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 پاسارگاد
سوژه تکراریست اما این درد آنقدر
بزرگ است که نوشتن درموردش
تکرارناپذیر است .حدود  7سال پیش
هفتهنامه پاسارگاد برای اولین بار از
زندگی سخت و دشوار کودکی گفت
که به بیماری«اکتیوز یا خشکی شدید
پوست» مبتالست .ناماش امیرمحمد
است؛ پسری آرام و کمحرف که
امسال  15ساله شده است .او از
بدو تولد در حال جنگیدن با بیماری
اکتیوز است .بیماری وحشتناکی که
کل زندگی خودش و خانوادهاش
را تحت تاثیر قرار داده است .سر
تا پایش پر از زخم و ترک و پوسته
است .دو روزی یکبار پوست تمام
بدنش میریزد و پس از پوستهریزی
زخمهای عمیقی روی پوست به
وجود میآید؛ زخمهایی به شکل
چاقوخوردگی .زخمها به همراه
پوست جدید به هم میآیند و دوباره
دو روز بعد با شروع پوستهریزی همه
چیز از سر گرفته میشود .حاال در
کنار خارش و سوزش و پوستهریزی
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دردهای دیگری هم به او اضافه
شده است .از مشکالت خشکی و
گزارش پاسارگاد ازمشکالت زندگی امیرمحمد ،پسریکه مشکل شدید پوستی دارد:
کمبینایی چشمهایش گرفته تا درد
وحشتناک مفاصل که خواب را از
چشمان امیرمحمد ربوده است.
امیرمحمد صبح پنجشنبه به همراه
پدرش برای چندمین باربه دفترنشریه
پاسارگاد میآید .وقتی پس از سالها
میبینمش از دیدنش تعجب میکنم .اگرچه او ادامه داد« :مشکل اصلی که این چندوقت قلب را نداشت که االن بهش اضافه شده بدهم؟» او در ادامه میگوید« :در کنار همهی
قدش رشد کرده است و قیافهی کودکیاش در برایش پیش آمده است درد استخوانها است .از نظر پوستی هیچ فرقی نکرده است .این گرفتاریها مادرش هم بیمار است .عالوه
نوجوانی گم شده است اما آنقدر الغر و نحیف و مفاصل است به حدی که شبها او دستهای امیرمحمد را نشان میدهد و بر اینکه دریچههای قلباش باید عمل شود
است که به راحتی میتوان استخوانهایش را استخواندرد شدیدی دارد و خواب نمیرود .میگوید ترکهایی م یزند که واقعا عجیب چندوقت پیش گوش درد شدید شد او را
شمرد .درچشمهای پدرش درد بزرگی نهفته دکتر میگوید این بیماران بزرگ که میشوند است .او ادامه میدهد؛«او کالس نهم است پیش دکتر بردیم گفت یک توده توی مغزش
است .آنقدر درمانده است که گاهی وقتی از این سن به بعد استخوانها و مفاصلشان و به صورت آنالین در خانه درس میخواند .روی عصب گوش هست و گفت تا کوچک
سوالی میپرسم متوجه نمیشود .مدام به درد میگیرد باید مرتب آمپول تزریق کنند .مدیر مدرسه تاکید دارد چون بدنش ضعیف هست باید عمل کنی چون امکان دارد بزرگ
امیرمحمد خیره میشود و ناخودآگاه قطرات دوباره پیش دکتر دیگری بردیمش گفت باید است مدرسه نیاید بهتر است ».او ادامه شود و بدخیم شود .بعد دکتر گفت هزینه
اشک از چشمانش جاری میشود .جواب هر حتما یکسری آزمایشات انجام دهد سپس زیر میدهد«:هنوز واکسن نزدیم چون خواهر و عملاش حدود  80-70میلیون میشود .ما
