
پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته
اسماعیل آذری نژاد:

توزیع شیر در مدرسه به مراسم تبدیل شود
اســماعیل آذری نــژاد روحانــی قصه گــوی کهگیلویــه و بویراحمــد ابزارهایــش بــرای توســعه آگاهــی و قصه خوانــی 
در روســتاهای ایــن اســتان ایــن ســه معرفــی می کنــد: قصــه، رنــگ و تــوپ. فعالیت هــای او بــرای دانش آمــوزان 
امــا محــدود بــه اســتفاده از همیــن ابزارهــا نمانــد. مشــکات دانش آمــوزان روســتاها متعدنــد و او هــم بــه تبــع 
راه هــای متفاوت تــری راه بــرای رفــع ایــن مشــکات امتحــان کــرده اســت. صبحانــه دادن بــه دانش آمــوزان هــم 
یکــی از همیــن راه هــا اســت. ابتــدا بــه ایــن دلیــل کــه بــه گفتــه خــودش بچه هــا دسترســی بــه غــذای خــوب 
ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــیوه ای تربیت ــه ش ــه ها ب ــوردن در مدرس ــه خ ــم صبحان ــن مراس ــر همی ــا بعدت ــد ام ندارن
ــای او  ــت. گفته ه ــده اس ــان را دی ــار و مشارکت جویی ش ــوزان، در رفت ــوق دانش آم ــر آن در ش ــه تاثی ــیوه ای ک ش
ــا  ــر آن ه ــه را ب ــر مراســم صبحان ــوزان روســتاها دارد و تاثی ــا دانش آم ــاط مســتقیم ب ــه ارتب ــوان کســی ک ــه عن ب

دیده است می تواند برای شروع دوباره توزیع شیر در مدارس مفید باشد. 

ــه  ــه بـ ــده ام کـ ــاد دیـ ــان زیـ ــن در توئیت هایتـ مـ
بچه هـــای مدرســـه ها صبحانـــه می دهیـــد. چـــه 
ـــن کار را  ـــه ای ـــد ک ـــتاها می بینی ـــن روس ـــازی در ای نی

انجام می دهید؟ چه ضرورتی وجود دارد؟ 
ـــار  ـــه دچ ـــای مدرس ـــتاها بچه ه ـــدارس روس ـــیاری از م در بس
ـــی از  ـــنیده ام در یک ـــن ش ـــد. م ـــوء تغذیه ان س
و  کهگیلویـــه  اســـتان  مناطـــق 
ـــده ام  ـــن نخوان ـــه م ـــد، البت بویراحم
ـــنیده ام  ـــفاهی ش ـــور ش ـــه ط و ب
ــم دقیـــق  ــم رقـ و نمی خواهـ
رقـــم  کنـــم،  ذکـــر  را 
باالیـــی از بچه هـــا دچـــار 
ــتند.  ــه هسـ ــوء تغذیـ سـ
ایـــن ارقـــام کـــه ذکـــر 
نشـــان  می شـــود 
کـــه  می دهنـــد 
بچه هـــا بـــه دالیـــل 
مختلـــف تغذیـــه خوبـــی 
ایـــن  گاهـــی  ندارنـــد. 
ــل  ــن دلیـ ــه ایـ ــاله بـ مسـ
ــه  ــع بـ ــه در واقـ ــت کـ اسـ
دسترســـی  خـــوب  تغذیـــه 
ـــور  ـــور این ط ـــالف تص ـــد. برخ ندارن
ــال  ــرای مثـ ــه بـ ــت کـ نیسـ
ــتاها  ــه روسـ ــردم همـ مـ
ــی  ــیر دسترسـ ــه شـ بـ
دارنـــد. در همـــه 
گاو  روســـتاها 
ی  ر ا نگـــه د
د  نمی شـــو
ایـــن  یـــا 
کـــه همـــه 
ـــتاییان  روس
ـــا دام  گاو ی
 . نـــد ر ا ند

