شهر
برخی خبرها از فروش مواد غذایی نظیر
تن ماهی و غذاهای فله در مدارس خبر میدهند

ن .محمدی

خوراکیهای نامناسب
در بوفه مدارس

شاید این پاراگراف بهانهای باشد تا متولدین
دهههــای 50و 60را به فضــای روزهای
کودکی ببرد .همان روزگاری که برای رفتن
به مدرسه و بیدارشدنمان ،خبری از قربان
صدقه رفتن و نوازش نبود .خودمان مثل
ســاعتهای کوکشده درســت در لحظه
مقرر چشممان باز میشد ،از جا میپریدیم
و با اشتیاق رخت مدرســه میپوشیدیم.
هیچ کــس در کیفمان ظرف غذا یا لقمه
میانوعــده نمیگذاشــت .ولــی آن قدر
مســتقل بارمان آورده بودند ،که خودمان
یک لقمه ســاده نان و پنیر یا چند میوه را
همراهمان به مدرسه میبردیم.
آن روزها نــه خبری از پول توجیبی بود و
نــه بوفه کوچک و حقیر مدرســه ،رنگ و
لعاب وسوســه انگیزی داشت .ولی با همه
کمبودها و سادگیهای دوران تحصیل ،من
باز هم طعم بکرایــی و نارنگیهایی را که
سر کالس درس آرام در جامیزی با دست
پوســت میگرفتم و بین همکالسیهایم
تقســیم میکــردم ،بــا تمــام امکانات و
لذتهــای دانشآموزان امــروزی عوض
نمیکنم .نارنگیهایی که وقتی اولین زخم
را با انگشــت روی پوســتش میانداختم،
عطرش همه کالس را پُــر میکرد .معلم
بــوی نارنگی را خوب حــس میکرد ولی
متوجه نمیشــد که مجرم همان شاگرد
اول مؤدب کالس اســت که در ردیف جلو
نشسته و معموالً هویتش همیشه مخفی
میماند! نمیدانم ،شــاید هم معلم مچم را
گرفته بود ولی بــه روی خودش نمیآورد.
حاال ما کودکان دیروز ،والدینی شدهایم که

دلمان میخواهد فرزندانمان لذت امکاناتِ
تغییر زمانه را بچشند .گاهی وقتها هم راه
را اشتباه میرویم و فکر میکنیم در صورتی
پدر و مادرهای وظیفه شناسی هستیم که
فرزندمان را با جیب پُر از پول به مدرســه
بفرستیم که مبادا یک خوراکی لذیذ ببیند،
دلش بخواهد ولی پول خریدش را نداشته
باشد.
از آغاز مهرماه و با گذر از دوران کرونا ،روال
حضوری تحصیل دانشآمــوزان به حالت
عادی برگشــته است .دانشآموزانی که در
مدت حدود سه ســال آموزش دست و پا
شکسته مجازی ،اغلب دچار مشکالتی نظیر
اضافه وزن نیز شدهاند ،فرزندانی که به سالح
صفحات دیجیتال هوشمند گوشیها ،مسلح
هستند و بیشتر اوقاتشان به جای ورزش،
بازی ،شــیطنتهای کودکانه و دویدن ،به
یک گوشه نشستن و پیمودن مجازی طول
و عرض باند اینترنت میگذرد .پیشــامدی

که شــاید به مذاق بســیاری از خانوادهها
خوش بیاید ،چرا که آرامشــی را بر فضای
خانه حاکم میکند و خبری از بریز و بپاش،
شلختگی و حتی سر و صدا نیست .خالصه
این که کودکان الغر ،بد غذا ،بازیگوش و پُر
سرو صدای قبل از کرونا ،به فرزندان تپل و
آرامی تبدیل شدهاند که غرق در بازیهای
رایانهای آزارشــان به هیچ کس نمیرسد
و هــر آن چه را کــه در ظرف میگذاری
جلویشان مثل ُربات به دهان میبرند و آن
قدر محو صفحه هوشمندشان هستند ،که
اص ً
ال متوجه نیستند چه میخورند و چقدر
میخورند؟ ما هم خوشــحال و شــاد ،که
بشــقاب خالی شده است و آب زیر پوست
فرزندمان دویده است.
البته فقط این فرزندان نیســتند که تغییر
کردهاند .ما والدین نیــز برخی عادتهای
خــوب قبل از کرونــا را فراموش کردهایم.
عادتهایــی مثــل ســحرخیزی ،تهیــه

