

که به انگیزش و تشویق مربوط می شوند، ارتباطی را شناسایی کنند.
محققان به این جمع بندی رسیدند که چاقی به ویژه در ناحیه شکم و دور کمر 
می تواند با کاهش اندازه مغز مرتبط باشد. اما این که آیا چاقی موجب تغییر اندازه می 

شود یا ساختار غیرعادی مغز منجر به چاقی می شود، مشخص نیست.
چاقی خطر مرگ زودرس را در زنان سه درصد و در مردان 10 درصد افزایش می 
دهد. محققان بر این باورند که بدن مردان چاق مقاومت بیشتری نسبت به انسولین 

دارد و میزان چربی کبد و دیابت، چاقی را برای آنان کشنده تر می کند.
در حال حاضر حدود 61 درصد از بزرگساالن به اضافه وزن یا چاقی مبتال هستند 

و شاخص توده بدنی باالیی دارند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Neurology منتشر شده است.

اخبار
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 سبد حمایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی به فردا موکول شد
 سازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: علی رغم تالش و پیگیری های سازمان تامین اجتماعی برای واریز وجه سبد کاال، متاسفانه تاکنون این مهم محقق نشده است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، بدلیل 

مغایرت های مربوط به شماره حساب دریافت شده و برگشت اطالعات از سوی بانک های عامل، واریزی توسط تعدادی از بانک ها به روز دوشنبه موکول شده است. به گزارش ایرنا، محمد حسن زداسرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز اعالم کرد که 
از روز شنبه مبلغ بسته حمایتی برای 3 میلیون نفر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی به حساب آنها واریز می شود و امروز یکشنبه نیز برای 3 میلیون و 150 هزار نفر دیگر از بیمه شدگان واریز خواهد شد.

با انتشار گازهای گلخانه ای

»مد و فشن« آلوده ترین صنعت دنیا بعد از نفت
صنعت مد بعد از نفت، آلوده ترین صنعت دنیا است. میزان 
مجموع  از  می کند  تولید  مد  صنعت  که  گلخانه ای  گاز 
میزان گاز گلخانه ای صنعت کشتیرانی و هواپیمایی بیشتر 
است. هر ساله نیز هزار تن لباس دور انداخته می شود که 
این وجود  با  ولی  دارد  بازیافت  قابلیت  آن ها  95 درصد 
تولیدکنندگان پوشاک از آن ها استفاده نمی کنند و مواد 
جدیدی را تولید و آلودگی بیشتری را به محیط زیست 

وارد می کنند.
به گزارش ایسنا، چند سالی است که آلودگی های محیط زیستی 
تولید پوشاک مورد توجه تولیدکنندگان آن و دوستداران محیط 
زیست قرار گرفته است. به همین دلیل در صنایع پوشاک، موضوع 
مد پایدار یا مد سازگار با محیط زیست مطرح شده است. مد 
سازگار با محیط زیست یا مد دوستدار محیط زیست به نوعی 
از طراحی مد گفته می شود که بر اساس تمامی مبانی و اصول 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایه گذاری شده است. این 
نوع از مد، قسمتی از سیاست طراحی پوشاک سازگار با محیط 
زیست است که در آن اولویت با  تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم 
تولید پوشاک بر محیط با هدف به حداقل رساندن تاثیرات مخرب 

این فرآیند بر محیط زیست است.
برای اولین بار در جهان در سال 2011، یک برند انگلیسی 
سعی کرد تا تاثیرات مخرب تولید پوشاک بر محیط زیست را 
به حداقل برساند و محصوالتی تولید کند که زیست تخریب پذیر 
باشند البته این برند پیش از این از پوست حیوانات و چرم برای 

تولید محصوالتش استفاده نمی کرد.
پس از آن برندهای دیگری که از جمله برندهای گران قیمت 
در دنیا هستند و افراد معروفی )سلبریتی ها( از محصوالت آن ها 
استفاده می کنند، سعی کردند که حفظ محیط زیست را در تولید 
از این برندها سال  اولویت قراردهند. یکی  محصوالت خود در 
گذشته 3000 تکه پارچه جین قدیمی و مصرف شده را جمع آوری 
و با آن محصوالت جدید تولید کرد. یکی دیگر از کارخانه های 
بزرگ تولید پوشاک در جهان از سال 2013 از مشتریان خود 
خواست تا لباس هایی را که دیگر استفاده نمی کنند به یکی از 
نمایندگی های این برند تحویل دهند تا از آن ها در فرایند تولید 