ـــه  ـــه دام داران همیش ـــد ک ـــیر ندارن ـــال ش ـــه س ـــم در هم ـــفند ه گوس
ـــد.  ـــیر دارن ـــاه ش ـــا دو م ـــک ی ـــط در ی ـــند و فق ـــته باش ـــیر داش ش
ـــط اس.  ـــال غل ـــیر کام ـــه ش ـــتاییان ب ـــه روس ـــن تصـــور ک ـــن ای بنابرای
بچه هایـــی کـــه در شـــهر هســـتند بـــه شـــیر بیشـــتر دسترســـی 
ـــن  ـــد. ای ـــی ندارن ـــوب دسترس ـــذای خ ـــه غ ـــا ب ـــن بچه ه ـــد. ای دارن
ــا اول  یـــک نکتـــه اســـت. نکتـــه دوم ایـــن اســـت کـــه بچه هـ
و  هســـتند  خواب آلـــود  معمـــوال  می شـــوند.  بیـــدار  صبـــح 
بی حوصلـــه می شـــوند و اشـــتها و میـــل بـــه صبحانـــه خـــوردن 
ندارنـــد. بچه هـــا بـــه مدرســـه می آینـــد، در مدرســـه قـــدم 
می زننـــد، هوایـــی بـــه سرشـــان می  خـــورد، فعالیـــت می کننـــد و 
ـــی  ـــر وقت ـــرف دیگ ـــد. از ط ـــذا بخورن ـــه غ ـــت ک ـــاز اس ـــت نی آن وق
ـــوردن  ـــذا خ ـــرای غ ـــتری ب ـــتهای بیش ـــتند اش ـــم هس ـــا ه ـــا ب بچه ه

دارند. 
ـــد آش فروشـــی  ـــا چن ـــه ب ـــن اســـت ک ـــم ای ـــا کردی ـــه م کاری ک
در شـــهر قـــرارداد بســـتیم و بـــا معلم هـــا صحبـــت کردیـــم کـــه 
ـــی ها  ـــد از آش فروش ـــتاها می رون ـــمت روس ـــه س ـــهر ب ـــی از ش وقت
آش می گیرنـــد و بـــرای بچه هـــای مدرســـه ها میبرنـــد. آش 
ــات در آن  ــه حبوبـ ــد کـ ــت. می دانیـ ــی اسـ ــذای کاملـ ــم غـ هـ
ــذای  ــه غـ ــه آن را بـ ــود دارد و ... کـ ــبزی در آن وجـ هســـت، سـ

کاملی تبدیل می کند. 
ـــن  ـــدا از ای ـــد و ج ـــذا می خورن ـــم غ ـــار ه ـــور کن ـــا اینط بچه ه
ــد  ــا کمـــک می کنـ ــه بچه هـ ــه تغذیـ ــه بـ ــوردن کـ ــه خـ صبحانـ
ـــث  ـــوردن باع ـــذا خ ـــم غ ـــار ه ـــم دارد. کن ـــر ه ـــن دیگ ـــد حس چن
می شـــود کـــه حـــس مشـــارکت و هم دلـــی در بچه هـــا تقویـــت 
می شـــود. از طـــرف دیگـــر تغذیـــه روی تحصیـــل بچه هـــا و 

حتی رفتار بچه ها هم تاثیر مثبت می گذارد. 
ذهـــن بچـــه ای کـــه گرســـنه اســـت خـــوب کار نمی کنـــد، 
رفتـــارش خشـــن می شـــود. بچـــه ای کـــه ســـوء تغذیـــه دارد یـــا 
کم خـــون اســـت یـــا مشـــکالتی شـــبیه بـــه ایـــن دارد رفتـــار و 
تحصیـــل عـــادی هـــم نـــدارد و ایـــن مشـــکالت بـــر رفتـــار و 
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــرم آم ـــه نظ ـــذارد. ب ـــر می گ ـــم اث ـــل اش ه تحصی
ـــار  ـــا شـــیر اســـت را در اختی ـــه یکـــی از آن ه ـــد ک ـــد غذاهـــای مفی بای
ایـــن کـــودکان بگـــذارد. مـــا وقتـــی کـــه امـــکان آش دادن بـــه 
ــم.  ــوه می دادیـ ــدارس میـ ــی مـ ــه بعضـ ــتیم بـ ــا را نداشـ بچه هـ
ـــیار  ـــوه ای بس ـــم می ـــیب ه ـــیب. س ـــا س ـــوز ی ـــل م ـــی مث میوه های
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مقـــوی اســـت مخصوصـــا بـــرای بچه هایـــی کـــه کار فیزیکـــی 
ـــت  ـــن اس ـــن ای ـــه م ـــت. توصی ـــی اس ـــوه خوب ـــد می ـــم می کنن ه
ـــد  ـــد. می توانن ـــا نکن ـــیر اکتف ـــه ش ـــا ب ـــرورش تنه ـــوزش و پ ـــه آم ک
ایـــن کار را بومی ســـازی کننـــد و بـــه مـــدارس بســـپارند. 
ـــت  ـــی ثاب ـــر علم ـــد. از نظ ـــم بدهن ـــکبار ه ـــوه و خش ـــد می می توانن
ـــا  ـــار بچه ه ـــری و رفت ـــب در یادگی ـــه مناس ـــه تغذی ـــت ک ـــده اس ش

