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مهری موید محسنی از ماجرای قرآنهای مسجد قطبی میگوید:

حسیناطمینان
چند روز پیش برای شرکت
در مراسم ترحیم یکی از اقوام
به مسجد قطبی رفتم .تغییرات
ساختمان مسجد کامال مشهود
و محسوس بود .حیاط مسجد
جایش را به شبستان داده و با
درهای بزرگ به شبستان قدیمی
مسجد متصل شده است .قسمت
قدیمی مسجد هم مرمت شده
و حال و هوای خوبی دارد .در
شبستان قدیمی مسجد روبهروی
آشپزخانه یک ویترین بزرگ و
قرآنهای داخل آن ،خودنمایی
میکرد .شیشه ضد گلوله و
دوربین مداربسته و دزدگیر نشان
از با ارزش بودن قرآنها دارد.
با نگاه کردن به آنها هم متوجه
میشوی که آنها دستنویس
هستند .از آقای فروغی یکی
ازمسئوالن مسجد در مورد این
قرآنها پرسیدم و او گفت چند
سال پیش این قرآنها را از داخل
دیواری در مسجد بیرون آوردهاند
و حاال در این موزه کوچک
نگهداری میشوند .از او خواستم تا
در مورد آنها توضیح دهد و او هم از این موزهی قرآنی سال گذشته رونمایی شد /عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
عنوانکردمهریمویدمحسنیدر
جریان کامل سرگذشت این قرآنها قرار دارد و حاجرشید است .این مسجد توسط سید
با ایشان گفتوگو کنید .مهری مویدمحسنی محمدعلی سیرجانی جد قطبیها و
هم سرگذشت جالب این قرآنها را از زمان سلیما نزادهها ساخته شده است .این مسجد
پیدا شدن در گنجهای در دیوار تا رسیدن به تقریبا  180سال پیش ساخته شده است .در
موزه مسجد با جزئیات بیان کرد .بخشهایی از وقفنامهخانهحاجرشیدوقتیکهمیخواستند
گفتوگورامیخوانیم.
حدود جغرافیایی خانه را بنویسند نوشته شده:
 این قرآنها مربوط به چند سال از سمت مشرق به مسجد آقا محمدعلی .که
پیشهستند؟
این موضوع نشان از قدمت زیاد مسجد قطبی
این قرآنها در سال  1285هجری قمری دارد .خوشبختانه با تالشهایی که شده هم
نوشته شدهاند یعنی تقریبا مربوط به 150سال اکنون مسجد قطبی یکی از پررونقترین
قبل.
مساجدهستند.
 دستنویس هستند درست است؟
 مسجد تغییری نکرده است؟
بلی .با خط ثلث نوشته شدهاند.
مسجد خیلی کوچکتر بود .حاال
 از کجا مشخص است؟
 چه کسی آنها را نوشته؟
دستکاری شده است .یکی از شبستانها
ما خودمان در همسایگی مسجد قطبی
مال علی و مال حسن که خوشنویسان ویران شد و آن را تیرآهنی کردند و هیچ زندگی میکردیم و وقتی به مراسم احیا
کرانی هستند .دو قرآن از آنها داریم که یکی شباهتی با قبل ندارد .آن قسمتی که محراب میرفتیم این قرآنها را روی سر میگذاشتیم.
در موزه و دیگری همین قرآنهاست که در است دستنخورده باقی مانده و بنای مسجد ضمن اینکه اخبارهای شهر هم در جلد این
مسجد قطبی نگهداری میشوند .این قرآنها مربوط به  180سال قبل است.
قرآنها نوشته شده است .مثال مرگ پدربزرگ
به سفارش آقا ابراهیم داماد کسی که مسجد
 اینکه میگویند این قرآنها در خودم مرحوم موید در فروردین 40اتفاق افتاده
قطبی را پایهگذاری کرده نوشته شدهاند .آقا دیوار مسجد پیدا شدهاند درست است؟ که داخل جلد یکی از این قرآنها نوشته شده
ابراهیم کاروانسرا ،بازار و حمام هم داشته.
این قرآنها  60پاره یعنی  60نیمجزو است .آشتی دو نفر از خوانین سیرجان هم
 مگر مسجد قطبی چند سال پیش هستند که همهشان جلد چرمی دارند .از این داخل یکی دیگر از جلدهای قرآن نوشته شده
بنا شده است؟
قرآنها تا اوایل دهه  50در مسجد استفاده است .مثل دفترچه خاطرات بوده.
قدمت مسجد قطبی بیشتر از خانه میشده است.
 جالب است.

