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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

هشـت اسـتان محروم کشـور برای توزیع شـیر مدرسـه در مـدارس انتخاب شـده اند. جـدا از اهدافی که ایـن برنامه 
بـرای سـامتی دانش آمـوزان و برداشـتن قدمـی بـرای جلوگیـری از سـوءتغذیه دنبـال می کنـد توزیـع شـیر در این 
اسـتان های محـروم می توانـد بـه بهبود سـبد غذایـی اهالی ایـن اسـتان ها و فرهنگ سـازی در این زمینـه هم کمک 
کنـد. البتـه توزیع شـیر باید شـرایطی داشـته باشـد و اسـتمرار پیـدا کند تا بـه اهداف فرهنگ سـازانه خود برسـد. با 
وجـود تجربـه ای کـه بـرای توزیع شـیر در گذشـته وجـود داشـته مزیت هـا و موانعـی که طرح پیـش از ایـن تجربه 
کـرده اسـت برای مسـئوالن این اسـتان ها روشـن اند. اداره هـای کل آمـوزش و پرورش اسـتا ن ها مسـئولیت اجرایی 
توزیـع شـیر در مـدارس را بـر عهـده دارند و به سـبب تجربـه ای کـه از سـال 1380 در این اداره ها انباشـته شـده 
اسـت بـا مشـکاتی که ایـن طرح بـا آن ها روبه رو اسـت هـم آشـنایی دارنـد. ایـن اداره ه هم چنین بیـش از دیگران 
از وضـع سـامت دانـش آمـوزان خود و شـرایط تغذیه ای آن هـا در محل های شـهری و روسـتایی آگاه انـد و بنابراین 
بیشـتر از بقیـه نهادهـای درگیر در مسـاله توزیع شـیر مدرسـه بر ضـرورت اقدام مداخلـه ای در تغذیـه دانش  آموزان 
تاکیـد دارنـد. بـه دلیـل همیـن تجربـه و آگاهی با هشـت مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان هایی که بـرای اجرای 

طرح شـیر مدرسه انتخاب شده اند گفت وگو کرده ایم و سواالت زیر را از آن ها پرسیده ایم:
- ضرورت توزیع شـیر مدرسه در میان دانش آموزان چیست؟

- توزیع شـیر بر یادگیری دانش آموزان هم تاثیر می گذارد؟
- اگـر تجربـه اجـرای توزیـع شـیر داشـته اید لطفـا درباره نتایـج آن صحبـت کنید؟ نحـوه توزیـع )روزانه یـا هفتگی(و 

نظارت چگونه بود؟
- با توجه به تجربه قبلی برای توزیع شـیر مدرسه چه موانعی وجود دارد؟

- بـا وجـود وضعیـت اقتصـادی خانواده هـا آیا توزیع شـیر در مـدارس باعث اصـاح الگوی مصـرف و برنامـه غذایی 
دانش آموزان در بیرون از مدارس هم می شود؟

پاسـخ مدیـران کل آموزش و پرورش اسـتان های ایام،- بوشـهر، خراسـان جنوبی، سیسـتان و بلوچسـتان، کرمان، 
کهگیلویـه و بویراحمـد، خوزسـتان و هرمـزگان بـه این پرسـش ها در ایـن صفحات آمده اسـت. تجربیاتـی که برای 

اجرای این طرح یا تصمیم گیری درباره آن می توانند مفید باشـند.

  تجربیات هشت استان محروم 
درتوزیع شیر مدرسه
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

* قطعا دانش آموزان اکنون در سـن رشـد که سـن بسـیار حساسـی اسـت، هسـتند. به طور کلی چه دوره  
کودکـی، چـه جوانـی و چـه نوجوانـی را در نظـر بگیریم، همـه به یک تغذیه سـالم نیـاز دارند و مـا می دانیم که 
شـیر یـک غـذای کامـل و سـالم اسـت. قطعا برای همه خانواده ها خرید شـیر شـاید میسـر نباشـد یـا اینکه خود 
فـرد اهمیـت ندهـد. امـا همیـن کـه در مدرسـه در اختیـار دانش آمـوزان قـرار می گیـرد قطعـا هـم یـک کمک 

تغذیه ای به دانش آموز است و شاید عالقه ای در دانش آموزان نسبت به شیر پیدا شود.
* مـا پیـش از ایـن هـم تجربه توزیع شـیر در مـدارس را داشـته ایم، در اینکه شـیر یک غذای کامل اسـت 
هیـچ کـس شـکی نـدارد امـا دقیقـا مـا بـه تجربـه و بـه عینـه دیدیـم، دانش آموزانـی بودنـد کـه اوایـل شـیر 
نمی خوردنـد، آن را پـرت می کردنـد امـا در اثر مشـاهده مصرف شـیر در دوسـتان خـود و این که مرتب شـیر در 
اختیـار آن هـا قـرار می گرفـت در آخـر دیدیـم که ایـن دانش آموزان هم به شـیر عالقه مند شـدند و مصرف شـیر 