مجدد استفاده شود.
دو برند معروف دیگر در دنیا نیز تعهد داده اند که تا سال 2020 
هیچ پارچه و لباسی را به سطل زباله نیندازند و از آن ها در فرایند 
تولید مجدد بهره می برند. برندهای دیگری نیز در سطح دنیا 
هستند که از مواد بازیافتی غیر پارچه ای مانند پالستیک ها در 

فرایند تولید پوشاک استفاده می کنند.
استفاده از بیش از ۸000 ماده شیمیایی مضر در صنعت مد 

و پوشاک
در این راستا مهدی نوری - کارشناس مد و طراح لباس- در 
گفت و گو با ایسنا درباره آسیب های زیست محیطی تولید پوشاک 
توضیح می دهد: تقریبا از یک چهارم آفت کش های جهان و بیش 
از 10 درصد سموم کشاورزی برای تولید پنبه غیرارگانیک - که از 
مواد اولیه تولید نیمی از پوشاک در جهان است - استفاده می شود. 
بیش از 8000 ماده شیمیایی مضر در صنعت مد و پوشاک کاربرد 
دارند که مقصد نهایی تمام این مواد جایی نیست جز خاک و 

آب های زیر زمینی و آب های  جاری.

برای تولید یک شلوار جین 20 هزار لیتر آب نیاز است
از سوی دیگر پنبه و کتان از جمله گیاهانی هستند که برای 
پرورش آن ها به آب زیادی نیاز است. به گفته این کارشناس مد، 
خیلی غیر قابل تصور نیست که بگوییم برای تولید یک دست 
تیشرت و شلوار جین نزدیک به 20 هزار لیتر آب و برای تولید یک 

جفت کفش چرم تقریبا 8000 لیتر آب نیاز است.
70 درصد از کربن منتشر شده در جهان از تولید پوشاک 

به وجود می آید
نوری با اشاره به رنگ های متنوعی که در تولید پوشاک از آن ها 
استفاده می شود، اظهارمی کند: از آن جایی که خیلی از رنگ های 
مورد استفاده در این صنعت ارگانیک نیستند و خواص صنعتی 
دارند آلودگی زیادی را وارد طبیعت می کنند. 70 درصد از مقدار 
کربن منتشر شده در جهان از تولید پوشاک به وجود می آید البته 
کار به اینجا ختم نمی شود. پس از تولید و استفاده از پوشاکی 
که با صرف هزینه های زیست محیطی فراوان به بازار مصرف راه 
پیدا کرده اند، با حجم بسیار زیادی از پوشاکی روبرو می شویم که 
حاال تبدیل به زباله شده اند و قابل تجزیه نیستند و طبیعت را با 
سیل انبوهی از آلودگی های تازه مواجه می کنند بنابراین صنعت 
پوشاک از زمان تولید تا زمان پخش بین قاره ای و حتی زمان دفع 

محصوالت استفاده شده به مثابه یک نابودگر عمل می کند.
این کارشناس مد وطراح لباس به ذکر مثالی درباره حجم لباس 
مصرفی در آمریکا پرداخت و گفت: هر آمریکایی سالیانه بین 25 
تا 30 کیلوگرم لباس را به عنوان زباله دور می ریزد. این  نمونه 
نشان دهنده عرضه و تقاضای عظیم و به دنبال آن تولید و مصرف 
بسیار زیاد مواد طبیعی و مصنوعی در سطح جهان است که باعث 

از بین رفتن سطح عظیمی از منابع زیست محیطی می شود.
وی در ادامه صحبت های خود در مورد کیفیت پوشاکی که 
با مواد زیست تخریب پذیر و بازیافتی تولید شده اند، می گوید: با 

استفاده از فرآیندهای گوناگون و فناوری روز می توان مانع کاهش 
کیفیت این نوع از پوشاک شد. برخی برندهای دنیا، صرفا به دلیل 
به  پایدار  با محیط زیست و مد  از محصوالت سازگار  استفاده 
شهرتی مضاعف رسیده اند. این برندها نه تنها محصوالتی با طول 
عمر بسیار زیاد ارائه می کنند بلکه راه را برای بقیه برندها برای 
استفاده از این روش هموار ساخته اند البته متاسفانه در ایران توجه 
چندانی به این موضوع نمی شود و به جز چند طراح بسیار محدود 
و انگشت شمار که البته کارهای قابل توجهی هم دارند، کسی به 