سوالی را که میدهد سکوت میکند و خیره نظر یک پزشک ده روزی یکبار یا چندماهی برادرش  40روز پیش کرونا گرفتند ،گفتیم هم نداشتیم و ولش کردیم .البته ما بیمه
میشود .واقعا نمیدانم اینباربا چه واژههایی یکبار آمپولها را تزریق کنید .هنوز آمپولها دوره آنها بگذرد با خیال راحت همه واکسن تامیناجتماعی هستیم اما این بیمه تاثیری
درددلها و دغدغههایشان را بنویسم که حق را شروع نکردیم .تپش قلباش هم به گفته بزنیم .البته ابتدا باید امیرمحمد را پیش دکتر در کاهش هزینهها ندارد».از او میپرسم پسر
مطلب ادا شود .مشکالتی که انگار تمامی پزشک متخصص قلب به دلیل یکی ازرگهای ببرم و با مشورت پزشک بهش واکسن بزنیم ».بزرگت کار نمیکند ،میگوید«:بیچاره تمام
قلباش است که باید سوزانده شود .چون او با بیان اینکه پزشکان معالج امیرمحمد زندگیاش را پای ما گذاشته است توی یک
ندارند.
پدر امیرمحمد در توضیح شرایط جدید باید تهران برویم و هنوز این کار را نکردیم شیراز و تهران هستند ،گفت« :االن نیاز است شرکتی کار میکند ماهی  4میلیون بهش
امیرمحمد میگوید :سه چهار سال پیش هم به دلیل بعد مسافت و هم هزینههایی دوباره او را دکتر ببریم اما فعال هزینهش را میدهند که همان هم خرج ما میکند».
به کمک خیران موفق شدیم چشمهایش که این سفرها دارند .او با بیان اینکه همچنان نداریم ».پدر امیر محمد میگوید« :اینقدر
امیرمحمد که از این شرایط و زندگی خسته
راعمل کنیم که خیلی خوب شده بود ،شبها تنها داروی تقریبا موثر پوستیاش پماد که مشکالت بهم فشار آوردند مدام سردرد شده است ،در توصیف این روزهای زندگیاش
موقع خواب چشمهایش بعد ازسالها بسته ثمین است ،گفت :همچنان هر روز باید شدید میشوم .حال جسمی و روحیام خوب میگوید« :این روزها را همینجوری تو خانه
میشد و خشک نمیشدند و شکل چشمهای چند مرتبه کل بدنش با پماد چرب شود تا نیست .افسردگی شدید گرفتم .به خدا قسم میگذرانیم االن فقط بزرگترین مشکل
طبیعی شده بود اما متاسفانه دوباره به پوست خشک و پوسته پوسته نشود .او ادامه اگربا این رویه پیش برود سکته میکنم .واقعا استخواندردم است .دردش خیلی زیاد است با
همان حالت قبل برگشتند .دوباره او را پیش میدهد :قبال پزشکان میگفتند به  18سال دیگرنمیتوانم ادامه دهم .چقدر آدم بیخیال اینکه مسکن هم میخورم چند ساعت خوب
دکتر بردیم میگوید باید باز هم عمل شود .که برسد وضعیت پوستیاش به دلیل توقف باشد .مثال تا ماه پیش کرایه خانه یک میلیون است اما دوباره دردم شروع میشود .گاهی
وی افزود«:بدون عینک خیلی کم میبیند رشد بهتر میشود اما همچنان که تغییری و  600هزار تومان بود االن صاحبخانه گفته اینقدر دردم شدید میشود که ناگهان از خواب
متاسفانه عینکاش هم شکسته است و هنوز نکرده است بدتر شده که بهتر نشده است .است سه میلیون باید بدهید .مگر حقوق میپرم و نمیگذارد تا صبح بخوابم .االن دیگر
برایش نگرفتیم عینک بزند برایش بهتر است» تازه قبال مشکالت استخوانی ،چشمی و تپش من چقدر است که سه میلیون بابت اجاره به پوستهریزی عادت کردم و این مشکل کمتر