را در برنامه روزانه خود قرار دادند.
* می دانیـم کـه بـه طـور کلـی ویتامین ها و امـالح یعنی نمک های معدنی درسـت اسـت که تولیـد انرژی 
نمی کننـد امـا در رژیـم غذایی برای رشـد بدن، برای سـالمتی انسـان و حتی بـرای باالبردن هوش انسـان الزم 
هسـتند. شـیر هـم دارای ویتامین هـا و هـم دارای امـالح معدنی اسـت. مقدار این ها در شـیر حالتی تعریف شـده 
دارد. هرکـدام بـه یـک مقـداری به یک نسـبت متناسـب در شـیر وجـود دارد. بنابرایـن می توانیم بگوییم کسـی 
که شـیر مصرف می کند، شـیر در رشـدش اثر دارد، در هوش و سـالمتی او اثر دارد، در اسـتحکام استخوان هایش 
اثـر دارد، در سـالمتی دنـدان، در کار کـردن درسـت آنزیم هـا اثـر دارد، بنابرایـن شـیر یک غذای کامل اسـت و 

اثر بسیار زیاد و مهمی بر روی سیستم بدن و فیزیولوژیک انسان می گذارد.
* مـا 14 شهرسـتان و منطقـه آموزشـی داریـم و اگـر قرار باشـد ایـن طرح اجرا شـود حتی اگـر از اول مهر 
هـم ایـن طـرح بخواهـد اجـرا شـود مـا آمادگـی کامل داریـم. توزیـع روزانه شـیر بهتر اسـت، شـاید ایـن نحوه 
توزیـع هـم هزینه بیشـتری برای آموزش و پرورش داشـته باشـد و هم سـطح انرژی بیشـتری ببرد امـا اطمینان 
داریـم کـه یـک شـیر بـه دسـت دانش آمـوز می رسـد، تاریـخ مصـرف آن تمـام نمی شـود، و خـدای ناخواسـته 

سوء استفاده از این کار هم اتفاق نمی افتد.

* ما در حال حاضر 241هزار و 384 دانش آموز را در 18 شهرستان و منطق آموزشی در 8هزار و 278 کالس درس 
پوشش می دهیم. بحث تغذیه سالم یکی از اهدافی است که آموزش و پرورش در بخش معاونت تربیت بدنی و سالمت به 
صورت جدی پیگیری می کند. به ویژه در کشور ما سرانه مصرف شیر سرانه پایینی است و از مصرف میانگین جهانی پایین 
تر است. یکی از بهترین فضاها و مناسب ترین جامعه های هدف برای این کار جامعه دانش آموزی ما است که در حال رشد 

هستند.
* قطعا دریافت واحدهای شیر می تواند به بهبود فرآیند رشد دانش آموزان کمک کند و این نقیصه را در کشور، ان شاءهلل، 
جبران کند. یکی از مهمترین دغدغه های غذایی ما وعده صبحانه است، در کنار وعده صبحانه به ویژه مصرف شیر به دریافت 
کلسیم کمک می کند، کلسیم به رشد و تراکم استخوانی دانش آموزان کمک می کند و این مزید بر علت است در تقویت و 

تحکیم فرآیند یادگیری اثر می گذارد. 
* شیر پیش از این هم در دو نوبت در استان ما توزیع شده است و در این زمینه دارای تجربه هستیم. اگر شیرها طوری 
باشد که قابلیت ماندگاری داشته باشند هم هدررفت را پایین می آورد و هم توزیع را سریع تر می کند، اما اگر بسته بند های 

پالستیکی و غیر مناسب باشد قطعا زحمت دوچندان می شود و ارزش پایین تری خواهد داشت.
* قبال روال اینگونه بود که به اندازه سه هفته شیر را به مدارس تحویل می دادند، وقتی تحویل مدارس داده می شد 
مدارس شیر را به اندازه 20 روز بین دانش آموزان توزیع می کردند. به جای اینکه هر روز شیر توزیع شود و بچه ها شیر بخورند 
شیر به اندازه 20 روز تحویل داده می شد و به منزل می بردند و نظارتی بر مصرف آن نداشتیم. اما اگر ما بتوانیم به صورت 
هفتگی یا سه روز به سه روز به مدیر مدرسه تحویل دهیم و در مدرسه مراقبان سالمت نظارت جدی داشته باشند شیر در 

مدرسه مصرف شود قطعا به اهداف سالمت در این حوزه دست پیدا می کنیم.
* در ارتباط با توزیع شیر در استان ما به اداره موضوعی اعالم نشده است اما در هر صورت ما هیچ مشکلی در استان 

برای نگه داری و توزیع شیر نداریم. 
* قطعا بخش زیادی از جامعه دانش آموزی ما به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته و به ویژه در روستاها دانش آموزانی 
هستند که دسترسی آن ها به سبد غذایی سالم نسبت به جامعه برخوردار، محدود است. این طرح می تواند به بهبود سبد غذایی 
دانش آموزان کمک کند و این نگاه را در مصرف لبنیات به ویژه شیر در دوره کودکی و نوجوانی اصالح می کند و در نهایت 

جامعه دانش آموزی سالم و سرزنده ای را در مدرسه خواهیم داشت. 