تاثیرگذار است. 

شـــما تاثیـــر ایـــن صبحانـــه دادن را در بیـــن 
ــه در  ــوده کـ ــزی بـ ــد؟ چیـ ــوزان دیده ایـ دانش آمـ

بین دانش آموزان تغییر کند؟
ــم   ــدارس می گرفتـ ــه از مـ ــا را کـ ــزارش معلم هـ ــن گـ مـ
ـــود  ـــن می ش ـــه په ـــفره در مدرس ـــک س ـــه ی ـــن ک ـــد همی می گفتن
مشـــارکت و همدلـــی در آن هـــا بیشـــتر می شـــود. دانش آموزهـــا 
دور هـــم می نشـــینند و کنـــار غـــذا خـــوردن بـــا هـــم شـــوخی 
ــن کار  ــته اند و ایـ ــی نشسـ ــد. گروهـ ــرف می زننـ ــد و حـ می کننـ
روی درس شـــان هـــم تاثیرگـــذار اســـت. وقتـــی معلـــم کنـــار 
دانش آمـــوز می نشـــیند و غـــذا می خـــورد حـــس همدلـــی بـــه 
وجـــود می آیـــد و ایـــن کار تاثیرگـــذار اســـت. ایـــن کار حتـــی 
ــت. در  ــر گذاشـ ــم تاثیـ ــا هـ ــی بچه هـ ــرفت تحصیلـ روی پیشـ
ـــد و  ـــردن ندارن ـــل ک ـــزه تحصی ـــا انگی ـــتاها بچه ه ـــی از روس بعض
شـــرایط همـــه جـــا اینطـــور نیســـت کـــه بچه هـــا بایـــد درس 
ــن  ــه دادن، همیـ ــن صبحانـ ــد ایـ ــا می گفتنـ ــد. معلم هـ بخواننـ
کـــه معلم هـــا از شـــهر آش می برنـــد و بـــه دانش آمـــوزان 
می دهنـــد در بچه هـــا ذوق ایجـــاد کـــرده اســـت کـــه بـــه 
ـــد  ـــتا بودن ـــدارس دور از روس ـــا م ـــی جاه ـــد. در بعض ـــه برون مدرس
یـــا در بعضـــی جاهـــا بچه هـــا از روســـتای دیگـــری می آینـــد و 
ایـــن کار را برای شـــان ســـخت می کنـــد. امـــا همیـــن صبحانـــه 
دادن باعـــث می شـــود کـــه بچه هـــا زودتـــر بیاینـــد. بنابرایـــن 

تاثیر این کار همه جانبه است. 
ــر  ــان تاثیـ ــا همـ ــیر دادن دقیقـ ــر نمی کنـــم شـ ــه فکـ البتـ
ـــوی  ـــیر را ت ـــوال ش ـــا معم ـــد. بچه ه ـــته باش ـــه دادن را داش صبحان
ـــت  ـــن اس ـــد. ممک ـــیر را می خورن ـــه ش ـــرون مدرس ـــا بی ـــه  ی راه خان
ــته  ــازگاری نداشـ ــیر سـ ــا شـ ــا بـ ــی بچه هـ ــده بعضـ ــی معـ حتـ
باشـــد. اگرچـــه صبحانـــه دادن بـــرای دولـــت ســـخت اســـت و 
ممکـــن اســـت آســـیب هایی هـــم بـــه وجـــود بیایـــد امـــا بـــه 
ـــت،  ـــر صمیمی ـــتری دارد. آن تاثی ـــر بیش ـــه دادن تاثی ـــن صبحان یقی
ـــم  ـــیر ه ـــع ش ـــا توزی ـــه این ه ـــا هم ـــی دارد. ب ـــارکت و همدل مش
ـــرد  ـــره 80 از 100 بگی ـــال نم ـــه دادن مث ـــر صبحان ـــوب اســـت. اگ خ
ــوردن  ــیر خـ ــال شـ ــن حـ ــرد. در عیـ ــره 60 می گیـ ــیر نمـ شـ
ضـــروری هـــم هســـت. در همـــه روســـتاها شـــیر نیســـت و از 

طرفی گران هم شده است. 