این موضوع نپرداخته است.
استفاده از مواد بازیافتی در جعبه های بسته بندی لباس ها

نوری در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به اینکه 
بسیاری از برندهای مطرح دنیا از مواد بازیافتی غیرپوشاکی برای 
طراحی و تولید لباس استفاده می کنند، می گوید: این موضوع 
بیشتر جنبه نمادین دارد و در فشن شوها نمایش داده می شود 
البته استفاده از مواد قابل بازیافت در مجموعه های بسیاری از 
طراحان دیده می شود. برای مثال طراحانی مانند بوریس بیژن از 
مواد اولیه ای که خودش ابداع می کند و قابل بازیافت است، استفاده 
می کند. از مواد بازیافتی در ساخت ساک های دستی یا جعبه های 
بسته بندی لباس ها نیز بهره برده می شود. Fast fashion نوعی 
از فشن است که هدف آن تولید انبوه پوشاک در کمترین زمان 
و با کمترین هزینه بدون در نظر گرفتن عواقب زیست محیطی و 
اجتماعی است و از این منظر، مد پایدار و سازگار با محیط زیست 
در تضاد با این موضوع است. نوری در این باره توضیح می دهد: با 
وجود صرفه اقتصادی Fast fashion از آنجایی که محیط زیست 
روز به روز اهمیت بیشتری در جوامع پیدا می کند، تعداد برندهایی 
که دغدغه فشن سازگار با محیط زیست را پیدا کرده اند رو به 
افزایش است و به همین دلیل خالقیت های بیشتری در این زمینه 
ارائه می شود. این کارشناس مد ادامه می دهد: برای مثال می توان 

به جین هایی اشاره کرد که پس از تحقیقات فراوان با استفاده از 
فناوری نانو تولید شده اند و هوای اطراف خود را تصفیه می کنند. 
 Stella( »در حال حاضر طراحانی مانند »استال مک کارتنی
McCartney( و »امور وِرت« )Amour Vert( انجمنی به نام 

انجمن ملی طراحان مد پایدار تاسیس کرده اند.
 قیمت تمام شده مواد اولیه مانع توسعه فشن پایدار در 

کشور
نوری در ادامه در پاسخ به این سوال که  چرا تولید پوشاک 
سازگار با محیط زیست در کشور ما هنوز به دغدغه طراحان و 
می دهد:  توضیح  است،  نشده  تبدیل  پوشاک  تولیدکنندگان 
مهم ترین دلیل آن قیمت تمام شده مواد اولیه در مد پایدار است. 
بیشتر برندها و طراحان داخلی کشور برای پایین آوردن قیمت تمام 
شده محصوالت خود از ارائه محصوالت سازگار با محیط زیست سر 
باز می زنند البته صنعت مد و فشن در کشور ما صنعتی بسیار نوپا 
و جدید است و هنوز بسیاری از ابعاد آن از جمله مد پایدار، دست 
نخورده باقی مانده است. این کارشناس مد و طراح لباس در ادامه با 
تاکید بر اینکه نگاه حرفه ای به صنعت مد و لباس، پیش نیاز موضوع 
مد سازگار با محیط زیست است، می گوید: به جرات می توان گفت 
که کشور ما تا یک دهه پیش بیشتر مصرف کننده محصوالت غربی 
- چه در زمینه محصول و چه طراحی- بود اما خوشبختانه با همت 
جوانان عالقه مند به مد و با وجود تمام سختی ها پیشرفت های 
زیادی در زمینه ایجاد مفهوم )کانسپت( مد سازگار با محیط زیست 
- که پس از آن طراحی و تولید است - به وجود آمده است. به 
عقیده نوری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک کشور قدم به قدم به 
نقطه ایده آل صنعت مد - که یکی از ابعاد آن تولید پوشاک سازگار 
با محیط زیست است - نزدیک می شوند. هر چند که مسیر طوالنی 
در پیش داریم البته برای تولید پوشاک سازگار با محیط زیست 

فرهنگ سازی و اصالح دانش مردم ضروری است.

