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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

در همـه کشـورها، مصـرف شـیر در مـدارس نـه تنهـا موجـب 
افزایـش رشـد جسـمی و فکـری و ارتقـاء قـدرت یادگیـری دانـش 
آمـوزان گردیـده، بلکه به تولید و مصرف بیشـتر شـیر و فـراورده های 
لبنـی نیز منجر شـده اسـت. بـه عنوان مثال در کشـور ژاپـن، مصرف 
سـرانه شـیر از 5 لیتـر در دهـه 60 به بیش از 70 لیتر در امروز رسـیده 
اسـت و در نتیجـه متوسـط قـد نسـل نوجـوان ژاپنـی 12 سـانتی متر 
افزایـش یافته اسـت. مطالعات انجام شـده در کشـور تایلند نیز نشـان 
مـی دهـد کـه مصـرف سـرانه شـیر از حـدود 3 لیتـر در دهـه 70 بـه 
بیـش از 50 لیتـر در امروز رسـیده اسـت و متوسـط میـزان افزایش قد 
دانـش آمـوزان از 2 سـانتی متـر در سـال بـه 5 سـانتی متـر در سـال 
رسـیده اسـت. ایـن در حالی اسـت که در طی چند سـال اخیـر برنامه 

شیر مدارس در ایران با رکود و توقف مواجعه شده است.
مقـدار شـیر توزیعی مـدارس در کشـورهای مختلف نیـز متفاوت 

اسـت. مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه در کشـورهایی که مقدار شـیر 
مـدارس، درصـد باالیـی از مقـدار کل شـیر مصرفـی جامعه را داشـته 
اسـت، رشـد جسـمی و قـدرت یادگیـری  دانش آمـوزان نیـز افزایش 
بیشـتری دارا بـوده اسـت. به طور مثال سـهم شـیر مـدارس در تایلند 
حـدود 25 درصـد مصـرف کل کشـور، در ژاپن )9 درصـد(، در ایاالت 
متحـده آمریـکا )7 درصـد(، در فنالنـد )5 درصد(، در نروژ و سـوئد )4 
درصـد( و در کانـادا و دانمـارک نیـز حـدود 3 درصد از مقدار کل شـیر 
در  شـود  مـی  مالحظـه  چنانچـه  دهـد.   مـی  نشـان  را  مصرفـی 
کشـورهایی کـه مصـرف سـرانه شـیر بـاال و فرهنـگ مصـرف آن 
عمومیـت دارد، سـهم شـیر مـدارس از مصـرف ملـی کـم، ولـی در 
کشـورهایی کـه مصـرف سـرانه پایین و فرهنـگ مصرف شـیر وجود 
نـدارد یا کم هسـت، سـهم شـیر مـدارس درصـد عمـده ای را به خود 
بـودن  پاییـن  رغـم  متاسـفانه علـی  ایـران  در  اختصـاص می دهـد. 

 توجه جهانی به کودکان و اهمیت آنان برای ساخت جامعه ای پویا و اینکه همه کودکان حق دارند از تغذیه خوب، محیط 
مناسب و مراقبت های بهداشتی اساسی برخوردار باشند تا در برابر انواع بیماری ها محافظت شده و از رشد و تکامل جسمی 
و فکری مناسب بهره مند شوند، باعث گردیده است که اکثر کشورها نسبت به راهکارهای بهبود وضع تغذیه ای کودکان 
جامعه خود، توجه خاصی داشته باشند. از جمله این راهکارهای جهانی، اجرای برنامه شیر مدارس می باشد که با توجه به 
نقش غیرقابل انکار آن در بهبود سامت دانش آموزان، مورد توجه همه کشورهای جهان قرار گرفته است، به طوری که در 
سالهای اخیر بیش از 100 کشور جهان، برنامه شیر مدارس اجرا می گردد. در حالی که در ایران 3 سال است که برنامه 

شیر مدارس متوقف شده است.