ـــا  ـــا صرف ـــن بچه ه ـــذی در بی ـــواد مغ ـــود م ـــن کمب ای
ـــوب  ـــذای خ ـــه غ ـــتن ب ـــی نداش ـــل دسترس ـــه دالی ب

است یا دالیل اقتصادی هم وجود دارد؟ 
ــن  ــم مک ــادی ه ــل اقتص ــیر دالی ــه ش ــتن ب ــی نداش دسترس
اســت داشــته باشــد. در خیلــی از روســتاها والدیــن نمی خواهنــد و 
ــد و  ــه کنن ــان هزین ــا روزی 2000 توم ــرای بچه ه ــد ب نمی توانن
شــیر بخرنــد. علــت ایــن کــه صبحانــه دادن را در بعضــی روســتاها 
ــه مدرســه ای رفتــه  ــار کــه ب ــود کــه یــک ب شــروع کــردم ایــن ب
ــتاهای  ــه از روس ــی ک ــیدم بچه های ــه پرس ــر مدرس ــودم از مدی ب
ــرای  ــان ب ــا خودش ــی ب ــه چیزهای ــد چ ــه می آین ــه مدرس ــر ب دیگ
ــا  ــب آن ه ــت غال ــر می گف ــد. مدی ــه می آورن ــه مدرس ــه ب صبحان
نــان و پیــاز می آورنــد. بعضــی نــان و قنــد می آورنــد، بعضــی نــان 

خالــی می آورنــد و در بهتریــن حالــت نــان و پنیــر می آورنــد. 
ــان  ــن نش ــد. ای ــم می آوردن ــی ه ــان خال ــان ن ــم هم ــتر ه بیش
ــیر  ــه ش ــوب، ب ــذای خ ــه غ ــی ب ــا دسترس ــه بچه ه ــد ک می ده

ندارند. هم گران است و هم وجود ندارد. 
بنــا بــر حرف هایــی کــه زدیــد در نهایــت توصیــه شــما بــرای 
ــه صــورت دســته جمعی  ــع شــیر هــم ایــن اســت کــه آن را ب توزی
ــث بیشــتر  ــما باع ــای ش ــه صبحانه ه ــبیه ب ــه ش ــد ک ــتفاده کنن اس

شدن مشارکت شود.
ــه مراســم کــرد. ایــن  می شــود توزیــع شــیر را هــم تبدیــل ب
بســتگی بــه ســلیقه معلــم دارد. البتــه هــر کاری کــه کنیــم شــبیه 
محســوب  میان وعــده  شــیر  چــون  نمی شــود  صبحانــه  بــه 
می شــود. مثــال معلــم می توانــد بگویــد بیاییــد همــه بــا هــم شــیر 
ــد و  ــم نمی کن ــن کار ک ــا از ارزش ای ــه این ه ــه ک ــم. البت بخوری
حتــی توزیــع شــیر الزم و ضــروری هــم هســت. البتــه یــک نکتــه 
دیگــر هــم وجــود دارد کــه نکنــد خــدای نکــرده چــون ایــن شــیر 
ــا  ــد ی ــش بکنن ــا مناطــق محــروم اســت آب توی ــه ی ــرای مدرس ب
ــا  ــد ی ــت بدهن ــیر کم کیفی ــا ش ــد ی ــم کنن ــی اش را ک ــد چرب درص

مزه اش بد باشد. 

من گزارش معلم ها را که از 
مدارس می گرفتم  می گفتند 

همین که یک سفره در مدرسه 
پهن می شود مشارکت و 

همدلی در آن ها بیشتر می شود. 
دانش آموزها دور هم می نشینند 

و کنار غذا خوردن با هم 
شوخی می کنند و حرف 

می زنند. گروهی نشسته اند و 
این کار روی درس شان هم 

تاثیرگذار است


