2
هدی رضوانی
تغذیه در کودکان یکی از عوامل مهمی است که میتواند
به رشد جسمی و روحی کودکان کمک کرده و بخش عمدهای
از مشکالتی را که در بزرگسالی با آن روبهرو میشوند ،کاهش
ً
معموال بخشی از جامعه که از وضعیت مالی اقتصادی
دهد.
و یا فرهنگی مناسبی نیستند کودکانشان به سوءتغذیه مبتال
میشوند که با شرایط اقتصادی و تورمهای روبهافزایش درجامعه
فعلی؛ این آمار رو ب ه افزایش است .مدیرکل دفتر بهبود تغذیه
وزارت بهداشت در ایران گفته «افزایش ناامنی غذایی بهویژه
در مناطق محروم میتواند نگرانکننده باشد ».در حال حاضر
سیستانوبلوچستان با  ۱۲درصد و خراسان با  ۸درصد کودکان
دارای سوءتغذیه زیر  ۵سال؛ بیشترین آمار در این حوزه را به
خود اختصاص دادهاند که این آمار در استانهای دیگر نیز با
اندکی کاهش به چشم میخورد و باید برای برطرف کردن موارد
سوءتغذیه درکودکان به فکرراه چاره مناسبی بود.
تأثیراختالالت سالمت روان برسوءتغذیه ،زیاد است
علی جاودان کارشناس تغذیه در خصوص وضعیت
سوءتغذیه در کودکان میگوید :دریافت مواد مغذی ضروری،
ت به بیماریهای عفونی
ایمنی بدن را افزایش داده و کودک را نسب 
بهویژه دردوران کرونا واکسینه میکند و به همان نسبت فقرمواد
مغذی ،برسالمت جسمی؛ رفتار ،خلق و خوها و فرایندهای رشد
کودکتاثیرمخربمیگذارد.بههمیندلیل گسترشسوءتغذیه
در کودکان در شرایط کرونا میتواند سیستم ایمنی بدن آنها را
برای پذیرش ویروس کرونا آماده کرده و خطرات بسیاری را برای
کودکان دارای سوءتغذیه به دنبال داشته باشد .وی به دو نوع
ً
معموال
مهم از سوءتغذیه در کودکان اشاره کرده و میگوید:
سوءتغذیه «انرژی پروتئینی» میتواند کودکان را درگیرخود کند
که خود شامل  ۳نوع سوءتغذیه حاد ،مزمن و ترکیبی از این دو
مورد است .در این حالت بدن کودک ازدریافت انرژی و پروتئین
محروم میشود و نمیتواند بازسازی بافتهای بدن را انجام دهد.
نوع دیگر«کمبود ریزمغذیها ،ویتامین و منابع معدنی» است که
میتواند برعدم شکلگیری سلولهای مغزی کودک تاثیربگذارد.
بنابراین کودکانی که به این دو نوع ازسوءتغذیه دچارشده باشند
برای بازگشت به شرایط طبیعی بایستی توجه بیشتری را دریافت
کنند و این مواد غذایی مورد نیاز در برنامه تغذیه روزانه آنها
گنجاندهشود.
وی دالیل بیشماری را برای ابتالی کودکان به سوءتغذیه
ً
معموال کودکان زیر  ۵سال با دالیل
عنوان کرده و میگوید:
بسیاری به سوءتغذیه دچار میشوند .یکی از این عوامل ،رژیم
غذایی ضعیف و نرسیدن مواد مقوی الزم به بدن کودک است
که متأسفانه با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی درجامعه فعلی،
افراد بسیاری هم با مشکالت مالی مواجه شده و نمیتوانند
آنطورکه باید مواد مغذی را در برنامه غذایی روزانه فرزندان
خود بگنجانند .بنابراین کودکان بسیاری درلیست سوءتغذیه قرار
میگیرند .مشکالت سالمت روان نیزکودکان را دچارسوءتغذیه
میکند .کودکان عقبمانده ذهنی یا کودکانی که مشکالت
سالمت روانی دارند ،دچاربیاشتهایی عصبی یا پرخوری میشوند.
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در این حالت اگر بیاشتهایی عصبی به کودک
دست دهد ،ازخوردن امتناع میکند و نمیتواند
مواد مورد نیازرا به بدن برساند .ازطرفی کودکانی
هم که به پرخوری عصبی دچار میشوند ،مواد
ش از حد را وارد بدن خود کرده و به
مغذی بی 
نوع دیگری ازسوءتغذیه دچارمیشوند که آن را
سوءتغذیهچاقیمینامند.عاملدیگراختالالت
دستگاه گوارش و معده است که باعث میشود
معده کودک نتواندعمل هضمغذاهای دریافتی
را بهخوبی انجام داده و مواد مغذی را به بدن
برساند .از طرف دیگر در برخی کودکان شاهد
وجود دیابت هستیم .دیابت کودکان نیزباعث
میشود این کودکاننتوانند آنطورکهبایدتغذیه
درستی داشته باشند و احتمال ابتالی آنها به
سوءتغذیه نیز باال میرود .بنابراین والدین باید
قب ل از هر چیز ،سالمت جسم و روان کودک
خود را بررسی کنند تا در صورت بروز مشکل
در این دو حوزه به رفع آن اقدام نمایند و از
بروزسوءتغذیه درکودک خود جلوگیری کنند.
 کودکان در معرض خطر سوءتغذیه
کمیو کیفیهستند
دکتر محمد موقری معاون بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی نیز به دو نوع دیگری
از انواع سوءتغذیه در کودکان اشاره کرده و
میگوید :مهمترین نوع سوءتغذیه در کودکان
را میتوان به دو دسته کمی و کیفی تقسیم کرد که تحت
تاثیر شرایط دیگری نیز قرار میگیرند .در واقع وجود مشکالت
ش از حد
ریز مغذیها ،عدم تحرک کودکان ،دریافت کالری بی 
از طریق مصرف زیاد تنقالت هم به این مشکل دامن م یزند و
متأسفانه شرایط کرونا نیز باعث شده بسیاری از کودکان درگیر
ش از
سوءتغذیه بشوند .خانهنشینی دردوران کرونا و استفاده بی 
حد ازتبلت و گوشی باعث شده کودکان برنامه تغذیهای مناسبی
نداشته باشند و به محدوده سوءتغذیه بیشتر نزدیک شوند.
مصرف انواع فستفود ،نوشابه و خوراکیهای مضر نیز مزید بر
علت است .وی تاکید میکند :در سوءتغذیه کمی ،هدف فرد
ً
صرفا پر کردن شکم است .در واقع فرد برای سیر شدن خود