توضیحات »ابتکار« درباره حذف پست  سازمانی »مشاور امور زنان«

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حذف پست های سازمانی 
مشاوران و دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها و شهرداری ها گفت: در مورد 

برخی از وزارتخانه ها بحث ارتقاء مطرح بوده و قصد حذف پست سازمانی 
زنان نیست این در حالیست که چند وزارتخانه توانسته اند موافقت های اولیه 

را برای پست های مدیران کل بانوان دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش پروانه مافیـ  نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمیـ  در صفحه توئیتر خود نوشت: حذف پست های سازمانی مشاوران امور زنان 
در وزارتخانه ها و شهرداری ها مغایر با تحقق عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه 

است و انتظار می رود نسبت به این اقدام پاسخ مناسب داده شود.
در همین راستا معصومه ابتکارـ  معاون رییس جمهور در امور زنان و خانوادهـ  در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه حذف پست های سازمانی امور زنان در شهرداری ها 
موضوع جدیدی نیست، بیان کرد: در گذشته هر شهرداری مشاور و مدیران کل 
امور بانوان داشتند که به دلیل موازی کاری هایی که با ادارات کل انجام می شد آن را 

یکپارچه کردند، هرچند این موضوع مخالفان زیادی با خود به همراه داشت.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست پست های مشاور امور زنان حذف شود گفت: بلکه 
در مورد برخی از وزارتخانه ها بحث ارتقاء مطرح بوده و قصد حذف پست سازمانی 
زنان نیست که در حال حاضر نیز چند وزارتخانه توانسته اند موافقت های اولیه را برای 

پست های مدیران کل بانوان دریافت کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه درباره حذف پست دفتر امور 
زنان و خانواده در وزارت آموزش و پرورش نیز بیان کرد: بحث هایی به منظور بررسی 
و اصالح ساختار وجود دارد اما هنوز این موضوع قطعی نیست و امکان دارد همانطور 
که مطرح شده، این پست ها ارتقاء تشکیالتی یابد و مرکزی به عنوان مرکز امور زنان 

و خانواده ایجاد شود.
ابتکار در پاسخ به این سوال که حذف پست های سازمانی زنان در وزارتخانه ها و 
شهرداری ها چه صدماتی به جامعه وارد می کند؟ توضیح داد: در حال حاضر قانون 
برنامه ششم توسعه ماموریتی داده است که در همین راستا یکی از ماموریت های اصلی 
امور بانوان موضوع تحقق عدالت جنسیتی چه در سطح مدیران کل برای شهرداری ها، 
چه در سطح ادارات مدیران کل استانها برای استانداری ها و چه در سطح مشاوران 

وزراء است.
وی ادامه داد: با سازو کارهایی که ستاد ملی زن و خانواده تعریف کرده حدود دو ماه 
است که شاخص های اصلی عدالت جنسیتی اعالم و ابالغ شده و این شاخص ها در 
دستگاه ها برای برنامه ریزی در حوزه زنان و خانواده چه در سطح ملی و چه در سطح 
استانی مالک خواهد بود. زمانیکه برنامه و ماموریت مشخصی داشته باشیم طبیعتا 

ساختار ضرورت آن مشخص می شود.

گفت:  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
دریافت  رتبه  غذایی  مواد  کننده  عرضه  صنفی  واحدهای 
بندی  درجه  بیمارستان ها  اعتباربخشی  مانند  و  می کنند 
می شوند. بر این اساس رستوران ها موظف هستند لوح رتبه 
بندی را که به تایید دانشگاه های علوم پزشکی و اتحادیه 
صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس ها رسیده، نصب 

کنند.
سالمت  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دوشنبه  روز  فرهادی  محسن 
ایرنا درباره رتبه بندی واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی و 
رستوران ها افزود: شرایط ارائه این لوح به واحدهای صنفی بسیار دشوار 
است و هنوز آن را عملیاتی نکردیم. رتبه بندی این واحدهای صنفی 
از سه تا یک و عالی انجام می شود. در حال حاضر بستر سامانه ای این 
کار آماده شده، اما نیازمند انجام هماهنگی هایی با اتاق اصناف هستیم 
تا این کار عملیاتی شود، زیرا این یک کار مشترک با اتاق اصناف است.