موزهای در دل مسجد

عکس :محمد فروزنده

به آثار فرهنگی آسیب زدند و این موضوع
کار درستی نیست .عالوه بر این ،روی آنها
چایی و قهوه هم ریخته شده است .اما در این
مورد که میگویند جایی گم بودند و بعد پیدا
شدندچنینچیزینیست.
 یعنی آنها را از داخل دیوار پیدا
نکردند؟
بعد از دهه پنجاه که مسجد در حال
تخریب بوده قرآنها را داخل قفسهای گذاشتند
و جلوی آن را تیغه کشیدند .این موضوع در
خیلی جاهای دیگر هم رخ داده است .مثال در
مسجد غالمحسینخان ،آخر بازار هم چنین
کاری کردهاند .برای اینکه کتابها از دسترس
در امان باشند آنها را در گنجهای میگذاشتند
و جلوی آن تیغه میکشیدند و به عبارتی آنها
را پنهان میکردند.
 چه زمانی این قرآنها پیدا شدند؟
سال  1363میخواستند تغییرات و
کارهایی در مسجد انجام بدهند که قرآنها
از پشت دیوار مشاهده شدند .در اوایل دهه
 80میخواستند این قرآنها را بفروشند و
صرف ساخت و ساز مسجد بکنند .آن زمان
آقای علما امامجمعه بودند و انجمن ادیف هم
تازه راهاندازی شده بود .من در جریان این

موضوع قرار گرفتم و جلسهای
در فرمانداری برای رسیدگی
به این موضوع و جلوگیری از
فروش قرآنها تشکیل شد .من
همانجا قول دادم که از متولیان
و اوالد قطبی هزینهای برای
مرمت مسجد بگیرم و همین کار
را هم کردم .مسئوالن هم گفتند
شما قرآنها را از متولیان مسجد
تحویل بگیرید و نگذارید به فروش
برسند.
 از سال  63تا دهه 80
این قرآنها کجا بودند؟
از آنها در مسجد نگهداری
میشد .ما سال  83متوجه شدیم
که میخواهند آنها را بفروشند
جلوی آن را گرفتیم و انجمن
ادیف آنها را تحویل گرفت و در
گاوصندوق بانک ملی نگهداری
میشدند .بعد گفتند جا نداریم.
آقای عدالت اسدی که آن زمان
معاون فرماندار بودند به مسئولیت
خودشان قرآنها را در دفترشان
در فرمانداری نگهداری کردند.
بعد هم ایشان بازنشسته شدند
و من تحویل گرفتم و چهار سال
در خانه خودم از آنها نگهداری
کردم .آنها را با هزینه خودم به
تهران بردم و اسید زدایی و قارچ زدایی کردم
که لطمه نبینند .موزه سیرجان راهاندازی شد
و من هم گفتم نگهداری از آنها مسئولیت
سنگینیاست .قرآنها را با موافقت امامجمعه و
فرماندار به موزه سیرجان امانت سپردیم که اگر
جایگاهی در مسجد قطبی درست کردیم آنها
را بازگردانیم .پارسال سه میلیون تومان برای
مکان قرآنها هزینه و یک موزه دایمی برای
آنها احداث شد .سال گذشته بین عید غدیر و
قربان آنها را تحویل مسجد دادیم.
 قرآنها از نظر تاریخی ارزشمند
هستند؟
بله .آنها از نظر فرهنگی و معنوی ارزش
خیلی زیادی دارند .از نظر خط خیلی خوب و
زیبا نوشته شدهاند .خوبی آنها این است که یک
صفحه ناقصی ندارند و کامل هستند .آنها وقف
مسجد بودند و نوشته شده که قرآنها بیرون
نروند مگر جایی که مراسم و قرائت قرآن باشد.
یکی از آرزوهای من این است که مسئوالن
فرهنگی سیرجان که برای جاهای تاریخی و
فرهنگی سیرجان بازدید میگذارند این موزه
قرآنی را هم در لیستشان قرار دهند .ارزش
این قرآنها خیلی زیاد است و زیبایی خاصی
دارند.