یزاله کمال زاده، دبیر اسبق برنامه شیر مدارس دکتر عز

 اهمیت برنامه شیر مدارس در جهان
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

مصـرف سـرانه عمومـی،  در سـالهایی کـه شـیر مـدارس در سـطح 
گسـترده در ایران اجرا می شـد شـیر مدارس سـهمی حدود 2 درصد 

از سرانه شیر مصرفی کشور را دارا بود.

تاریخچه شیر مدارس در ایران بعد از انقاب
در اواخـر دهـه 70 وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکي 
و صنـدوق سـازمان کـودکان ملـل متحد، یـک مطالعه پیمایشـي در 
سـطح ملـي بـا هدف ارزیابـي سـوءتغذیه کـودکان انجام دادنـد. این 
مطالعـه نشـان داد کـه بـه دلیـل الگـوی تغذیه ناسـالم درصـد قابل 
توجـه ای ازکـودکان کمبـود وزن و کوتاهـي قد متوسـط تا شـدید را 
نشـان مي دادنـد. رواج الگـوي تغذیه ناسـالم زنگ خطـري بود براي 
سـالمت جامعه ایرانـي، بنابراین سیاسـت گذاران کالن کشـور طرح 
شـیر مدرسـه ایـران را با هـدف اصالح شـیوه هاي زندگـي در جامعه 
ایرانـي از طریـق ارایـه الگوي تغذیه سـالم، افزایش مصرف شـیر در 
کـودکان و نوجوانـان، افزایـش تقاضـا براي تولید شـیر و محصوالت 
لبنـي در کشـور و ارتقـاي سـالمت دانش آمـوزان با مدیریـت وزارت 
جهـاد سـازندگی )کشـاورزی( به اجـرا درآوردند. بر مبنـاي این طرح، 
سـال  یـک  طـول  در  مي بایسـت  پوشـش  تحـت  دانش آمـوز  هـر 
تحصیلـي 70 نوبـت شـیر 200 سي سـي دریافـت کند. برنامـه توزیع 
شـیر مـدارس از سـال 1379 بـا 10000 نفر آغاز شـد و سـپس در 8 
اسـتان محـروم و کمتـر توسـعه یافتـه اجرا گردیـد و قدم بـه قدم به 
تدریـج گسـترش یافـت و در سـال 1383 تعـداد 12میلیـون و پانصد 
هزار نفر را در سرتاسـر کشـور تحت پوشـش قرار داد و بدین ترتیب 
از نظـر تعـداد افـراد تحت پوشـش، ایـران اجـرای بزرگتریـن برنامه 
شـیر مـدارس در جهـان را بـه خود اختصـاص داد و در سـال 89 نیز 
14 میلیـون و پانصـد هـزار نفـر را در بـر گرفـت. اجرای برنامه شـیر 
مـدارس موجـب شـد کـه همـواره در مجامـع بیـن المللـی خصوصًا 
سـازمان هـای مسـئول بهداشـت جهانـی و فائـو، از ایران بـه عنوان 

یکـی از کشـورهایی کـه اهمیـت خاصی برای سـالمت و بهداشـت 
جامعـه خـود قائـل اسـت ذکـر شـود. در سـال تحصیلـي 85-86 
مدیریـت برنامـه شـیر مـدارس از وزارت جهاد کشـاورزي بـه وزارت 

آموزش و پرورش منتقل شد.
هرچنـد، جمهوری اسـالمی ایـران از جملـه کشـورهایی بود که 
جمعیـت باالیـی از دانش آموزان را تحت پوشـش برنامه شـیر مدارس 
داشـت، ولـی بـا توجه بـه مقـدار 14 لیتر سـرانه هر دانش آموز،  شـیر 
مـدارس سـهمی حـدود 2 درصد از سـرانه شـیر مصرفی کشـور را دارا 
بـود. متاسـفانه از سـال 92 تا 95 سـرانه هـر دانش آموز حـدود 4 لیتر 
بـود و از سـال 96 نیـز برنامـه شـیر مـدارس متوقـف شـده اسـت. در 
صورتـی کـه کشـورهای دیگـر جهـان اگرچـه ممکن اسـت جمعیت 
دانش آموزی کمتری را تحت پوشـش داشـته باشـند، ولی سـرانه شیر 
مدرسـه هـر دانـش آموز بسـیار باالتر و بیـن 30 تا 55 لیتر بـوده و در 