غالمحسین حسینی
 مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر

اسفندیار رستم زاد
 مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم
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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

* قطعًا توزیع شیر در کمک به تغذیه به ویژه در استان های مرزی و محروم مانند ما که شاید 40 درصد دانش آموزان 
ما تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند تاثیر مثبتی خواهد داشت. ما اینجا کلی دنبال خیرین هستیم که بتوانیم یک 
صبحانه گرم را به دانش آموز بدهیم. در مناطق محروم عشایری و حتی مدارس حاشیه شهرها؛ دانش آموزانی که در این 
مناطق قرار دارند معموال دانش آموزانی هستند که جزو قشر ضعیف جامعه هستند، تغذیه کامل ندارند و قطعًا این توزیع شیر 

تاثیر مناسبی در رشد و نمو و توانایی جسمی دانش آموزان و هم در کیفیت یادگیری آن ها خواهد داشت.
* همه دوازده منطقه ای که در استان ما قرار دارند روستایی هستند. قبال هم تجربه توزیع شیر در مدارس را داشته ایم. 
ما در توزیع با توجه به پراکندگی بیش از اندازه روستاها، مقداری دچار زحمت بودیم اما این اتفاق افتاده که برای مناطق 

دوردست شیرهای استرلیزه و مابقی را از شیر هایی که ماندگاری یک روز یا دو روز دارند توزیع کرده ایم.
* سعی کرده ایم که توزیع مناسب باشد و همچنین آموزش تغذیه مناسب را به دانش آموزان از طریق همکاران خود 
حتمًا داشته ایم به این دلیل که بعضًا دانش آموزانی هستند که در خانواده ها خیلی دچار دنبال شیر خوردن نباشد اما با همین 
رویکرد ما این آموزش را داده ایم. شیر برای رشد و نموی دانش آموز الزم است و تاثیر مثبتی در یادگیری دارد و به همین 
دلیل ما این آموزش ها را انجام دادیم. چون می گویند عقل سالم در بدن سالم است، بدن اگر سالم باشد قطعًا اثر مثبت هم 

خواهد داشت. 
* ما در استان در مورد نحوه توزیع مشکل خاصی علی رغم همه کمبودهایی که داریم نداشتیم مثاًل در وسایل نقلیه 
مشکل داشتیم اما از سایر استان ها کمک گرفته ایم و توزیع مناسب را بین دانش آموزان انجام داده ایم. سومین استان پهناور 
کشور و دومین استان کویری ایران هستیم. روستاهای ما از پراکندگی زیادی برخوردارند، غیر از توزیع شیر ما کمک های 
دیگری که به آموزش و پرورش می شود از قبیل نوشت افزار و دیگر وسایل آموزشی از طرف خیرین و بانک ها یا هر نهاد و 
در  را  توزیع  برسد  دانش آموز  دست  به  اینکه  برای  عشق  با  ما  همکاران  می کنیم.  توزیع  عشق  با  را  دیگر  دستگاهی 

دوردست ترین مناطق انجام می دهند. لذت می بریم از اینکه بتوانیم منشاء خیر و برکات برای این دانش آموزان باشیم.
* شیر باید روزانه به دانش آموز داده شود و در سر کالس توزیع شود و معمواًل در زنگ دوم مدرسه بالفاصله در سر 
کالس دانش آموز مصرف کند. ما اصال این گونه عمل نمی کنیم که کارتنی شیر به بچه بدهیم و بگوییم که این کارتن را 
به منزل ببرد و هر روز یکی مصرف کند. این مصرف روزانه به این خاطر اتفاق افتاده است که نظارت بر توزیع در استان 

ما وجود دارد. ما در استان خودمان تا االن به این صورت شیر توزیع نکرده ایم که غیر روزانه به دست دانش آموز برسد.
* توزیع شیر در بین دانش آموزان یک نوع ایجاد انگیزه است به طوری که شاید بعضی از آن ها از خانواده خود هم 
بخواهند که بعدها این مسیر را برای شان دنبال کنند اما در مناطق محروم برای دانش آموزان محروم هم مشاهده شده است 
که اجازه می گیرند شیر را به منزل ببرند و وقتی که از آن ها می پرسیم می دانیم که آن را به این خاطر به خانه می برند که 

برادر آن ها هم شیر را مصرف کند.