اززندگی خسته شدهام

 زهرا خواجویینژاد
به همراه مادرش به یکی ازترمینالهای ضبطپسته
آمده است .مادرش مشغول پاک کردن پسته میشود
و او خیلی آرام گوشهای با ماشین پالستیکیاش بازی
میکند .اسماش میالد است ،پسری  6ساله که اصال
قیافهاش به سناش نمیخورد .الغر و نحیف است
و قدش نیز زیاد رشد نکرده و عصمت خانم؛ مادرش
نگران این است که قدش کوتاه بماند« :کنار همسن
وساالناش که میایستد انگار دو سه سال کوچکتر
است ».او همچنان که پستههای پوستدار و پوک را
از میان پستههای درشت جمع میکند ادامه میدهد:
شوهرم کارگر است ،یک روز کار دارد و روز دیگر ندارد.
اعتیاد هم دارد .درآمدش کفاف زندگیمان را نمیدهد.
حاال خداروشکریارانه هست زندگیمان میچرخد .هم
درفصل پستهچینی کارمیکنم هم گلیم میبافم .البته
گلیم هم درآمد ندارد و دیربه دیرپول آدم را میدهند.
عالوه بر میالد دو پسر و دو دختر دیگر هم دارم
بزرگترینشان دهساله است و هنوز به سن کار کردن
نرسیده است .میپرسم میالد را دکتر بردهای؛ «پارسال
دکتر گفت احتماال مشکل سوءتغذیه و کمبود
ویتامین و کلسیم دارد .آزمایش هم برایش نوشت اما
هزینه آزمایش را نداشتم و فقط همان داروهای دکتر
را بهش دادم ».میگویم غذا و شیر کافی به بچهات
میدهی؛ «اگر منظورت گوشت است که از عیدی
دوسه باربیشترنخوردیم که آن هم برایمان نذری آورده
بودند .قبال مرغ میخوردیم حاال همان هم گران شده
و ماهی دو سه بار بیشتر توان خرید نداریم .شیر هم
اگر باشد میخورد اما همان را هم نمیتوانیم بخریم.
میدونی یک قوطی پنیر چند شده؟ یک قوطی برای
خانواده ما یک هفته میرود ».کارش که تمام میشود
میگوید« :گرانیها ما بدبختها را بدبختترو مریضتر
کرد وگرنه خودشان که ککشان هم نمیگزد».
دکتر زهرا عبدالهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه
وزارت بهداشت به مناسبت  16اکتبر روز جهانی غذا
گفته است« :وقتی به دلیل افزایش قیمت شیر و
لبنیات ظرف یکی دو سال گذشته  40درصد خانوادهها
مصرف لبنیات را کاهش و یا حذف کردهاند ،انتظار
میرود که یکی از پیامدهای آن کوتاهقدی در کودکان
باشد .البته این موضوع به سرعت خودش را نشان
نمیدهد بلکه در دو سال آینده نشان داده میشود».
او در بخش دیگری از سخنانش گفته است؛ «در
مناطقی که محروم هستند ،ناامنی غذایی بیشتراست.
ما چند استان داریم که اینها به لحاظ امنیت غذایی

اذیتم میکنم و فقط درد مفاصل
اذیتم میکند».
او با تاکید به کمکهای خیرین
گفت« :چندین بار توی این ارگانها
پیش مسئوالن رفتیم اما هیچکس
جوابمان را نداد .هیچ کاری برایمان
نکرد .فقط یک بنده خدایی هست در
گلگهر کار میکند و در خرید پمادها
به ما کمک میکند .یک خانمی هم
هست که گاهی برایمان مواد غذایی
و لوازمالتحریر میآورد .دیگر کمکی
نمیکنند .من خودم در شهرداری
کار میکنم ،اینقدر رفتم و آمدم و
گفتم میخواهم بچهام را تهران ببرم
و کمکی بهم کنید یا حداقل مساعده
بهم بدهید و از حقوقام کم کنید اما
در نهایت کمکی نشد .خیلی دوست
داشتیم امیرمحمد را تحت پوشش
بهزیستی ببریم اما گفتند چون
مشکلش نوعی زیبایی محسوب
میشود نمیتوان او را تحت پوشش
قرار داد.».
تنها دلخوشی امیرمحمد در
خانه دیدن تلویزیون است ،خودش
میگوید یا خواب هستم یا تلویزیون
نگاه میکنم و یا در حال خواندن
درس هستم .گاهی هم بازی میکنم.
حوصلهام خیلی سرمیرود.
پدر امیرمحمد میگوید« :تنها
خواستهام از مردم و مسئوالن این
است کمک کنند بتوانیم مشکالت
بیماری امیرمحمد را درمان کنیم،
بتوانیم درد مفاصل و چشمهایش را درمان
کنیم .کمک کنند بتوانیم تا جایی در توانم
هست بچهام را درمان کنم .چون دکتر که
برویم خودشان درمان را شروع میکنند.
حداقل کمتر زجر بکشد .یا اگر فرد خیری
پیدا میشود کمک کند اجارهخانه را بدهیم یا
خانهای در اختیارمان بگذارند تا هزینه اجاره را
صرف درمان امیرمحمد کنیم .ما تا االن چندتا
وام گرفتیم تا توانستیم امیرمحمد را دکتر
ببریم حاال قسطهایش مانده است و خیلی از
قسطها عقب افتاده است و همهی اینها دارد
بهم فشار میآورد .من خودم در واحد عمرانی
شهرداری کار میکنم و حقوقی که میگیرم
باید اجاره بدهم ،قسطها را بپردازم ،خرج
خورد و خوراک و درمان امیرمحمد هم بدهم.
حقوقام دو سه روز بیشتر دوام نمیآورد ».او
در پایان با اندوه زیاد میگوید« :اگر آدم پول
داشته باشد هیچوقت خجالتزده نیست.
بچهاش را همهجا دکتر میبرد .دارو میگیرد،
وقتی پول نداری هیچکاری نمیتوانی بکنی .باید
همراه بچهات زجر بکشی .وقتی زجر میکشد
میگوید من از این زندگی بیزارم .میگوید من
این دردهایی که شبها میکشم شما که خبر
ندارید .در کل هم خودش زجر میکشد هم
ما همهاش هم به خاطر بیپولی هست .واقعا
زندگی بهم خیلی فشار آورده است».