پاسارگاد ازتغذیهکودکان درسیرجانگزارش میدهد

سوءتغذیه و الغری کودکان سیرجانی

برنامهریزی میکند و به دلیل نداشتن وضعیت مالی مناسب ،به
فکر رساندن مواد غذایی مورد نیاز به بدن نیست .در این حالت
والدین نمیتوانند به این مسئله فکرکنند که چه نوع ماده غذایی
به کودک خود برسانند ،بلکه تنها برای سیر کردن شکم فرزند
خود تالش میکنند .در شرایط اقتصادی امروز متأسفانه افراد
بسیاری به این وضعیت دچارشدهاند .نوع دیگرسوءتغذیه کیفی
است و زمانی اتفاق میافتد که فرد مشکل مالی ندارد و برای
وعدههای غذایی خود هزینه زیادی هم میکند اما غذای مغذی
به کودک خود نمیرساند .در این حالت والدین برای وعدههای
غذایی کودک خود انواع غذاهای گرانقیمت را تهیه میکنند اما
به محتوای غذا توجهی نکرده و برای رساندن مواد مورد نیاز بدن

کودک هیچ برنامهای ندارند و کودک عالوهبر مصرف غذاهای
گرانقیمت آنطورکه باید مواد مورد نیازرا دریافت نمیکند .این
دو نوع سوءتغذیه میتواند شرایطی را فراهم کند که کودک مواد
مورد نیازبرای رشد و متابولیسم را دریافت نکند.
 در سه حوزه سوءتغذیه از میانگین کشوری باالتر
هستیم
شهرستان سیرجان نیزهمانند سایرشهرهای کشور ،کودکان
مبتال به سوءتغذیه دارد .علینژاد ،کارشناس تغذیه معاونت
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سوءتغذیه برای کودکان را
ً
معموال برای
مربوط به بازهی سنی زیر ۵سال میداند و میگوید:
تعیین سوءتغذیه درکودکان شاخصهای مختلفی درنظرگرفته
میشود .تنبلی شدید ،کوتاهقدی و عدم تغذیه مناسب ،برخی از
این شاخصها هستند .حتی چاقی هم میتواندعامل سوءتغذیه
باشد .در صورتیکه فرد با مصرف خوراکیهای چرب و شیرین
وزن خود را باال ببرد اما مواد مغذی مورد نیاز را دریافت نکند.
وی اضافه میکند :وقتی از سوءتغذیه صحبت میکنیم ،ذهن
ما بیشتر به سمت کموزنی و الغری مفرط میرود در صورت ی که
ش از حد را نیز در زمره سوءتغذیه کودکان به حساب
چاقی بی 
میآورند .شهرستان سیرجان ازنظراضافهوزن و چاقی درکودکان
ازمتوسط کشوری باالترنیست اما مواردی را ثبت کردهایم.
وی در خصوص رفع سوءتغذیه در کودکان و ارایهی
راهکارهای مناسب برای این مسئله میگوید :برنامهای که در