محمدعلی واقعی
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

* در اســتانی کــه مــا در آن زندگــی مــی کنیــم غیــر از فقــر فرهنگــی، فقــر مــادی و اقتصــادی بســیار زیــادی 
ــه  ــال صبحان ــوزان اص ــه دانش آم ــت ک ــی اس ــن طبیع ــتند، بنابرای ــر هس ــط فق ــر خ ــتان زی ــردم اس ــود دارد. م وج
نمی خورنــد و شــاید در طــول هفتــه هــم نتواننــد شــیر مصــرف کننــد. تعــدادی از دانش آمــوزان بســته بــه نــوع زندگــی 

خود که در روستاها زندگی می کنند می توانند از شیر به این خاطر که دامدار هستند استفاده کنند.
* مطمئنــًا مصــرف شــیر بــه دانش آمــوزان توانایــی می دهــد و می تواننــد بــا توانایــی جســمی و ذهنــی 
ــد و  ــاط دارن ــر ارتب ــا همدیگ ــری ب ــمی و یادگی ــی جس ــوند. آمادگ ــر ش ــای درس حاض ــر کالس ه ــاده ای در س فوق الع
ــری او در  ــد روی یادگی ــبی باش ــرایط مناس ــمی در ش ــی جس ــاظ توانای ــه لح ــوز ب ــه دانش آم ــی ک ــت زمان ــی اس طبیع
ــاط و  ــادی و نش ــوزان آن ش ــا دانش آم ــود ت ــث می ش ــیر باع ــرف ش ــت. مص ــد گذاش ــر خواه ــم تاثی کالس درس ه
شــادابی کــه بــرای یادگیــری الزم هســت را در کالس درس داشــته باشــند و مطمئنــًا تاکیــد می کنــم کــه مصــرف شــیر 

بر یادگیری دانش آموزان و فعالیت های آن ها در مدارس تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
ــه  ــراً ب ــان اکث ــتیم. آن زم ــوزان را داش ــن دانش آم ــدارس بی ــیر در م ــع ش ــه توزی ــز تجرب ــن نی ــش از ای ــا پی * م
صــورت روزانــه شــیر در بیــن دانش آمــوزان توزیــع می شــد امــا اتفــاق هــم می افتــاد کــه شــیر دیرتــر از زمــان مقــرر 
بــه دســت مــدارس می رســید و بــه همیــن خاطــر بــه دلیــل تاریــخ مصرفــی کــه شــیرها داشــتند مجبــور بودیــم بــه 
تعــداد زیــادی شــیر را در بیــن دانش آمــوزان تقســیم کنیــم. اگــر شــیر در زمــان مقــرر بــه دســت مدیــر مــدارس برســد 

حمیدرضا رخشانی
 مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
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* توزیـــع شـــیر در بیـــن دانش آمـــوزان از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت، چـــون االن معمـــوال 
دانش آمـــوزان صبـــح زود بـــدون صبحانـــه بـــه مدرســـه می آینـــد و بایـــد ســـاعت 7 و نیـــم در مدرســـه 
باشـــند. شـــیر کـــه خـــود غـــذای کاملـــی اســـت در رشـــد و نمـــو دانش آمـــوزان اثـــر زیـــادی خواهـــد 
ـــم  ـــود. امیدواری ـــوب نب ـــی خ ـــت خیل ـــاده اس ـــه افت ـــه وقف ـــم ک ـــال ه ـــد س ـــن چن ـــن ای ـــر م ـــه نظ ـــت. ب داش
ـــم  ـــروم داری ـــه مح ـــا 18 منطق ـــه م ـــژه اینک ـــه وی ـــان ب ـــق کرم ـــم در مناط ـــال بتوانی ـــاءهلل امس ـــه ان ش ک

حداقل در همین 18 منطقه هم بتوانیم توزیع داشته باشیم که کار بسیار خوبی است.
ـــع  ـــد توزی ـــهری بودن ـــه ش ـــی ک ـــته ایم. مدارس ـــدارس داش ـــیر در م ـــع ش ـــه توزی ـــم تجرب ـــال ه ـــا قب * م
ـــا  ـــرد ام ـــع می ک ـــیر را توزی ـــر روز ش ـــودش ه ـــیر خ ـــه ش ـــود. کارخان ـــه ب ـــورت روزان ـــه ص ـــا ب ـــیر در آن ه ش
ـــه  ـــوال ب ـــتند و معم ـــدگاری داش ـــه مان ـــد ک ـــع می ش ـــیرهایی توزی ـــت ش ـــتایی و دوردس ـــق روس ـــرای مناط ب
صـــورت هفتگـــی تـــا ماهانـــه توزیـــع می شـــد و در خـــود مدرســـه روزانـــه بـــه دانش آمـــوزان می دادنـــد 

