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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

دانش آمــوزان مشــغول بــه تحصیــل و کارکنــان شــاغل در مقاطــع 
ــی،  ــی و غیردولت ــطه دوره دوم دولت ــطه دوره اول و متوس ــی، متوس ابتدای
دانش آمــوزان و کارکنــان شــاغل در مراکــز شــبانه روزی کــودکان 
ــوزان و  ــتی و دانش آم ــازمان بهزیس ــش س ــت پوش ــت تح بی سرپرس
ــدارس  ــان م ــه همزم ــتانی های ضمیم ــاغل در پیش دبس ــان ش کارکن
ابتدایــی دولتــی و غیردولتــی، جامعــه هــدف برنامــه شــیر مدرســه ایــران 
هســتند. بــا ایــن مالحظــه کــه محدودیت هــای بودجــه ای امســال و در 
ــر از  ــرح را کوچک ت ــرای ط ــه  اج ــم جامع ــر ه ــال های دیگ ــی س برخ

جامعه هدف کرده است. 
توزیــع و تامیــن شــیر بــرای مــدارس براســاس دســتورالعمل اجرایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش اجــرا می شــود. نظــارت بــر اجــرای ایــن برنامــه 
ــالمت  ــظ س ــرای حف ــت و ب ــتورالعمل اس ــن دس ــاس همی ــم براس ه

دانش  آموزان بر اجرای بندهای این دستورالعمل تاکید شده است. 

شیر توزیعی چه ویژگی هایی دارد؟
ــه بهداشــتی ســاخت  ــودن پروان ــن دســتورالعمل دارا ب براســاس ای
معتبــر بــرای شــیر پاســتوریزه و اســتریلیزه از وزارت بهداشــت، دریافــت 
گواهــی تاییــد شــرایط فنــی و امتیــاز پی آرپــی از معاونــت غــذا و دارو از 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــوی وزارت بهداش ــده از س ــن ش ــات تعیی الزام
ــه  ــیر مدرس ــه ش ــرارداد در برنام ــرف ق ــرکت های ط ــرای ش ــکی ب پزش

ایران است.
ــر از  ــرد عالمــت اســتاندارد معتب ــه کارب ــودن پروان ــن دارا ب همچنی
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا حداقــل یــک ســال قدمــت و دریافــت 
ــه  ــتقرار از جمل ــل اس ــتان مح ــتاندارد اس ــای کل اس ــی از اداره ه گواه
ــی  ــد تمام ــان می ده ــه نش ــن پروان ــت. ای ــروری اس ــای ض ویژگی ه
شــیرهای پاســتوریزه و اســتریلیزه تولیــد و توزیــع شــده از ســوی شــرکت 
متقاضــی عقــد قــرارداد در آزمون هــای میکروبیولــوژی هیچ گونــه مــوارد 
مــردودی نداشــته اســت  و در آزمون هــای فیزیکــی و شــیمیایی نیــز بــه 
لحــاظ عوامــل بحرانــی فاقــد مــردودی و در عوامــل عمــده حداکثــر دو 
مقولــه مغایــرت داشــته اســت. ایــن ویژگی هــا از الزامــات تعییــن شــده از 
ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــرای شــرکت های طــرف قــرارداد 

است.
دســتورالعمل وزارت آمــوزش و پــرورش نشــان می دهــد شــیرهای 
توزیعــی مشــمول ایــن برنامــه بایــد در بســته های 200 ســی ســی همراه 
بــا نــی و بــا چربــی 2.5 درصد بــا رعایــت ضوابط بهداشــتی و اســتانداردها 

تهیــه و توزیــع شــود. بــرای توزیــع تــا مدرســه شــیرهای پاســتوریزه حفظ 
ــا مدرســه( توســط همــه دســت اندرکاران از  زنجیــره ســرد )از شــرکت ت
جملــه شــرکت طــرف قــرارداد و عوامــل توزیــع کننــده ضــروری اعــالم 

شده است.
ــت  ــده اس ــتورالعمل آم ــه در دس ــه ک ــیر، آن گون ــظ ش ــرای حف ب
اســتان های گرمســیری می تواننــد تــا 100 درصــد شــیر توزیعــی را از نــوع 

شیر فرادما یعنی استریلیزه خریداری کنند. 
بســته های حــاوی شــیر هم چنیــن بایــد پیام هایــی مثــل »بــا نــی 
بنوشــید«، »ویــژه مــدارس«، »غیــر قابــل فــروش« و پیام هــای تبلیغــی 
بــا محتــوای بهداشــتی و فرهنگــی را کــه مــورد تایید کارگــروه تخصصی 

استان ها است بر روی خود داشته باشند.