١٠شهرستان
کرمان میزبان
جشنواره
موسیقی
نواحی

آریا:محمدرضاعلیزادهمدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانکرمانازبرگزاریجشنوارهموسیقی
نواحی به مدت چهار روز و در  ١٠شهرستان این استان خبر داد .علیزاده ،خاطرنشان کرد :از سال گذشته
جلسات جشنواره دوازدهم به صورت منظم در تهران و کرمان برگزار شده و مهمانان جشنواره از صبح16
آبانماهدرکرمانپذیرشمیشوند .ویبابیاناینکهدرشهرکرمان،مجموعهتاریخیگنجعلیخانبهعنوان
محل اصلی برگزاری جشنواره در نظر گرفته شده است گفت :پیشبینی حضور دو هزار و پانصد نفر در این
مراسم شده است .دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ16تا 19آبان ماه برگزار خواهدشد.

خبر

شیفتگی خدمت
با چاشنی بیسوادی
 میثم اسدی
هر چند این موضوع خود
به تنهایی شرح و حال جامعه
بحران زده هنری را واگویه
میکند اما به طور قطع مباحثه
را در این خصوص سخن به
درازا میکشاند و از حوصله
در خوانش یک برگ هفتهنامه خارج است .هدف
سیاستگذاری و آسیبشناسی و طرح مسئله و
نتیجه و جمعبندی نیست ،چرا که در یک ساختار
بیساختار تجربه نشان داده است عالوه بر اینکه
نتیجهای جز شعارزدگی حاصل نمیشود ،در عمل هم
چیزی به حقیقت نمیپیوندد .کالف سردرگمی که
سر و تهای ندارد ،دریغ از روزنهای امید هر چند به
اندازه سر سوزنی!
قبل از هر چیز باید تعریف درست و مشخصی
از هنر و هنرمند داشته باشیم تا ببینیم این انزوا و
گوشهگیری که منجر به کمکاری و استیصال در
فضای هنری شده است شامل چه افرادی میشود و
چگونه پدید آمده است .در نقطه مقابل و در همین
آشفتگی ،بازار بسیاری دیگر از افراد هنرمند که اگر
بشود اسم هنرمند به آنان اطالق کرد و آثارشان را
پذیرفت داغ داغ است.
برادران واچوفسکی دیالوگ زیبایی در فیلم «وی
مثل وندتا » برای جیمز مک تیگو کارگردان ،به
یادگار گذاشتهاند دیالوگی قابل تامل «پدرم میگفت
هنرمندان همیشه دروغ میگن تا واقعیت را بیان کنن،
اما سیاستمداران دروغ میگن تا حقیقت را پنهان
کنند»
هنرچیست؟
ارسطو :هنر ،آنچه را طبیعت از تکمیل آن ناتوان
است کامل میکند.
نیچه :هنر مهمترین کار و فعالیت ماورای طبیعی
مناسب برای زندگی است.
واسیلی کاندینسکی :در هنر( ،باید) وجود ندارد،
هنر آزاد است.
هنریعنیپذیرفتنواقعیات...
اینها و صدها جمالت قصار دیگر نمونههای بسیار
سادهای از تعریف هنر توسط اندیشمندان مطرح در
ادوار گذشته است .درست یا نادرست در اینجا بحث
بر سر این است که سنگ محک و الگوی مشخص
و درست برای شناسایی یک اثر هنری قابل تامل
چیست .اثری که اگر به آن ارزش هنری اطالق گردد
قطعا به سوال دوم اینکه هنرمند کیست نیز پاسخ داده
خواهد شد.
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند  /قبایِ
ِ