تا مصرف کنند.
ـــه  ـــیار نتیج ـــوزان بس ـــادابی دانش آم ـــاط و ش ـــر روی نش ـــا ب ـــود، واقع ـــب ب ـــیار مناس ـــع بس ـــن توزی * ای
مثبتـــی داشـــت، بـــه ویـــژه دانش آموزانـــی کـــه در مناطـــق کمتـــر توســـعه یافته هســـتند بســـیار اثـــر 
داشـــت. شـــیر را شـــاید دانش آمـــوزان در اماکنـــی ماننـــد فضـــای آموزشـــی و در جمـــع دوســـتان خـــود 
ـــی  ـــوز وقت ـــد. دانش آم ـــه کنن ـــر توج ـــن ام ـــه ای ـــر ب ـــزل کمت ـــاید در من ـــد. ش ـــرف می کنن ـــتر مص ـــر و بیش بهت
ــرف  ــه مصـ ــان روز در مدرسـ ــد همـ ــت می کنـ ــه دریافـ ــیری را کـ ــی او شـ ــه هم کالسـ ــد کـ می بینـ

می کند، او هم ترغیب می شود حتی اگر عالقه نداشته باشد. 
ـــوز،  ـــری دانش آم ـــد یادگی ـــت در رش ـــر اس ـــالمتی آن موث ـــدن و س ـــد ب ـــه در رش ـــور ک ـــیر همانط * ش
ـــدای  ـــع از ابت ـــه موق ـــود ب ـــر بش ـــا اگ ـــت. واقع ـــذار اس ـــی اثرگ ـــز خیل ـــا نی ـــال آن ه ـــن فع ـــری ذه به کارگی
ـــه  ـــم ب ـــد بتوانی ـــت. بای ـــوب اس ـــیار خ ـــد بس ـــه دار باش ـــود و ادام ـــروع ش ـــرح ش ـــن ط ـــی ای ـــال تحصیل س

شکل نظام مند و روزانه توزیع کنیم تا اثر الزم را داشته باشیم.
ـــفانه  ـــه متاس ـــیر داشـــت ک ـــع ش ـــد کارشناســـی توزی ـــان واح ـــتان کرم ـــته اداره کل اس ـــنوات گذش * در س
ـــانی و  ـــروی انس ـــه و نی ـــایل نقلی ـــر وس ـــم از نظ ـــت. االن ه ـــده اس ـــگ ش ـــش آن کمرن ـــال  ها نق ـــن س در ای
ـــون  ـــم. چ ـــک کنی ـــم کم ـــا ه ـــود م ـــادی خ ـــای زی ـــم در بخش ه ـــم و حاضری ـــکلی نداری ـــات مش ـــر امکان دیگ
توزیـــع شـــیر را نیـــازی ضـــروری می دانیـــم حاضریـــم در بخش هـــای زیـــادی هـــم خـــود مـــا کمـــک 

کنیم.
ـــه  ـــتند و هم ـــم هس ـــا ه ـــه ب ـــتند هم ـــی ها هس ـــوزان و همکالس ـــی دانش آم ـــک جمع ـــی در ی * وقت
شـــیر مصـــرف می کننـــد قطعـــا خـــوردن شـــیر عادتـــی می شـــود کـــه دنبـــال می کننـــد، و ایـــن عـــادت 

برای دانش آموز نهادینه می شود تا در خانواده هم ادامه دهد. 

احمد اسکندری نسب
 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

توزیــع آن بــه صــورت روزانــه خواهــد بــود و مطمئنــا در ایــن صــورت تاثیــر آن بیشــتر اســت. اگــر مــا مثــاًل 
ســه شــیر بــه دانش آمــوز بدهیــم طبیعــی اســت کــه او در نهایــت یــک شــیر را مصــرف می کنــد و دوتــای 
دیگــر را در منــزل یــا بــه هــر طریقــی مصــرف نخواهــد کــرد. ممکــن اســت در منــزل هــم کــس دیگــری 

این شیر را استفاده کند اما جامعه هدف مورد نظر ما از آن شیر استفاده نکرده است.
* توزیــع شــیر در مــدارس بایــد دارای نظــم باشــد و دانش آمــوز بتوانــد هــر روز در مدرســه شــیر مصــرف 
ــات الزم از  ــی امکان ــن تمام ــتیم. بنابرای ــیر را داش ــعه ش ــه توس ــا تجرب ــته م ــال های گذش ــون در س ــد. چ کن
ــن  ــیر بی ــع ش ــرای توزی ــی الزم ب ــا آمادگ ــود دارد و م ــانی وج ــروی انس ــه و نی ــایل نقلی ــار، وس ــل انب قبی

