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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

اول هشـت  متوسـطه  و  دبسـتان  پیش دبسـتانی،  دانش آمـوزان 
و  سیسـتان  خوزسـتان،  جنوبـی،  خراسـان  بوشـهر،  ایـالم،  اسـتان 
شـامل  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  و  کرمـان  هرمـزگان،  بلوچسـتان، 

جدیدترین طرح توزیع شیر رایگان در مدارس می شوند. 
ایـن بـار با پیشـنهاد انجمن صنایـع لبنـی و وزارت صنعت دولت 
در نهایـت تصمیـم گرفـت بـا وجـود محدودیت هـای بودجـه ای رای 
توزیـع شـیر رایـگان در مـدارس این اسـتان ها اقـدام کند. ایـن کار با 
موافقـت حسـن روحانی، رئیـس جمهوری بـا پیشـنهاد وزارت صنعت 
و ابـالغ او انجام خواهد شـد. حسـین مـدرس خیابانـی، قائم مقام وزیر 
صنعـت، معـدن و تجارت پنجم مرداد امسـال در نشسـت خبری برای 
اولیـن بـار از پیشـنهاد وزارت صنعـت خبـر داده بـود و گفتـه بـود: 
»پیشـنهادی بـرای اجـرای طرح توزیع شـیر رایگان مـدارس را نیز به 
رئیـس جمهـور داده ایـم ولی اجـرای آن، محـدود به ده اسـتان کمتر 
برخوردار کشـور شـده اسـت. توزیع شـیر، بـرای مدارس صرفـا دولتی 
و مهدهـای کـودک اسـت کـه از مهرماه سـال جاری پس از دو سـال 
وقفـه اجرایـی خواهـد شـد و شـاهد خواهیـم بـود کـه شـیر دانـش 

آموزی توزیع شود.«
اجـرای پیشـنهاد وزارت صنعت بـا همکاری ایـن وزارت، انجمن 
صنایـع لبنـی، سـازمان برنامـه و بودجـه و بانـک ملـت بـرای تامیـن 

اعتبـار و تامیـن شـیر عملـی خواهـد شـد. انجمـن صنایـع لبنـی بـا 
همـکاری شـرکت های مختلـف فعـال در این صنعت شـیر مـورد نیاز 
بـرای مـدارس را تامیـن خواهد کرد و بانـک ملت به عنوان پشـتیبان 
تبدیـل منابـع اعتباری سـازمان برنامـه و بودجه به منابـع نقدی عمل 

خواهد کرد.

چند دانش آموز از شیر رایگان استفاده خواهند کرد؟
اســتان های  در  دانش آمــوز  میلیــون   3 بــه  نزدیــک 
ــد  ــدارس بهره من ــگان م ــیر رای ــع ش ــور از توزی ــوردار کش کمتربرخ
ــر در  ــزار نف ــالم، 190ه ــر در ای ــزار نف ــش از 85ه ــد. بی ــد ش خواهن
ــر در  ــزار نف ــی 858ه ــان جنوب ــر در خراس ــزار نف ــهر، 137ه بوش
خوزســتان 674هــزار نفــر در سیســتان و بلوچســتان، 514 هــزار نفــر 
در کرمــان، 127هــزار نفــر کهگیلویــه و بویراحمــد و 334هــزار نفــر 
در هرمــزگان کــه آمــار تفکیکــی آن هــا در جــدول زیــر آمــده اســت 
ــگان  ــع رای ــرح توزی ــامل ط ــه ش ــتند ک ــی هس ــداد دانش آموزان تع
ــدود  ــامل ح ــار ش ــن آم ــاس ای ــر اس ــوند. ب ــه می ش ــیر مدرس ش
ــی  ــدارس ابتدای ــه م ــوز در پیش دبســتانی های ضمیم ــزار نوآم 169ه
دولتــی، 2 میلیــون نفــر دانش آمــوز دوره ابتدایــی و 750 هــزار نفــر 

دانش آموز متوسطه اول است. 