اطلس آن کس که از هنر عاریست
با نگاهی پیرامونی متوجه خواهیم شد عدم توازن
در ساختارهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری
و  ....منجر به ایجاد تورم عضوی و الغر شدن عضو
دیگر شده و در نهایت منجر به زایش موجودات
ناقصالخلقهای شده است که با استفاده از ارتباطات
و رانت به صورت معکوس رشد و نمو پیدا کردهاند
و برای بقا و ماندگاری ،زمینهساز تکثیر خود در ابعاد
دیگر شدهاند .آدمهای اشتباهی در جایگاههای اشتباه
فقط و فقط با شعار خدمت.
متاسفانه اینگونه تفسیر از خدمت باعث ایجاد
گسترهای از کمکاری ،ناشیگری و خرابکاری و از
بین رفتن سرمایههای فراوان و جبرانناپذیری شده
است .افرادی که باید با نیازسنجی و سیاستگذاری
درست و به جا ،نه تنها در پی مرتفع نمودن تمام
نیازهای شهروندان خود باشند بلکه باید در قبال این
کمکاری نیز پاسخگو باشند .با وجود چنین شیفتگانی
که تعهد را بر تخصص مقدم میشمارند ،نتیجهای جز
عدم توسعه در ایجاد فضاهای آموزشی مناسب حاصل
نگشته که خود منجر به ایستایی و عقبماندگی شده
است .در این میان هنر نیز از این مقوله مستثنی نبوده
است .
سیستمی که در مواجهه با هنر و هنرمند نگاه
مصرفگرایانه و استثماری دارد و با اهرم ثروت و
پروپاگاندای پرطمطراقی که ایجاد کرده است سبب
افول و نزول جایگاه و منزلت هنر و انزوا و گوشهگیری
هنرمندان شده است و از سوی دیگر این مکانیزم غلط
و ویرانگر زمینهساز سیطره و پیدایش مدیوم جدیدی
از هنر و هنرمند شده که فرسنگها از درک ،لمس
و رسالت واقعی هنر برای بیان واقعیت و حقیقت
فاصله دارد .این سیستم موجب رشد هنرمند نماهایی
میشود که گاه به صورت ناخودآگاه برای کسب وجهه
اجتماعی دستمایه بازیهای سیاسی جماعتی قرار
میگیرند که با ترویج پوپولیسم ،در نقاب خدمت برای
بقای خود تالش میکنند.
اگر فرض را بر این بگیریم که نگاه خدمت بوده
است ،در طی سی سال گذشته چند مکان آموزشی با
کاربری فرهنگی و هنری ساخته و تجهیز شده است؟
باید گریست به حال شهری که با این همه گردش
مالی و سر و صداهای تبلیغاتی شرکتهای بزرگ،
هنوز یک نگارخانه و گالری درست و درمان ندارد .هنوز
یک سالن نمایش استاندارد ندارد (تنها سالن تئاتر این
شهر بعد از گذشت یک سال بعد از بازسازی نصف و
نیمه از نبود نور و پروژکتور رنج میبرد و گروهها به امید
تجهیز در صف اجرا ایستادهاند.