متأسفانه در بوفه یکی از دبیرستانهای پسرانه شهر ،توسط
سرایدار مدرسه ،کنسرو بادمجان و تن ماهی با هم مخلوط شده در
بشقاب ریخته شده و در کنار یک نان به فرزندان دلبندمان فروخته
میشود ،تا به جای صبحانه نوش جان کنند .صحنهای که در این
دبیرستان زیاد دیده میشود نوجوانان نان به دستی است که در
جمعهای چند نفره اطراف بشقاب حاوی تن ماهی و بادمجان حلقه
زدهاند و با اشتها صبحانه را میل میکنند و لقمه را به همدیگر
تعارف .البته خیال والدین هم راحت است که بوفهدار مدرسه
خوراکی مناسبی در اختیار فرزندش خواهد گذاشت غافل از اینکه
آنچه وجود ندارد همین خوراکی مناسب است

صبحانههــای ســالم و مقوی و یــا آماده
کردن لقمههای مناسب جهت میان وعده
فرزندانمان برای بردن به مدرسه.
عادت بد دیگری که بعضــی از ما والدین
به آن دچار شــدهایم این اســت کهکام ً
ال
خیال خودمان را راحت کرده و با گذاشتن
مبلغی پول در جیب فرزندمان ،مسؤولیت
تهیه میان وعده او را ،بر دوش بوفه مدرسه
میگذاریــم .بوفههایی که اغلب توســط
سرایداران مدارس مدیریت و اداره میشوند.
حال تصور کنید که بوفه مدرسه پُر باشد از
خوراکیهای وسوسهانگیز که اغلب مصرف
آنها هم برای ســامتی مفید نیســت،
یک فروشــنده که میخواهد جنس مغازه
کوچکش در گوشه مدرسه به فروش برسد
و کودکانــی که بدون نظارت والدین اجازه
دارند هر چه که در بوفه موجود باشد و اراده
کنند را بخرند و بخورند .مسلماً تصور بچهها
بر این اســت که همه آن چه در مدرسه به
فروش میرسد برای خوردن آنها مناسب
است و مجاز به خریدش هستند .نمیدانم
تاکنون شــنیدهایدیا نه؟ ولــی باید بگویم
متأســفانه در بوفه یکی از دبیرستانهای
پسرانه شهرمان سیرجان ،توسط سرایدار
مدرسه ،کنسرو بادمجان و تن ماهی با هم
مخلوط شــده در بشقاب ریخته شده و در
کنار یک نان به فرزندان دلبندمان فروخته
میشــود ،تا به جــای صبحانه نوش جان
کنند .صحنهای که در این دبیرستان زیاد
دیده میشود نوجوانان نان به دستی است
که در جمعهای چند نفره اطراف بشقاب

حاوی تن ماهی و بادمجان حلقه زدهاند و با
اشتها صبحانه را میل میکنند و لقمه را به
همدیگر تعارف.
البتــه خیال والدین هم راحت اســت که
مدرسه تغذیه مناسبی در اختیار فرزندش
خواهد گذاشــت .حال دو حالــت دارد ،یا
اینکه کنســروها به طــور دقیق و اصولی
جوشــانده شــده و به صورت داغ سِ ــرو
میشــود و در اختیار دانشآمــوزان قرار
میگیــرد ،که البته بعید اســت این اتفاق
بیفتــد و یا این کــه این ســرایدار عزیز،
جز دســته افرادی اســت که اعتقادی به
جوشاندن کنسروهای خوراکی ندارند و این
اقدام را از دسته ادا و اصولهای بیخود و به
عبارت دیگر سوسول بازی میدانند .که اگر
فروشنده بوفه مدرسه جزو دسته دوم باشد
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هر لحظه امکان دارد فاجعه رخ دهد .تصور
کنید خدایی ناکرده یکی از این کنسروها
آلوده و سمی باشد ،آن وقت میتواند یک
جمع چند نفره از نوجوانان را مسموم کند.
آن هم نه مسمومیتی که با یک سرم و چند
آمپول رفع و رجوع شــود ،بلکه دردی که
خطر مرگ را هم به دنبال خواهد داشت.
باور نادرســت دیگر این است که میتوان
تمام کنســروهای خریداری شــده را یک
بار جوشــاند و در قفســههای بوفه چید و
بعدا ً با خیال راحت استفاده کرد ،ولی باید
بدانیم که سرد شدن دوباره کنسرو و بسته
بودن درب آن میتواند مجددا ً فرصت رشد
و ترشــح ســم را به میکروب بدهد .پس
کنسروی که مدت ۲۰دقیقه جوشانده شده
باید بالفاصله به صورت داغ مصرف شود.
حــال برویم ســراغ بقیــه خوراکیهای
غیرمجازی کــه در بوفه مــدارس عرضه
میشــوند .لقمههــای دستســاز ،نظیر
ساندویچهای سوسیس ،همبرگر ،کالباس
و یــا ژامبون ،کــه در بیــن دانشآموزان
خصوصاً دبیرســتانیها طرفداران زیادی
دارد .البته باید یک نکته را متذکر شویم و
آن این که ،فروش ساندویچهای این چنینی
سودی حدودا ً دو برابر مبلغ هزینه شده را
روانه جیب فروشندگانش خواهد کرد .حاال
فروشنده راضی از ســود مناسب ،خریدار
هم راضی از لذت خوردن ســاندویچی که
شــاید در جمع خانواده خوردنش به دلیل
مضر بودن برای سالمتی ممنوع باشد .البته
خوراکیهای غیرمجاز دیگر نظیر نوشابه،
پفک ،چیپس و یا مــواد غذایی فله بدون