دانش آموزان را در استان داریم.
ــه  ــه ای ک ــوع تغذی ــر ن ــن ه ــه یقی ــت. ب ــده اس ــکیل ش ــه تش ــتان و منطق ــا از 32 شهرس ــتان م * اس
دانش آمــوزان داشــته باشــند و باعــث شــود تــا انــرژی و ویتامیــن الزم بــه جســم و بــدن آنهــا برســد مطمئنــًا 
دانــش آمــوز را بــه لحــاظ یادگیــری بــرای 3 نــوع مهارتــی کــه مــا آمــوزش می دهیــم یعنــی مهــارت علمــی، 
مهــارت حرفــه ای و مهــارت زندگــی آمــاده خواهــد کــرد امــا چــون ایــن توزیــع شــیر همیشــه بــه صــورت 
ناقــص انجــام شــده اســت نمی تــوان ارزیابــی درســتی از دســتاوردهای آن داشــت . ولــی مطمئنــًا اگــر توزیــع 
ــوان  ــد می ت ــت باش ــا کیفی ــیر ب ــود و ش ــب انجــام ش ــق و مرت ــه صــورت دقی ــوزان ب ــن دانش آم ــیر در بی ش
یادگیــری دانش آمــوزان را بــر اثــر مصــرف شــیر اندازه گیــری کــرد و نتایــج خــوب آن را در اختیــار 

دستگاه های مختلف قرار داد. 
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* قطعًا یکی از مقوالتی که در سالم بودن نسل جوان، نوجوان و نسل دانش آموز ما بسیار اثرگذار است بحث تغذیه 
برای  ویژه  به  شیر  از  استفاده  می کنند  توصیه  سالمت  کارشناسان  می شود  توصیه  که  مواردی  از  یکی  و  است  سالم 
جزو  اینکه  به  توجه  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مانند  استان هایی  در  هستند.  رشد  سن  در  که  است  دانش آموزانی 
استان های توسعه نیافته و کمتر برخوردار کشور هستند مخصوصًا دانش آموزان روستایی ما که ممکن است تمکن مالی الزم 
را نداشته باشند انتخاب آن به عنوان یکی از استان های هدف بسیار کار ارزشمندی بوده است که ما از همکاران خود در 
وزارت آموزش و پرورش و دولت تقدیر و تشکر می کنیم که این استان را انتخاب کرده اند و قطعًا در سالمت دانش آموزان 
و جبران کمبود نیازهایی که دانش آموزان دارند این بحث تغذیه به وسیله دادن شیر به صورت روزانه به دانش آموزان بسیار 

اثرگذار است.
* قباًل نیز تجربه توزیع شیر در مدارس بین دانش آموزان را داشته ایم. در ارتباط با نحوه توزیع و تامین شیر به این 
صورت عمل می کنیم که قانون مزایدات و مناقصات داریم یعنی براساس آن استان متقاضی از طریق سامانه ستاد اعالم 
نیاز می کند، اعالم مناقصه می کند و شرکت های متقاضی در آن سایت ثبت نام می کنند. معمواًل شرکتی که پایین ترین قیمت 
و باالترین کیفیت را داشته باشد انتخاب می شود. کمیته مناقصات آن را بررسی خواهد کرد و در نهایت قرارداد بین دو طرف 
امضا می شود. معمواًل کار توزیع تا دم در مدارس بر عهده شرکت خواهد بود و شرکت تامین کننده طبق سال های گذشته 
به این صورت عمل خواهد کرد و در داخل مدرسه نیز عوامل مدرسه توزیع آن را به دانش آموزان بر عهده دارند. تجارب 
سال های گذشته نشان می دهد که در حمل این شیرها به خاطر اینکه شیرها دارای تاریخ مصرف هستند بحث حمل شیر ها 

و به موقع رساندن آن ها به مدرسه و توزیع آن ها به دانش آموزان خیلی دارای اهمیت است.
* شیرهای پاستوریزه دارای تاریخ مصرف هستند و باید به صورت مرتب، دقیق و با نظم به دست دانش آموزان برسد 
و ماندگاری نداشته باشد تا خدایی ناکرده دانش آموز دچار مسمومیت نشود. توزیع روزانه شیر بسیار دارای اهمیت است اما 
در حال حاضر در مناطق روستایی متاسفانه این امکان وجود ندارد؛ به ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد که مناطق روستای 
آن بسیار صعب العبور و روستاها بسیار پراکنده هستند شاید این امکان وجود نداشته باشد. بنابراین از شیر هایی باید در این 
مناطق استفاده کرد که دارای تاریخ مصرف بلندمدت هستند. در این مناطق در دوره های قبلی توزیع شیرهای استرلیزه را 
مصرف می کردیم که تاریخ مصرف بلندمدت داشتند و دیرتر خراب می شدند. در هر صورت ما در همه مناطق نیز توصیه 
می کنیم که شیر به صورت روزانه در بین دانش آموزان توزیع و استفاده شود هرچند که باید نظارت مناسب وجود داشته باشد.