یافت می کنند سه میلیون دانش آموز شیر رایگان در

بیش از 210 میلیون بسته شیر در طول شش ماه 
بین دانش آموزان تقسیم می شود

توزیـع شـیر رایـگان در مـدارس، بعـد از دو سـال وقفه این بار در هشـت اسـتان کشـور از سـر گرفته خواهد شـد. 
بـار مالـی شـیر رایگان، کـه البته دولت ضـرورت توزیـع آن در مدارس را بـا قرار دادن هر سـاله اعتبـار آن در الیحه 
بـود پذیرفتـه اسـت موجـب ایـن وقفـه دو سـاله بـود. بـا این حـال، توزیع شـیر یـک کار ملـی بـا عواید ملـی و در 
راسـتای سـامت نیـروی انسـانی آینده سـاز ایـران اسـت قـرار اسـت بـا همـکاری دسـتگاه های مختلـف دولتـی و 

غیردولتی دوباره آغاز شود. 
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

چه نوع شیری در چند نوبت توزیع می شود؟
حضــور  بــا  هم زمــان   ،98 ســال  دوم  مــاه  شــش  در 
ــع شــیر  ــت توزی ــاه 12 نوب ــرای هــر م ــدارس ب ــوزان در م دانش آم
رایــگان در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب دانش آمــوزان 
ــی در  ــد. شــیر توزیع ــت می کنن ــار شــیر دریاف ــه 3 ب در طــول هفت
ــود.  ــد ب ــده خواه ــتریل ش ــی اس ــا حجــم 200 سی س ــته های ب بس
در مجمــوع هــر دانش آمــوز در طــول ایــن شــش مــاه 72 بــار شــیر 
ــا ایــن حســاب، تعــداد کل شــیرهای توزیعــی  ــد. ب دریافــت می کن
ــد  ــته خواه ــون بس ــه 210.5 میلی ــک ب ــاه نزدی ــش م ــول ش در ط
بــود. ایــن شــیر در بســته های ســه گــوش یــا چهارگــوش 

بسته بندی خواهد شد و در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. 

اعتبار مورد نیاز برای توزیع شیر چه قدر است؟
بخشی از اعتبار توزیع شیر در مدارس هشت استان با تفاهم  بین 
سازمان برنامه و بودجه و بانک ملت تامین خواهد شد. در مجموع برای تامین 
شیر همه این نزدیک به سه میلیون دانش آموز اعتباری نزدیک به 358 
میلیارد تومان نیاز است. همان طور که در جدول آمده است 180 میلیارد تومان 
از این اعتبار از سوی بانک ملت و با سررسید بازپس گیری از سازمان برنامه 
و بودجه در آینده تامین شده است. سازمان برنامه و بودجه هم متعهد شده 
عالوه بر بازپرداخت این اعتبار، کسری بودجه را تامین کند. هم چنین در 
صورتی که قیمت خرید شیر خام در طول تامین شیر دچار تغییر شود سازمان 
برنامه و بودجه طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار که با ریاست وزارت صنعت 

برگزار می شود تعهد می کند که قیمت شیر را به روز پرداخت کند. 

نام استانردیف
پیش دبستانی 

ضمیمه مدارس 
ابتدایی دولتی

کلمتوسطه اولابتدایی

4691555412556485797ایالم1

1075712734451962190063بوشهر2

77739202437530137327خراسان جنوبی3

49118581500228371858990خوزستان4

41128486900146076674103سیستان و بلوچستان5

29162345246139615514024کرمان6

72628597233848127082کهگیلویه و بویراحمد7

1925722798387651334891هرمزگان8

16914920025107506182922276جمع کل

اعتبار مورد نیاز )تومان( آمار دانش آموزمقطعردیف

2171658265810995865پیش دبستانی و ابتدایی1

75061891875643200متوسطه دوره اول2

2922276357686639065جمع کل

180000000000858990اعتبار تامین شده با تفاهم نامه از سوی بانک ملت

177686639065674103کسری اعتبار

در شش ماه دوم سال 98، 
هم زمان با حضور دانش آموزان 

در مدارس برای هر ماه 12 
نوبت توزیع شیر رایگان در 

نظر گرفته شده است. به این 
ترتیب دانش آموزان در طول 

هفته 3 بار شیر دریافت 
می کنند. شیر توزیعی در 
بسته های با حجم 200 

سی سی استریل شده خواهد 
بود 