 گرچه وظیفه نظارت بر کار بوفه مدارس بر عهده واحدهای
بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی است
ولی باید قبول کنیم که بازدید و نظارت مداوم و هفتگی توسط
مهندسین بهداشت محیط به دلیل مشغلههای زیاد و کمبود نیرو،
از جانب معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
امکانپذیر نیست ،از این رو آنچه میتواند اسباب اصالح مشکالت
و تأمین سالمت مواد غذایی موجود در بوفه مدارس را فراهم کند
تبدیل رابطه دوستانه مدیریت و مسؤول فروش ،به ارتباطی
در چارچوب قانون و رعایت مقررات بهداشتی است
تا سالمت بچههای مردم تضمین شود وگرنه....
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بستهبندی مناســب که فاقد تاریخ تولید،
انقضا و یا برچســب بهداشتی هستند نیز
در بوفهها به راحتی در اختیار دانشآموزان
قرار میگیرد .باید قبول کنیم که یک سوی
ماجرای فروش مواد خوراکی در بوفههای
مدارس بر روابط بین مدیران و سرایداران
استوار است .رابطهای آن قدر دوستانه و یا
به خیال خودشان دلسوزانه که سبب شده،
نظارت کافی بر روند کار بوفهها صورت نگیرد
و اغلب با این توجیه که سرایدار چندرغاز
حقوق میگیــرد و نمیتوانــد جوابگوی
ک خرج
مخارج زندگیاش باشد ،بوفه کم 
زندگیاش محسوب شده و نظارت بر کار
فــروش و کیفیت مــواد خوراکی از جانب
مدیر و یا مربی بهداشــت مدارس را کام ً
ال
کمرنــگ میکند .در واقع قســمت اعظم
انرژی ســرایدار ،به جای انجام امور محوله
مدرسه و نقش سرایداری ،صرف زرق و برق
و رسیدگی به امور بوفهای میشود که بی
قانونی
دردســر و بدون عبور از مسیرهای
ِ
دریافت کارت بهداشتی و سایر ملزومات و
مکتوبات اداری ،سرایدار را به فروشندهای
تبدیل کرده اســت که مشتری ثابت چند
صد نفری دارد .مشتریهای دست به نقد
و بیدردســری که اغلب هرچه دستشان
بدهی میخرند و خوشحال هستند از خرید
دلچسبی که با سلیقه خود و بدون نظارت
والدین انجام دادهاند.
گرچه وظیفه نظــارت بر کار بوفه مدارس
برعهده واحدهای بهداشت محیط معاونت
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی است ولی
باید قبول کنیم که بازدید و نظارت مداوم
و هفتگی توسط مهندسین بهداشت محیط
به دلیل مشــغله و کمبود نیــرو ،از جانب
معاونت بهداشــتی دانشکده علوم پزشکی
ســیرجان امکانپذیر نیســت .ولی آنچه
میتواند اســباب اصالح مشکالت و تأمین
سالمت مواد غذایی موجود در بوفه مدارس
را فراهم کند تبدیل رابطه دوستانه مدیریت
و مسؤول فروش ،به ارتباطی در چارچوب
قانونی است .البته ناگفته نماند که والدین
خود به راحتی میتوانند نقش نظارتی مؤثر
و دقیقی بر ســامت خوراکیهای عرضه
شده داشته باشــند و نقش انجمن اولیاء
و مربیان نیز به عنوان نمایندگان مسوول
استحکام رابطه خانه و مدرسه ،در این مورد
انکارناپذیر است.