وزارتخانه در حال انجام است ،برنامه «باغ» یا همان «برنامه
امنیت غذایی» است که برای شهرستانهای محروم ،از جمله
سیرجان اجرا میشود .در این طرح ،ارگانهای مختلفی
مشارکت دارند .وزارت بهداشت و ارگانهای زیرمجموعه آن،

بحث آموزش را در این طرح برعهده دارند برای
آگاهسازیخانوادههادرخصوص امنیتغذایی
فرزندانشان که آموزشهای مورد نیاز توسط
کارشناسان تغذیه به آنها داده میشود .در
مناطقی از سیرجان این آموزشها انجامشده
و در دست انجام است تا مادران بیاموزند اگر
ً
مثال دسترسی به گوشت ندارند ،از حبوبات

جوانهزده بهعنوان جایگزین استفاده کنند .این
آموزشها را کارشناسان تغذیه تحت پوشش
بهداشت انجاممیدهند.سایرارگانهانیزمانند
بهزیستی ،کمیته امداد ،هاللاحمرو ...هریک
با توجه به توانمندی و امکانات خود در این
زمینه مشارکت خواهند داشت .وی ادامه
میدهد :این طرح از آذرماه جاری در شهر
سیرجان شروع به کار کرده و با در نظر گرفتن
خانوادههای هدف ،بیشتربر این تمرکزمیکند
که خانمها آموزش ببینند .چراکه خانمها
هستند که در یک خانواده ،منوی غذایی را
مشخص میکنند و باید آموزشهای الزم را
دریافت کنند که چگونه میتوانند با همان
درآمد پایین و با مواد خوراکی موجود در
منزل انتخابهای غذایی هوشمندانهتری برای
فرزندان خود داشته باشند تا از احتمال ابتالی
آنها به سوءتغذیه جلوگیری به عمل بیاورند.
کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده
علوم پزشکی در خصوص آمار کودکان مبتال به سوءتغذیه در
سیرجان میگوید :وضعیت سوءتغذیه در کودکان سیرجانی
ت به همین آمار موجود هم
چندان حاد نیست اما باید نسب 
دغدغهمند بود و برای رفع آن برنامهریزیهای مناسبی داشت.

جناب آقای

مهندس میرزایی

ریاست محترم اداره تعاون روستایی سیرجان

بدینوســیله از زحمــات و پیگیــری مجدانــه
شــما پیرامــون پیگیــری و تضییــع نشــدن
حــق و حقــوق اعضــای تعاونــی زنبــورداران
ســیرجان کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

جمعی از زنبورداران
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درسیرجان کودکان درمعرض اضافهی وزن  ۱۲.۱درصد هستند
که نسبتبه متوسط کشوری که  ۱۹.۳درصد است ،وضعیت
بهتری دارند .همچنین کودکان دارای اضافهوزن درسیرجان0/8
درصد هستند که نسبتبه وضعیت کشوری که  ۱.۸۶درصد
است ،شرایط بهتری دارند .سیرجان  0/5درصد کودکان چاق را
به خود اختصاص میدهد که بازهم نسبتبه متوسط کشوری
که  0/77درصد است ،پایینتر است .اما درحوزه کودکان الغر
و الغری شدید وضعیت سیرجان کمی ازمتوسط کشوری باالتر
است .درسیرجان  ۱۷.۱۶درصد کودکان الغررا داریم که نسبت
به متوسط کشوری که ۱۰.۱درصد است کمی باالترنیزثبتشده
است .درصد کودکان کوتاهقد و کوتاهقدی شدید در سیرجان
ت به متوسط کشوری که ۳.۹
 ۴.۱درصد است که بازهم نسب 
درصد است مقداری باالترثبت شده .همچنین درحوزه کودکان
کموزن و کموزنی شدید نیزمتوسط کشوری  ۴.۸درصد است
اما سیرجان آمار  ۶.۵درصد را به خود اختصاص دادهاست.
بنابراین میطلبد درحوزه کودکان الغرو الغری شدید ،کودکان
کوتاهقد و کوتاهقدی شدید و کودکان کموزن و کموزنی شدید
درشهرسیرجان برنامههای هدفمند ویژهای درنظرگرفته شود تا
بتوانیم این آماررا ازمیزان نرم کشوری نیزپایینترآورده و درصد
ابتالی کودکان در این سه حوزه را کاهش دهیم.
آنچه مشخص است با توجه به بحران اقتصادی که با آن
دستوپنجه نرم میکنیم و از طرفی با توجه به کوران کرونا که
یک عامل فزاینده است ،درصد ابتالی کودکان به سوءتغذیه در
حال افزایش است و شهر سیرجان نیز از این قاعده مستثنی
نیست .بنابراین مسئوالن حوزه سالمت و درمان شهرستان
بایستی برای برطرف کردن این مسئله و کاهش هرچه شدیدتر
ابتالی کودکان به سوءتغذیه برنامه مناسبی را در نظر گرفته و
با آگاهسازی خانوادهها از ابتالی بیشتر کودکان سیرجانی به
سوءتغذیهجلوگیریکنند.