وی بیان کرد: به واسطه اجرای طرح دفاتر خدمات سالمت و نظارت 
بر واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی، آنهایی که در گذشته 
رتبه سه یا 2 داشتند با این طرح به رتبه های باالتر رفتند و شاخص 
کیفی بهداشتی بهتری کسب کردند. البته هنوز ساز و کار ارائه رتبه 

عالی را عملیاتی نکردیم.
دفاتر خدمات سالمت و نظارت بر واحدهای عرضه کننده 

مواد غذایی
فرهادی درباره دفاتر خدمات سالمت و نقش آنها در نظارت بر 

واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی اظهار داشت: در حال حاضر 
خاتمه طرح پایلوت دفاتر خدمات سالمت در تهران اعالم شده است. 
این در شرایطی است که شاخص های بهداشتی مراکز صنفی عرضه 
کننده موادغذایی با استفاده از پتانسیل این دفاتر بهبود یافته است. بر 
این اساس رتبه بندی هایی انجام شده و مشاهده می شود که چند 
واحد صنفی عرضه کننده مواد غذایی که قبال در سیستم رتبه بندی 

نبودند، در حال حاضر رتبه سه را کسب کرده اند.
وی ادامه داد: وجود دفاتر خدمات سالمت در نظارت بر واحدهای 
صنفی عرضه مواد غذایی قطعا موثر است. زیرا بر اساس آمارها در 
استان تهران، بهبودهای کیفی در واحدهای صنفی عرضه کننده مواد 
غذایی به مراتب نسبت به گذشته بهتر شده است. البته نقص هایی در 

این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود.

بهداشت گفت: یکی  وزارت  و کار  معاون مرکز سالمت محیط 
از مزایای ایجاد دفاتر خدمات سالمت این است که تمام اطالعات 
عملیات فنی و اجرایی این دفاتر در سامانه تحت وب وجود دارد و هر 
موقع مسئوالن اراده کنند می توانند اطالعات واحدهای صنفی عرضه 
کننده مواد غذایی را با جزییات در اختیار داشته باشند. امیدواریم 
تا پایان سال تعداد دفاتر خدمات سالمت در کل کشور به بیش از 

200 دفتر برسد.
سه گروه ناظر بر اغذیه فروشی ها

فرهادی درباره شیوه های نظارت بر مراکز صنفی عرضه کننده 
مواد غذایی بیان کرد: در حال حاضر به سه شکل بر اغذیه فروشی ها 
نظارت می شود. گروه اول نیروهای دولتی هستند که از دولت حقوق 
می گیرند و کار نظارتی را انجام می دهند. در حال حرکت به این 

سمت هستیم که این بخش فقط کارهای سیاستگزاری و بازدیدهای 
نظارتی را انجام بدهند.

وی ادامه داد: گروه دوم نیروهایی هستند که در مقاطعی به واسطه 
کمبود نیرو در گروه اول، از این افراد استفاده کردیم و در قالب طرح 
تحول سالمت در حوزه بهداشت، خرید خدمت انجام دادیم. یعنی 
شرکت هایی از بخش خصوصی در مناقصه شرکت کردند و بخشی 
از کارهای نظارتی به این شرکت ها سپرده شد. تالش کردیم قسمت 
هایی که در نظام شبکه بهداشت دچار کمبود است، از نیروی این 

شرکت ها استفاده شود.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: بخش سوم 
نیز استفاده از بخش خصوصی است که خودگردان هستند و شامل 

دفاتر خدمات سالمت می شود.
فرهادی گفت: در گذشته با استفاده از گروه اول به صورت عمودی 
وارد واحدهای صنفی می شدیم و بایدها و نبایدها را اعالم می کردیم 

و اگر نبایدها انجام می شد، واحد صنفی پلمب می شد.
به گفته وی، دفاتر خدمات سالمت به واحدهای صنفی عرضه 
کننده مواد غذایی کمک می کنند که وضعیت سالمت خود را به 
گروه دولتی اظهار کنند. با این حساب مردم می توانند با اطمینان در 
یک رستوران غذا بخورند و مدیر واحد صنفی نیز وظیفه دارد وضع 
خود را با مستندات و تضمین کیفیت غذا اظهار کند. در این شرایط 
گروه اول وارد کار می شوند و تضمین ارائه شده از طرف واحدهای 

صنفی را بررسی می کنند.

 معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

رستوران ها رتبه بندی می شوند