یادداشت

سرزمینکوتولهها
 رضا مسلمیزاده
«حاال خدا رو شکر
یارانه هست ،زندگیمان
میچرخد ».این جمله که
بخشی از یک گفتوگوی
در همین شماره پاسارگاد
است ،خواندنش عرق شرم
و خجالت برچهره میدواند و کو آن وجدانی که؛ از
این درد اگربمیرد رواست؟
واقعیتهای تلخ جامعهی ایرانی هر روز
چهرهی کریه خود را آشکارترمیکنند و بحران غذا
و کمبودهای آن در اقشار متوسط و کمدرآمد،
ابعادی فراتر از زمانهی امروز را درمینوردد و
فردای جامعه را هم با نسلی روبهرو میکند که
کوتاهی قدشان را کوتاهی و قصور امروزیان رقم
زده است .این موضوع را هم در همین شماره
میتوانید پی بگیرید .دردآور است که مدیرکل
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به مناسبت
روز جهانی غذا بگوید« :پارسال مردم  35درصد
مصرف میوه ،گوشت ،مرغ ،تخممرغ و ...را
کاهش دادند ،االن باید منتظر باشیم که این
درصد خیلی بیشتر از این باشد».
محسن جاللپور ،هماستانی ما که چندی هم
رییس اتاق بازرگانی ایران بود ،در گفتوگویی با
دکترنیلی دررابطه با وضعیت اقتصادی پیش رو از
تورم به عنوان خطرشمارهی یک کشورنام میبرد.
در آن گفتوگو دکتر مسعود نیلی میگوید« :باید
همه روی موضوع تورم تمرکز کنیم ،چون از این
ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید میکند ».و
معتقد است« :بخش زیادی ازمحرومیت درکشور
ما ،حداقل درشرایط حاضر ،برآمده ازنارساییهای

سفرپرماجرای احمدینژاد
 روزنامه اعتماد :چند روزی است كه
هر وقت كه به كانال تلگرامی «دولت بهار» ارگان
رسانهای رییس دولت نهم و دهم سربزنید ،با انبوهی
از تصاویر و ویدیوهای رنگارنگ مواجه میشوید
كه محمود احمدینژاد را اینجا و آنجای دوبی،
سرگرم گشت و گذار و بازدید از نمایشگاه و دیگر
جاذبههای گردشگری خاص این مناطق تصویر
میكنند .او كه ب ه منظور شركت در اكسپوی دوبی
 2020بههمراه همسرش راهی این سفر شده اما
درحالی اواخر هفته گذشته با خودروهای تشریفات
در اختیار رییسجمهوری پیشین وارد پاویون ویژه
مقامهای ارشد فرودگاه امام خمینی(ره) تهران شد
كه ابتدا بحث از احتمال ممنوعالخروجی او ،به
حاشیههای این سفر دامن زد .هرچند او برخالف
آنچه گفته میشد ،بدون دردسر از گیت حفاظت و
بازرسی فرودگاه امام گذشت و ساعتی بعد در دوبی