* ما در ساختار اداری کارشناس مسئول در ارتباط با تغذیه و توزیع شیر رایگان داریم اما حمل شیرها به مدارس از 
توانایی اداره کل آموزش و پرورش استان به دلیل کمبود وسایل نقلیه مناسب خارج است ولی ما در قراردادها ذکر می کنیم 

که حمل بر عهده شرکت تولید کننده و تامین کننده خواهد بود.
* قطعًا پخش تغذیه سالم به ویژه صبحانه سالم که خوشبختانه در بعضی از مدارس ما اجرایی و عملیاتی خواهد شد، 
در یادگیری دانش آموزان بسیار اثر مثبتی دارد و اثرگذار است و تحقیقات، پژوهش ها و بررسی ها نشان داده است که بین 
تغذیه سالم دانش آموزان به ویژه صبحانه سالم و به موقع و یادگیری دانش آموزان یک ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین 
توصیه ما به خانواده های گرامی این است که حتما در خانواده ها از صبحانه سالم بچه ها غافل نشوند و معمواًل خانواده ها این 
کار را انجام می دهند و بسته هایی را در کیف دانش آموزان می گذارند تا در مدارس مصرف کنند. در هر صورت باید از مواد 

مناسب در تغذیه دانش آموزان استفاده شود تا دانش آموزان با مشکل غذایی مواجه نشوند. 

* شـیر یکـی از اساسـی ترین بحث هـا بـرای دانش آمـوزان اسـت بـه چنـد دلیـل: اول اینکه مناطقـی داریم که بسـیار 
محـروم هسـتند و رژیـم غذایـی دانش آموز شـاید زیاد مطلوب نباشـد. دوم اینکه عادت هـای غذایی بد برخـی از دانش آموزان 
کـه توزیـع شـیر در مدرسـه بـا نظـارت عوامل مدرسـه و نیروهـای اجرایـی می تواند مقـداری پاسـخ گوی ایـن عادت های بد 
غذایـی دانش آمـوزان و اصـالح آن باشـد. سـوم اینکـه بچه هـای مـا در رشـد هسـتند و بـه لحـاظ اینکـه پروتئیـن بـدن و 
ویتامین هـای موردنیـاز تامیـن شـود مـا ایـن توزیـع را ضروری می دانیـم و ای کاش می شـد به جای 8 اسـتان یا 10 اسـتان 

همه استان ها برخوردار شوند. بنابراین اجرای طرح توزیع شیر را بسیار مهم و اثرگذار و اثربخش می دانیم.
* مـا بـر ایـن باوریـم و نظـر متخصصان هم همین اسـت کـه تحت تاثیر سـوختن قند یعنـی گلوکز و اکسـیژن انرژی 
مغـز تامیـن می شـود. یعنـی یکـی از نیازهـای اساسـی بـدن مـواد قندی اسـت که بـه همراه اکسـیژن نیـاز دانش آمـوزان را 

فراهم کند. در بحث بدن هم مصرف شیر رشد، تامین وزن مناسب و انرژی مناسب بدن را به دنبال دارد.

مهدی رفیعی دهکردی
 مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان

هادی زارع پور
 مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
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در جست و جوی سالمت از دست رفته

ــش  ــه نق ــان اســت. تغذی ــای درم ــرای کاهــش هزینه ه ــی ضــروری ب ــدارس راه ــیر در م ــع ش * توزی
مهمــی در ســالمت انســان  و میــزان یادگیــری او دارد و انــرژی مــورد نیــاز بــدن را تامیــن مــی کنــد. بنابرایــن 

باید به تغذیه کودکان و نوجوانان توجه ویژه ای شود. 
ــا و درس  ــی آن ه ــت بدن ــل شــرایط ســنی، تحــرک و فعالی ــز به دلی ــوزان نی ــه مناســب دانش آم * تغذی
خوانــدن و انجــام تکالیــف مدرســه می توانــد نقــش بســیار مهمــی بــر اعصــاب و روان آن هــا داشــته باشــد و 
همچنیــن تغذیــه ســالم و مبتنــی بــر پایه هــای علمــی نقــش بســیار مهمــی در ســالمتی جســمی و روحــی 

افراد در سنین مختلف دارد.
* توزیــع شــیر در مــدارس بســیار حیاتــی اســت، چــرا کــه متأســفانه برخــی از دانش آمــوزان بــه ویــژه 
ــی  ــای اســتخوان، مفاصــل و کم خون ــار بیماری ه ــا دچ ــب آن ه ــد و اغل ــوء تغذیه دارن در مناطــق محــروم، س
هســتند. پــس توزیــع شــیر در مــدارس نقــاط محــروم بایــد در اولویــت قــرار گیــرد و هــر چقــدر بــه بخــش 
ســالمت و تغذیــه مناســب مــردم توجــه شــود، در آینــده میــزان مصــرف و واردات دارو و مراجعــه به بیمارســتان 

کاهش می یابد.
* کاهــش ســوءتغذیه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری پوکــی اســتخوان بــه ویــژه در مناطــق کم برخــوردار 
ــه  ــای آن و نهادین ــیر و جایگزین ه ــرف ش ــت مص ــاره اهمی ــوزان درب ــی دانش آم ــش آگاه ــروم، افزای و مح
ــیر در  ــع ش ــد توزی ــا از فوای ــه خانواده ه ــم آن ب ــوزان و تعمی ــن دانش آم ــیر در بی ــگ مصــرف ش شــدن فرهن