امـالک امیـرکبیـر

 61قصب با  4طبقه پروانه همکف 100درصد تجاری با تخفیف کارشناسی
منزل قدیمی  41قصب دو کله مناسب برای هرنوع ساخت و ساز خیابان
مقداد قیمت توافقی
آپارتمان  155متر دوکله نوساز بسیار شیک بلوار سردار ایرانژاد توافقی
آپارتمان  155متر  3سال ساخت بر خیابان شهید کالنتری  3خواب با
پارکینگ و انباری و آسانسور قیمت  2/5میلیارد
باغ با یک حبه آب موتور و  170قصب به ابعاد  100*42کمی پایینتر از آباده قیمت  2م

منزل  11قصب درب حیاط نوساز خیابان بالل تکمیل  4/5میلیارد

منزل  10قصب دو نبش  3واحدی بلوار گلستان توافقی
چندین مورد زمین در فخرآباد،جاللآباد،شهرک صدف وسمنگان و  ...موجود است

مشاور در امور کشاورزی و صنعتی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

فراخوان تمدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

شـركت فرهنگی ورزشی مجتمع گلگهر سـیرجان (سـهامی خاص) در نظر دارد سـاخت و تجهیز
زمینهای ورزشـی روباز در پارک گردشـگری گلگهر واقع در اسـتان کرمان ،شهرسـتان سیرجان،
کیلومتر  18جاده سـیرجان به نیریز ،كه محدوده و شـرايط کلی آن به شـرح ذیل میباشـد،
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرايط الزم براي پيشارزيابي صالحيت:
الـف) ارائـه گواهينامـه صالحيـت پيمانـكاري معتبـر بـا رتبـه حداقـل  5در رشـته ابنيـه از سـازمان مديريـت و
برنامهريـزي كشـور
ب) حسن انجام کار از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ،بابت اجرای پروژههای ورزشی
پ) داشتن پنج ( )5سال تجربة قابل قبول در زمينهی موضوع مناقصه( .جهت ارزيابي الزامي است).
ت) دارا بـودن پرسـنل فنـی و متخصـص کارآمـد و بـا سـابقه کار مفیـد ،داشـتن حداقـل  2مـورد سـابقه انجـام
فعالیـت مشـابه و حسـن سـابقه در کارهـای قبلـی
د) توانایی مدیریتی مناسب و مرتبط با موضوع مناقصه
ث) عدم پیشینه سوء کیفری و قضائي
نحـوه توزیـع و تحویـل اسـناد مناقصـه :مناقصهگـران میتواننـد جهـت دریافت اسـناد مناقصه از طریـق مراجعه
بـه سـایت اینترنتـی شـرکت بـه آدرس  golgoharsport.irبخـش ابالغیهها و اسـناد اقـدام نمایند.

آگهی مزايده عمومی شماره /1400/11ز
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نظر دارد « 70هزار تن
گندله سنگ آهن با عيار  65درصد» را از اسکله بارکو بندرعباس
با شرايط تحويل به صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش
برساند .متقاضيان میتوانند به منظور دريافت اسناد مزايده و
همچنين اطالع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گلگهر به
نشانی  www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی میباید حداکثر تا ساعت
 14:00روز دوشنبه مورخ  1400/12/2به آدرس :دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده
شود .تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز سهشنبه
مورخ  1400/12/3در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع
سیرجان خواهد بود.

Analysis %
Min
65.00
Fe
Ave
1.50
FeO
Max
0.05
P
Max
0.01
S
Max
3
SiO2
Max
0.7
Al2O3
Max
0.7
CaO
Max
2.5
MgO
Ave 250
)CCS(kg/p
Min 90
8-16 mm%
Max 3.9
A.I%
Min 95
T.I%
19-24
Prosity%
Min 90
Reducibility%

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