پاسارگاد وضعیت سوتغذیه در بین کودکان سیرجانی را بررسی میکند

 هدی رضوانی
وجود سوءتغذیه در کودکان زیر  5سال و کمبود
ریزمغذیها از مشکالت مهم تغذیهای هر کشور
به حساب میآید .سوءتغذیه در این گروه سنی با
عوارضمتعددازجملهاختاللرشدجسمیوتکامل
مغزی ،کاهش بهره هوشی ،کاهش قدرت یادگیری
و افت تحصیلی و افزایش موارد ابتال به بیماریها،
پوکی استخوان و در نهایت کاهش توانمندیهای
ذهنی و جسمی کودکان در بزرگسالی همراه است.
در تحقیقی که روی 34200کودکان تازهمتولدشده
تا  72ماهه ایرانی در  28استان کشور انجام شد و
نتایج آن در مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران در
سال  92منتشر شد ،مشخص شد  7/4درصد از
کودکان کل کشور مبتال به کوتاهقدی 2/5 ،درصد
از کودکان کل کشور مبتال به کموزنی و  7/3درصد
نیز در معرض الغری و سوءتغذیه هستند .نتایج این
بررسی نشا ن میدهد کشورمان در زمره مناطق با
شیوع پائین از نظر وضعیت سوءتغذیه در کودکان
زیر  5سال است.هفته گذشته روز جهانی غذا بود
این در حالی است که معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در گفتگویی که در سال  95با پایگاه
خبری ساعت  24انجام داد عنوان کرد :بر اساس
مطالعات انجام شده در سال  4/1 ، 2011درصد
کودکان زیر  5سال ایرانی دارای کم وزنی هستند
سوءتغذیهکودکانبادانشخانوادههادر
ارتباطمستقیماست
طبق آمار ارایه شده از سوی مرکز بهداشت
شهرستان سیرجان ۶۰۶ ،کودک کم وزن در
معرض سوءتغذیه قرار دارند ۴۷۰۲ ،کودک درگیر
با اختالالت رشدی هستند و حدود  ۵۸۰کودک
کوتاه قد در شهرستان وجود دارد که نیازمند توجه
بیشتر هستند تا به معضالت تغذیه دچار نشوند.
دکترمحمدموقریرییسمرکزبهداشتشهرستان
ابتال به سوءتغذیه را زیاد در ارتباط با موقعیت مالی
یداند و میگوید :سوءتغذیه به معنای عدم
نم 
دریافت گروههای غذایی اصلی توسط فرد است که
خیلی هم ربطی به موقعیت مالی ندارد .ممکن است
فرد تمکن مالی هم داشته باشد اما مواد غذایی مورد
نیاز را به فرزند خود ندهد .یا کودکانی که شیرخشک
مصرف میکنند بیشتر در معرض سوءتغذیه قرار
دارند .اما دسته دیگر افرادی هستند که به دلیل
مشکالت مالی و با توجه به گران بودن برخی از
اقالم غذایی نمیتوانند فرزندان خود را خوب تغذیه
کنند .در کل عمده مسایل مربوط به سوءتغذیه به
حواشی شهر مربوط میشود و افرادی که از سواد
خوبی برخوردار نیستند و پول خود را صرف مواد
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غیرضروری مثل شیرینی ،نوشابه،
کنسرو و ...میکنند در حالی که
میتوانند با هزینه کم غذای بهتری
تهیه کنند .وی اضافه میکند:
آگاهی خانوادهها در تعیین سبک
غذایی فرزندان بسیار مهم است.
مثال مادرانی که شاغلند و علیرغم
اینکه گرفتار کار بیرون هستند ،به
دلیل دانش خوبی که دارند کودکان
خود را بهتر تغذیه میکنند .رییس
مرکز بهداشت وضعیت شهرستان
سیرجان را طبیعی عنوان میکند
و ادامه میدهد :وضعیت سوءتغذیه
در سیرجان تقریباً مثل بقیه جاهای
کشور است و وضعیت بحرانی نداریم.
در حواشی شهر خیلی از بچهها
دچار کم خونی هستند ،مصرف
لبنیات پایین است و بچهها صبحانه
نمیخورند و اینها مشکل ساز است.
یک مسئله هم بوفه مدارس است که
با همکاری آموزش و پرورش سعی
شده غذای سالم به بچهها را ارایه
دهد که به آن مدارس مروج سالمت
میگوییم.موقریخاطرنشانمیکند:
در حال حاضر مشکل عمدهای که
داریم در خانوادههای متمول است.
این خانوادهها پول زیادی دارند
یدانند به بچههایشان چه
اما نم 
نوع خوراکی بدهند و بیشتر سراغ
خوراکیهای فانتزی میروند و این
باعث میشود کودکان بیشتر دچار
سوءتغذیهشوند.
 چاقی؛ سوءتغذیهای
ناشناخته
رییس مرکز بهداشت به نوع
دیگری از سوءتغذیه اشاره کرده و میگوید :از طرف
دیگر چاقی را هم سوءتغذیه در نظر میگیریم که
متاسفانه در حال همهگیر شدن است چرا که
یدانیم که مورد نیاز بدن فرد
سوءتغذیه را غذایی م 
نباشد ،حاال چه زیاد باشد و چه کم .معضل چاقی
دارد برخی کودکان را رنج میدهد و باید برای آن
برنامهریزی شود .وی کنترل چاقی و جلوگیری از
یداند و عنوان
نوع دوم سوءتغذیه را یک امر مهم م 
میکند :چاقی و پرخوری از ابتال به سوءتغذیه بدتر
است .مخصوصاً بچهها و گروههایی که در سن رشد
هستند به دلیل مواد غذایی پرکالری ،فستفود و