نسل بعدی یک نسلکوتاهقد خواهد بود

معدنی را در کنارهم مصرف کند .یکی از امالح معدنی
بسیار مهم که در رشد قدی کودکان بسیار تاثیر دارد
مصرف کلسیم ،منیزیم ،فسفر ،روی و آهن است
اما در میان این امالح معدنی کلسیم تاثیر بسیاری
در رشد قدی کودکان دارد .چون اساس رشد قدی
کودکان بیشتر رشد استخوانی است و استخوان
قسمت عمدهاش کلسیم است و این قضیه دردوران
کودکی فوقالعاده مهم است .قطعا بدون هیچگونه
شکی کمبود کلسیم میتواند سبب شود که میانگین
قد کودکان یک جامعهای در آینده کمتر باشد .او برای
ادعای حرفاش هم مثال میآورد؛ «حتی کشورهایی
که تغذیه خوبی دارند بچههایشان در آن نسلی که

تغذیه خوبی داشتهاند ،نسبت به نسلهای قبل رشد
بسیارخوبی داشتند مثل چین ،کره ،و ...حتی درتاریخ
کشورهای اروپایی حدود  100سال پیش افرادی که
قدهای 175یا 180سانتیمترداشتند ،قدبلند به حساب
میآمدند ولی االن اینچنین نیست ».این متخصص
کودکان تاکید کرد« :آن چیزی که از نظر علمی بسیار
حائز اهمیت است؛ مصرف کلسیم در حد متعادل
است ،در حدی که نیاز بچه را تامین کند .به ویژه
در سنین  6-5سال اول مصرف کلسیم فوقالعاده
اهمیت دارد ».او با بیان اینکه من االن نمیدانم سرانهی
مصرف لبنیات درکشورچقدرپایین آمده است ،گفت:
«ولی مسلم بدانید وقتی که درآمدهای خانوادهها کم

اقتصاد کالن است ».و «سرنوشت  ۸۵میلیون نفر
در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط
دولت است ...باید راهی پیدا کرد که مانع ازوقوع
سیل شد .سیلی که میتواند همه ما را ازبین ببرد».
او هرچند تحت تاثیر محافظهکاری رایج در
ایران از گفتن عریان واقعیت پرهیز میکند و
خودش هم اذعان دارد« :ممکن است در مسیر
بسیارخطرناکیقرارگیریم کهمن ً
عمدانمیخواهم
به ادبیات رایج آن اشاره کنم ».اما به گمانم همین
پوشیدگی هم به قدرکافی به وضوح خبرازروزهای
سختتر میدهد .اگر دیروز از بستن محکم
کمربندها سخن میگفتیم ،امروزدیگرنمیتوان از
چنان تعابیری استفاده کرد .دوران شعارو تبلیغات
به سر آمده است و هر روز بر کمیت و کیفیت
شکمهای گرسنه و بیایمان اضافه میشود .برای
این گرسنگان بیایمان نمیتوان الالیی خواند تا
خوابشان ببرد .اگرشکم گرسنه ایمان ندارد ،سر
گرسنه هم به بالین بند نمیشود.
خانوادهای را که به امید یارانه زنده است ،درکنار
حقوقهای نجومی و ثروتهای افسانهای بگذارید.
این خانواده اگر ازبهمنهای پیاپی تورمی هم جان
بدر برد ،آیندهسازانش مردان و زنانی خواهند بود
که کوتاهی قدشان بر ادبار امروزشهادت میدهد.
روزگاری دوست نویسندهام؛ منصورعلیمرادی
اززندگی دردنیای کوتولهها برایم میگفت .دنیایی
که در آن مردمان میانمایه ،افرادی نخبه و
دانشمند به شمارمیروند .ظاهرا این میانمایگی و
کوتولهشدن درحال سرایت به همهی ابعاد زندگی
ماست ،چندان که دامنگیر نسلهای آینده هم
خواهد شد؛ حتا درجثههای ایشان!
خدا را شکر که عوضش یارانه هست