مدارس است.
ــای رشــد  ــدارس از راه ه ــرای عرضــه در م ــدی کشــور ب ــیر کم چــرب تولی  * اختصــاص بخشــی از ش
ــن در  ــع غنــی کلســیم و پروتئی ــوان منب ــه عن ســطح ســالمت و کاهــش هزینه هــای درمــان اســت. شــیر ب
ــروق، اعصــاب، اســتحکام  ــب و ع ــت قل ــذار اســت و در تقوی ــودکان بســیار اثرگ رشــد جســمی و فکــری ک
ــیر  ــد. ش ــا می کن ــزایی ایف ــش به س ــم نق ــدن و تنظی ــی ب ــتم ایمن ــدن سیس ــاوم ش ــتخوانی، مق ــاختار اس س
حــاوی مقادیــر زیــادی از ویتامین هــای A و B ماننــد تیامیــن، ریبوفالویــن و اســید نیکوتیــن اســت و ویتامیــن 
B12 هــم دارد. هــر لیتــر شــیر 120 کیلوکالــری انــرژی بــه بــدن می دهــد کــه ایــن میــزان انــرژی ســطح 
قنــد خــون را در دانش آمــوزان بــاال خواهــد بــرد کــه می توانــد در رشــد و افزایــش قــدرت یادگیــری آن هــا 

اثرگذار باشد.
* توزیــع شــیر در گذشــته نیــز مطــرح بــوده و در حــال حاضــر نیــز ضــرورت دارد کــه مــا در مــدارس، 
ــی داشــته باشــیم. یکــی از مشــکالت اســتان  ــژه در مقاطــع ابتدای ــه وی ــگان ب ــه صــورت رای ــع شــیر ب توزی
هرمــزگان در توزیــع شــیر، نداشــتن کارخانــه تولیــد شــیر در اســتان اســت کــه بعضــا در مــورد نحــوه و میــزان 
ــواری مســیرهای دوردســت از  ــد مســافت و ناهم ــن بع ــا مشــکل مواجــه می شــویم. همچنی ــداری آن ب نگه
جملــه بشــاگرد از دیگــر مشــکالت موجــود اســتان اســت. نداشــتن انبــار دارای ســردخانه در مناطــق مختلــف 
آمــوزش و پــرورش  و عــدم وجــود وســایل نقلیــه سرمایشــی از مشــکالت بعــدی ایــن اداره کل اســت. ولــی 
ــیر  ــود در مس ــیل موج ــام پتانس ــا تم ــه ب ــی را دارد ک ــن آمادگ ــزگان ای ــرورش هرم ــوزش و پ اداره کل آم

سالم سازی دانش آموزان خود گام بردارد.

موسی دادی زاده
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان

* حتـی یـک موبایـل هـم بـدون باطـری کار نمی کنـد، شـیر منبـع غذایـی اسـت و پایـه تامین انـرژی مغز 
همیـن مـواد غذایـی اسـت. بنابراین ایـن توزیع ضروری اسـت. ما همیشـه بـا کادر متخصـص و تجربه های قبلی 
ایـن آمادگـی را داریـم کـه اگـر شـیر تامین شـود با کمـال میل ایـن توزیـع را انجام دهیـم. در سـال های قبل هم 
الحمـدهلل مشـکلی در توزیـع نداشـتیم. خوشـبختانه شـیر زود مصـرف می شـود هرچنـد که محـل انبار مناسـب را 

تامین کرده ایم چون تجربه قبلی را داریم.
* براسـاس تجربـه قبلـی می توانـم بگویـم همـه چیـز خـوب بـود امـا تحویـل و توزیـع بـه موقع شـیر یک 
مبحـث اساسـی اسـت. اگـر نظم و انضبـاط در توزیع باشـد نتیجه هـم ملموس خواهد بـود. ما باالخـره چند هدف 
داریـم می خواهیـم برنامـه غذایـی دانش آمـوز را شـکل دهیم، مـواد غذایـی را به دانش آموز برسـانیم، نظـم دهیم، 

عادات منظم غذایی را در دانش آموز ایجاد کنیم. لذا توزیع مناسب و منظم آن می تواند به ما کمک کند.
* دقیقـا نظـر مـا بـه این شـکل اسـت که توزیع شـیر در مـدارس بایـد روزانه باشـد، اینکه با نظارت مدرسـه 
دانش آمـوز روزانـه شـیر مصرف کنـد، اهمیـت دارد. برخی از دانش آموزان هم هسـتند که شـیر را مصرف نمی کنند 
و بـه منـزل می بردنـد و اینگونـه از هـدف دور می شـویم، در حالـی که هدف این اسـت کـه دانش آموز این شـیر را 
در مدرسـه حتمـا مصـرف کنـد. مـدارس بایـد روزانـه توزیـع کننـد و نظـارت کنند کـه روزانـه دانش آموزان شـیر 

مصرف کنند. 