نظــارت مالــی براســاس دفترچه هــای توزیــع شــیر انجام 
می شود

ــرورش نشــان می دهــد کــه اداره  ــوزش و پ دســتورالعمل وزارت آم
کل آمــوزش و پــرورش هــر اســتان بایــد دفترچــه توزیــع شــیر مدرســه را 
بــه صــورت متحدالشــکل بــه تعــداد مــدارس تحــت پوشــش خــود تهیــه 
کنــد و بــه آن هــا تحویــل بدهــد. ایــن دفترچــه بــه عنــوان ســند مالــی 

برای نظارت و بررسی باید در مدرسه نگه داری شود.
پــس از تکمیــل و راه انــدازی ســامانه شــیر مدرســه اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان بایــد اطالعــات برنامــه شــیر مدرســه را در ســامانه بــه 
طــوری ثبــت کنــد کــه بــه روز و قابــل گزارش گیــری باشــد. هزینــه چاپ 
و توزیــع دفترچــه و فرم هــای مــورد نیــاز همگــی برعهــده شــرکت طرف 

قرارداد است.
نظــارت بــر اجــرای برنامــه بــر عهــده کمیتــه ملــی شــیر 

مدرسه است
ارکان برنامــه شــیر مدرســه از ســه بخــش کمیتــه ملــی، دبیرخانه و 
کارگــروه اســتانی تشــکیل شــده اســت. کمیتــه ملــی رکــن اصلــی برنامه 
شــیر مدرســه اســت و شــامل معاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت 
ــدگان  ــی، نماین ــه مل ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــزی کشــور، وزارت بهداشــت،  ــت و برنامه ری ــار ســازمان مدیری تام االختی
ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان، وزارت تعــاون، کار 

و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد هستند.
ــه در  ــه اســت ک ــی برنام ــی از ارکان اصل ــه یک ــن دبیرخان همچنی
معاونــت توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پرورش مســتقر و 

یع شیر رایگان در مدارس: نگاهی به دستورالعمل اجرایی توز

نظارت؛
سالمت  شیر توزیع شده را تضمین می کند

برنامه شـیر مدرسـه ایـران با توجه بـه اهمیت و حساسـیت موضوع توزیع شـیر بـرای تامین سـامت دانش آموزان، 
از سـال 1380 بـا توزیـع رایـگان شـیر البته بـا توقف هایـی در برخی سـال ها در حـال اجرا اسـت. ایـن کار با هدف 

افزایش فرهنگ مصرف شـیر و ارتقای سطح سامت دانش آموزان در کشور انجام می شود.
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

مســئول هماهنگــی فعالیت هــای ملــی و بین بخشــی اســت. بــه همیــن 
ترتیــب کارگــروه اســتانی هــم در اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
مســتقر و ریاســت آن بــر عهــده مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 

است.
کنتــرل و نظــارت بــر تامیــن و توزیــع برنامه شــیر مدرســه برعهده 
کمیتــه ملــی شــیر مدرســه ایــران اســت. در ایــن زمینــه نظارت کلــی در 
ســطح اســتان بــر عهــده کارگــروه اســتانی اســت و اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان بــرای نظــارت دقیــق بــر عقــد قــرارداد، صحــت آمــار، 
توزیــع صحیــح شــیر در مدرســه و مصــرف بهینــه و ... بــا تشــکیل تیــم 
نظارتــی شــامل کارشناســان، واحدهای شــیر و تغذیــه رایگان، حراســت، 
ــالمت و  ــرد، س ــی عملک ــی، ارزیاب ــور مال ــه، ام ــار و بودج ــی، آم حقوق
تندرســتی کــه زیــر نظــر رئیــس کارگــروه اســتان هســتند بــر حســن 

اجرای برنامه نظارت مستمر خواهند داشت.
شــرکت های تولیــد شــیر کــه مایــل بــه شــرکت در برنامــه شــیر 
مدرســه هســتند بایــد قبــل از عقــد قــرارداد مــدارک و مســتندات خــود 
ــکی و اداره کل  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــت غ ــه معاون تاییدی
ــد و اســتان ها براســاس آن  ــه کنن ــروه اســتانی ارائ ــه کارگ اســتاندارد ب

قرارداد را امضا کنند.
نظــارت بــر ســالمت شــیر مدرســه از خــط تولیــد شــرکت تــا روی 
ــت  ــوم پزشــکی و معاون ــده دانشــگاه های عل ــر عه ــوز ب ــز دانش آم می