خبر

گزارش پاسارگاد ازمشکالت سوتغذیه دررشد وزنی و قدیکودکان:

وضعیتشانمطلوبنیست
نوبلوچستان،
مثل :سیستا 
خراسانجنوبی ،کهکیلویه
و بویراحمد ،خوزستان،
هرمزگان ،کرمان استانهایی
هستندکهبراساسمطالعات
ما استانهای کمبرخوردار و
ناامن غذایی هستند .تازه این
آمار مربوط به قبل از کرونا
بوده است االن ما دغدغه
و نگرانی بیشتری داریم که به
دلیل کروناوتبعات اقتصادی
کرونا مثل بیکاری ،از دست
دادن شغل ،کمشدن درآمد،
افزایش قیمت موادغذایی،
تورم ،تحریمها همه دست
به دست هم داده و باعث
شده سفره مردم کوچکتر
شود ».او میگوید« :اگرطبق
مطالعات پارسال مردم 35
درصد مصرف میوه ،گوشت،
مرغ ،تخممرغ و ...را کاهش
دادند ،االن باید منتظرباشیم
که این درصد خیلی بیشتر
از این باشد .وقتی ناامنی غذایی بیشتر باشد ،یعنی
شیوع ناامنی غذایی بیشترمیشود .یعنی باعث کمبود
مغذیها مثل کمبود آهن ،روی ،ویتامین آ ،ویتامین
دی و ....خواهد شد و در نهایت در بچهها باعث شیوع
کوتاه قدی و کموزنی خواهد شد».
دکتر باستانی متخصص کودکان و نوزادان در مورد
نقش تغذیه در رشد کودکان گفت« :بچهها برای
رشد نیازمند یکسری فاکتورهای ژنتیکی و یکسری
فاکتورهای محیطی هستند .در فاکتورهای محیطی
مهمتریناش تغذیه است .او در ادامه گفت :تغذیه
خوب هم عوامل مختلفی دارد و باید کودک مواد
پروتئینی ،چربی ،کربوهیدراتها و ریزمغذیها یا امالح
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میشود ،قطعا تاثیرمستقیم
در میزان و کیفیت تغذیه
کودکان آن جامعه دارد و
کیفیت تغذیه دررشد قدی و
وزنی کودک تاثیر میگذارد».
از نظر دکتر باستانی در
ماههای گذشته بچههایی که
دچار افت رشد شدهاند ،به
وضوح مشاهده شده است.
او در ادامه گفت« :یک
زمانی میآمدند در مدارس
تغذیه رایگان میدادند اما
االن تمام اینها حذف شده
است .خانوادهها هم هر
روز وضعیت اقتصادی و
اجتماعیشان پایینتر آمده
از آن طرف نوع غذاهایی
که دارد مصرف میشود
کیفیت پایینتری دارد.
چون خانواده مجبور است
غذاهای ارزانتری تهیه کند.
وقتی میبینیم لبنیات در آن
حد دارد گران میشود مسلم
بدانید که این موضوعات
روی رشد قدی کودکان تاثیر منفی میگذارد و ما باید
منتظرین قضیه باشیم ».او با بیان اینکه درکنارلبنیات
به دلیل افزایش قیمت گوشت مرغ و تخممرغ
مصرف آنها هم کم شده است ،گفت« :لبنیات
ارزانترین منبع کلسیم هست و بعد از آن تخممرغ
و سپس گوشتها هستند .از طرفی در رشد قدی
کودکان لبنیات حرف اول را م یزند .چون کودکان هنوز
دندانهای محکمی ندارند که بتوانند به راحتی گوشت
بخورند ».دکترباستانی درپاسخ به این سوال که میزان
مصرف لبنیات در کودکان چقدر باید باشد ،گفت:
«مصرف لبنیات برحسب سن متفاوت است البته االن
عدد و ارقام میزان مصرف را ندارم .مثال یک نوزاد از100