کودک
کم وزن

کودک
با اختالالت رشدی

مواد شیرین افزایش وزن و چاقی را تجربه میکنند
و راهکار آن تغذیه سالم هم در خانه و هم در مدرسه
است .افراد جامعه به ویژه کودکان در یک سری از
ریزمغذیها مثل آهن ،کلسیم ،روی ،ویتامین دی
و ...مشکل و کمبود دارند که باید آن را به صورت
مکمل یا مصرف میوه و سبزی دریافت کنند .مشکل
دیگری که داریم در حاشیه شهر است که ممکن
است کودکان پروتئین و کالری کافی دریافت نکنند.
برداشت خانوادهها از پروتئین صرفاً مصرف گوشت
است و میگویند با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی
مصرف گوشت گران است .گرانی گوشت را قبول

داریم اما تخممرغ یک جایگزین خوب و منبع
غنی پروتئین است که باید سرانه مصرف آن را در
بچهها و گروههای هدف باال برد .با تخممرغ میتوان
غذاهای متنوعی تولید کرد و ذائقه خانوادهها باید
به سمت مصرف آن متمایل شود .از او میپرسم
آیا چاقی هم در آمار سوءتغذیه لحاظ میشود؟
میگوید :بله .این مبحث ،جدیدا جزو موارد ابتال
به سوءتغذیه لحاظ شده و به عنوان یک شاخص
خیلی مهم در نظر گرفته میشود .در شهری مثل
سیرجان افرادی را داریم که درگیر سوءتغذیه و عدم
دریافت مواد غذایی باشند اما از طرف دیگر هم افراد

کودک
کوتاه قد

زیادی به ویژه بچهها را داریم که درگیر اضافه وزن
و بیتحرکی هستند و این بسیار خطرناک است.
موقری به بحث عدالت توزیعی در تغذیه اشاره
میکند و میگوید :بحث مهم دیگر تغذیه در کل
دنیا عدالت در توزیع مواد غذایی است .مواد غذایی
بیش از حد جمعیت کل دنیا وجود دارد اما نحوه
توزیع آن مشکل دارد به طوری که برخی افراد یک
وعده غذای خوب گیرشان نمیآید و یک عده هم
مصرف زیاد و دور ریز بسیار دارند.
 حدود  600کودک از طرح «یک وعده
غذایگرم»بهرمندمیشوند

معموال خانوادههایی که از نظر
وضعیت اقتصادی شرایط مناسبی
ندارند بیشتر درگیر سوءتغذیه و عدم
دسترسی به مواد خوراکی مورد نیاز
هستند ،از جمله خانوادههایی که تحت
حمایت مراکز بهزیستی و کمیته امداد
قرار دارند .دکتر مهتاب حسینی ،رییس
اداره بهزیستی سیرجان در خصوص
خانوادههایی که تحت پوشش بهزیستی
قرار داشته و فرزندان آنها در معرض
سوءتغذیه قرار دارند ،میگوید :یک سری
زنان سرپرست خانوار که بیبضاعت
باشند یا معلوالن را تحت پوشش داریم
که کمک هزینه مستمری به آنها
میدهیم تا بتوانند مواد خوراکی مورد
نیاز خود را تهیه کنند .همچنین طرحی
داریم در مهدهای حاشیه شهر با عنوان
طرح «یک وعده غذای گرم» که هزینه
تامین ناهار و یک وعده غذای گرم را به
مهد کودکهای حاشیه شهرها و روستاها
میدهیم تا بچهها بتوانند یک وعده غذای
گرم دریافت کرده و از سوءتغذیه آنها
جلوگیری شود .این طرح با کمک مرکز
بهداشت انجام میشود که بچهها را قد و
وزن کرده و به ما برنامه غذایی میدهد که
چه غذایی را با چه غذایی بخورند ،حتی بر
توپز و کیفیت غذا هم نظارت دارند و
پخ 
اگر موردی وجود داشته باشد به ما گزارش
میدهند .چندین سال است که بهزیستی
در این راستا فعالیت دارد و توانسته موفق
عمل کند .حسینی به طرح یک وعده
غذای گرم اشاره کرده و میگوید :معموال
این طرح در مهرماه هر سال آغاز به کار
میکند و تا پایان زمستان هم ادامه دارد
و  600کودک از آن بهرهمند میشوند.
از او میپرسم آیا روی تغذیه بچههای خانوادههای
بیبضاعت که تحت پوشش دارید نظارتی میکنید؟
میگوید :معموال برای خانوادههای تحت پوشش
پرونده بهداشتی تشکیل داده و وضعیت بچههای
این خانوادهها را بررسی میکنیم .اگر کودکی
سوءتغذیه داشته باشد گاهی حتی او را به اورژانس
اجتماعی ارجاع میدهیم .کاری که از دستمان
برمیآمد این بود که یک وعده نهار این کودکان را
تامین کنیم که حتماً حاوی پروتئین و کربوهیدرات
هم باشد تا در این وعده غذایی اصلی ،کودکان تغذیه
خوبیداشتهباشند.

حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا
خانوادههای تحت حمایت سبد غذایی هم
دریافت میکنند؟ میگوید :این خانوادهها یک
سری یارانه غذایی دارند و کارت خانوادهها به
صورت ماهانه به صورت کشوری شارژ میشود
و میتوانند از فروشگاههای مواد غذایی خوراکی
تهیه کنند .قبال بین خانوادهها بن توزیع میشد
که االن حدود  ۲سال است به شارژ کارت تغییر
یافته .مشارکتهای مردمی را هم داریم که به
صورت کمکهای موردی انجام میشود .مثال
شرکت گلگهر و یا خیرین سبدهای غذایی را
تهیه میکنند و آنها را بین افرادی که نیازمندتر
هستند توزیع میکنیم .رییس اداره بهزیستی
آماری از افرادی که تحت پوشش آنها قرار دارند
یدهد :در مجموع  ۷هزار خانوار را تحت پوشش
م
داریم که از بین آنها  ۱۵۰۰خانوار نیازمندتر
از بقیه هستند و مسلما فرزندان آنها بیشتر در
معرض سوءتغذیه قرار دارند .این خانوادهها در
اولویت دریافت سبدهای حمایتی قرار میگیرند.
گاهی اوقات به همه آنها نمیرسد .مث ً
ال به ۵۰۰
خانوار سبدحمایتی میدهیم و بقیه را در لیست
قرار میدهیم برای دفعه بعد ،اما در هر صورت
طوری برنامهریزی میکنیم که در طول سال
حتماً به همه یک سبد کاال برسد.
 در طرح خانوادههای نیازمند کمیته
امداد 100 ،کودک در معرض سوءتغذیه وجود
دارد
رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم به
 ۳۰۰کودک تحت حمایت کمیته اشاره میکند و
میگوید :کارت تغذیه صد نفر از این تعداد به طور
ماهیانه میانگین  ۱۰۰هزار تومان شارژ میشود و
برای بقیه مددجویان هم که سن باالی  6سال
دارند سبد کاال میدهیم .یزدانخواه اضافه میکند:
این کودکان توسط مرکز بهداشت به ما معرفی
میشوند و برای آنها تشکیل پرونده میدهیم و
کارتهایشان را به صورت ماهیانه شارژ میکنیم.
بقیه کودکان باالی  ۶سال را هم خودمان شناسایی
میکنیم و در طرح بازدید از خانواده نیازمندان بین
آنها سبد کاال توزیع میکنیم تا از ابتالء آنها
به سوءتغذیه جلوگیری نماییم .وی به برگزاری
کالسهای آموزشی جهت آگاهی خانوادهها و تامین
مواد مورد نیاز کودکان برای رشد اشاره کرده و
میگوید :در حوزه جلوگیری از سوءتغذیه و اصالح
سبک تغذیه خانوادهها و یک سری اطالعات اولیه
به آنها میدهیم تا بتوانند فرزندان خود را بهتر
اداره کنند.