غذا و دارو و معاونت بهداشت و اداره کل استاندارد است.
شــرکت های تامین کننــده شــیر مدرســه موظف انــد امــکان 
بررســی و کنتــرل کیفــی الزم را بــرای ارگان هــای نظارتــی فراهــم کنند 
ــج آزمایش هــای روی شــیر مدرســه را کــه در  ــزوم نتای و در صــورت ل
آزمایشــگاه شــرکت نگــه داری می شــود در اختیــار ارگان هــای نظارتــی 

قرار دهند.
همچنیــن دبیرخانــه کارگــروه اســتانی نیــز موظــف اســت هــر 
مــاه گزارشــی از فعالیت هــای انجــام شــده را بــه دبیرخانــه کمیتــه 
ملــی ارســال کنــد و در صــورت بــروز مــوارد خــاص ماننــد آلودگــی 
شــیر، مســمومیت و غیــره موضــوع را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
بــه اطــالع دبیرخانــه کمیتــه ملــی و دســتگاه های نظارتــی 

مربوطه برساند.
نظــارت بهداشــتی بــر واحــد تولیــدی طــرف قــرارداد برنامــه 
ــار از  ــک ب ــه ای ی ــه صــورت دوره ای و هفت ــران ب شــیر مدرســه ای
ســوی معاونت هــای غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی انجــام 

خواهد شد. 
اولین رد شدن نمونه های شیر به منزله لغو قرارداد خواهد بود

ــار  ــد و انب ــرداری از شــیر مدرســه در شــرکت از خــط تولی نمونه ب
محصــول نهایــی انجــام خواهــد شــد و در صــورت مشــاهده اولیــن عدم 
انطبــاق بحرانــی، قــرارداد شــرکت لغــو خواهد شــد و در صورت مشــاهده 
ــی داده  ــار کتب ــدی اخط ــد تولی ــه واح ــده ب ــاق عم ــدم انطب ــن ع اولی
می شــود. همچنیــن در صــورت تکــرار عــدم انطبــاق عمــده قــرارداد لغو 
ــه شــرکت  ــار ب ــا دو ب ــی ت ــاق جزئ ــدم انطب ــورد ع ــا در م می شــود. ام
اخطــار کتبــی داده خواهــد شــد و در صــورت تکــرار عــدم انطبــاق جزئی 

برای بار سوم در قرارداد انجام خواهد شد.
ــر امــور حمــل و نقــل و نگــه داری و انبارهــای ذخیــره  نظــارت ب
ــر عهــده واحــد بهداشــت محیــط  ــز ب ــران نی برنامــه شــیر مدرســه ای
ــرداری  ــوم پزشــکی اســت. نمونه ب ــت بهداشــتی در دانشــگاه عل معاون
شــیر مدرســه از ایــن مکان هــا حداقــل ماهــی یــک بار توســط بازرســان 

بهداشت محیط انجام می شود.
نظــارت و بازرســی از برنامــه شــیر مدرســه ایــران در مدرســه و در 
طــول زمــان توزیــع شــیر بــر عهــده واحــد بهداشــت محیــط در معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســت. بــه همیــن خاطــر بایــد 
برنامــه توزیــع شــیر در مــدارس توســط کمیتــه اســتانی و منطقــه شــیر 
مدرســه تهیــه شــده و در اختیــار واحــد بهداشــت محیــط در معاونت های 
بهداشــتی دانشــگاه قــرار گیــرد تــا حداقــل ماهــی یــک بــار از مــدارس 

تحت پوشش در هنگام توزیع شیر نمونه برداری انجام شود.
در نهایــت هــم براســاس دســتورالعمل بــرای برنامه ریــزی نظــارت 
تخصصــی و ارتقــای فراینــد نظارتــی در همــه مراحــل اجــرای برنامــه 
ــروه نظــارت  ــوان کارگ ــا عن شــیر مدرســه کارگروه هــای تخصصــی ب
بهداشــتی، کارگــروه نظــارت اجرایــی و کارگــروه نظــارت مالــی 

پیش بینی شده است.
حمایــت  ســازمان  عهــده  بــر  قانونــی  اقــدام 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است
ــتان  ــدگان اس ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای س
ــات  ــاره تخلف ــتانی درب ــروه اس ــزارش کار کارگ ــاس گ ــد براس بای
واحدهــای تامین کننــده شــیر مدرســه اقــدام قانونــی الزم را انجــام 
دهــد، امــا اجــرای ایــن دســتورالعمل مانــع و نافــی انجــام وظایــف 
قانونــی ســایر دســتگاه های دولتــی در ارتبــاط بــا کمیــت و کیفیــت 

شیر مدارس نیست.