ازهواپیما پیاده شد .اما درحالی كه حاشیههای خبری
درخصوص نحوه خروج احمدینژاد ازكشوركه پیش
از این شائبههایی در ارتباط با ممنوعالخروجیاش
مطرح بود ،خیلی زود فروكش كرد ،انتشارشایعهای
كه ازبازدید او ازغرفه متعلق به اسراییل داشت ،بار
دیگرنام احمدینژاد را به صدر اخباررساند .شایعهای
كه البته خیلی زود ،با واكنش «دولت بهار» روبهرو شد
و بر این اساس ،این كانال تلگرامی با ادبیاتی خاص
اقدام به تكذیب آن كرد .این رسانه منتسب به رییس
دولت نهم و دهم كه انتشارشایعه بازدید احمدینژاد
ازغرفه اسراییل را «بازی كثیف» توصیف كرده ،مدعی
شد كه علت انتشار این خبر ،نگرانی مخالفان او از
«استقبال بینظیر مردم جهان در اكسپو  ۲۰۲۰دوبی
ازاحمدینژاد» بوده و به همین دلیل «اقدام به انتشار
اخباری كذب و مضحك در خصوص برنامههای
احمدینژاد دربازدید از اكسپو كردهاند».

میلیگرم در روز شروع میشود تا آدمهای بزرگ که
باید  1000میلیگرم لبنیات بخورند تا زنان باردار که باید
 1200میلیگرم درروزلبنیات مصرف کنند ».او درمورد
جایگزین لبنیات هم گفت« :اصال نمیتوان جایگزین
ارزان و خوبی برای لبنیات تعیین کرد چون مکملها
و جایگزینها بسیار گرانتر از لبنیات هستند .مثال
گوشت کیلویی  160-150هزار تومان است .از طرفی
مگرمیتوان درطول روزبه یک بچه یک کیلو گوشت
بدهیم.یعنیسایرجایگزینهابسیارهزینهبروتهیهشان
سخت است .حاال ممکن است یک تخممرغ به بچه
داد و یک مقدار کمبود را جبران کند ولی اصال با شیرو
لبنیاتقابلمقایسهنیستوشیربهعنوانبهترینمنبغ
غذایی باید دردسترس کودکان باشد ».وی افزود« :اگر
این قضیه به این شکل ادامه یابد قطعا نسل بعدی یک
نسل کوتاهقد خواهد بود .ما همین االن هم آثار این
کمبودها را درسالهای بعد خواهیم دید .همین االن
داریم میبینیم بچههایی که سوءتغذیه دارند و به مطب
پزشکانمتخصص کودکانمراجعهمیکنندتعدادشان
بسیار زیاد است .اگر ما بخواهیم از طریق شربتها
و داروهایی که حاوی ویتامین دی و ...هستند این
کمبود را جبران کنیم ،نمیتوانیم .چون همانها هم
گران هستند و خانوادهها واقعا نمیتوانند این داروها
را تامین کنند».
مریم علینژاد یکی ازکارشناسان تغذیه مرکزبهداشت
گفت« :سوءتغذیه دو نوع است؛ درنوع اول در کودکان
خیلی راحت به چشم میآید ،چون خودش را به صورت
کوتاهقدی ،الغری و ....نشان میدهد .چون آن انرژی الزم
برای رشد قدی و وزنی به کودک نمیرسد .نوع دیگری
از سوءتعذیه داریم که آن کمبود ریزمغذیها است.
بنابراین میبینیم بچه از نظر وزنی چاق و تپل است اما
زمانی دربارهی الگوی غذاییاش با مادرش حرف م یزنیم
متوجه میشویم آن مواد مغذی مثل ویتامینها و امالح
را دریافت نمیکند .درنتیجه این کودکان هم رشد قدی
مناسبی در آینده نخواهند داشت .یعنی کودک از لحاظ
وزنی در رده کودکان چاق قرار دارد اما از لحاظ قدی در
رده کودکان کوتاهقد قرار میگیرند ».او ادامه داد« :طبق
مطالعهی پورای دو که کشوری است و چندسال پیش
انجام شده هر شهری از نظر سوءتغذیه و کوتاهقدی و
بررسی ریزمغذیهایی که به افراد میرسد ،مورد بررسی
قرار گرفت و یکسری از استانها به ویژه استان کرمان
جزو استانهایی بودند که میزان کوتاهقدی و سوءتغذیه
ازاستاندارد کشوری بیشتربود یعنی این مشکل دراستان
کرمان نسبت به میانگین کشوری بیشتراست».