حدود 200 تا 260 روز در سال در مدارس شیر توزیع می گردد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه برنامـه  توزیع شـیر مـدارس بـه صورت 
رایگان در جمهوری اسـالمی ایران، یکی از برنامه های بسـیار ارزشـمند 
دولـت بـوده و از جملـه مصادیق بـارز توزیع هدفمند یارانه ها محسـوب 
مـی شـود که به طور مشـخص در اختیـار جمعیت تعریف شـده و گروه 
هـدف یعنـی دانـش آموزان قـرار می گیـرد کـه متاسـفانه در طی چند 
سـال گذشـته بسـیار نامناسـب و ناموفق بوده اسـت و حدود سـه سـال 
اسـت که متوقف شـده اسـت. برای سـال جاری نیز ظاهرا مبلغی حدود 
180 میلیـارد تومـان ابـالغ اعتبار شـده اسـت اما با وضعیـت فعلی بعید 
اسـت کـه برنامـه اجرا شـود و اگر هم برنامه عملیاتی شـود بـا توجه به 
افزایـش قیمـت هـا و اعتبار بسـیار کم تنها حـدود 100 میلیـون پاکت 
شـیر مـی توانـد توزیع گردد که سـرانه هـر دانش آموز کمتـر از حدود 2 
لیتـر خواهد شـد. انتظار اسـت با توجه مسـئولین مربوطه نـه تنها برنامه 
شـیر مدارس دو باره عملیاتی شـود بلکه با حجم بیشـتر، کیفیت باالتر 

و با برنامه ریزی منظم تری برای سالیان متمادی اجرا گردد.

 رواج الگوي تغذیه ناسالم 
زنگ خطري بود براي سامت 

جامعه ایراني، بنابراین 
سیاست گذاران کان کشور 
طرح شیر مدرسه ایران را با 

هدف اصاح شیوه هاي زندگي 
در جامعه ایراني از طریق ارایه 
الگوي تغذیه سالم، افزایش 

مصرف شیر در کودکان و 
نوجوانان، افزایش تقاضا براي 
تولید شیر و محصوالت لبني در 

کشور و ارتقاي سامت 
دانش آموزان با مدیریت وزارت 
جهاد سازندگی )کشاورزی( به 

اجرا درآوردند.

 
 
 

که جمعیت باالیی از دانش آموزان را تحت پوشش برنامه  بودهرچند، جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی 
 هسراندرصد از  2سرانه هر دانش آموز،  شیر مدارس سهمی حدود  لیتر 14، ولی با توجه به مقدار شتشیر مدارس دا

برنامه نیز  96و از سال  بودلیتر  4آموز حدود  سرانه هر دانش 95تا  92سال  از. متاسفانه بودشیر مصرفی کشور را دارا 
. در صورتی که کشورهای دیگر جهان اگرچه ممکن است جمعیت دانش آموزی متوقف شده استشیر مدارس 

لیتر بوده و در  55تا  30نش آموز بسیار باالتر و بین کمتری را تحت پوشش داشته باشند، ولی سرانه شیر مدرسه هر دا
  .روز در سال در مدارس شیر توزیع می گردد 260تا  200حدود 

الزم به ذکر است که برنامه  توزیع شیر مدارس به صورت رایگان در جمهوری اسالمی ایران، یکی از برنامه های 
یع هدفمند یارانه ها محسوب می شود که به طور مشخص در بسیار ارزشمند دولت بوده و از جمله مصادیق بارز توز

متاسفانه در طی چند سال گذشته  اختیار جمعیت تعریف شده و گروه هدف یعنی دانش آموزان قرار می گیرد که
ی مبلغ نیز ظاهرا سال است که متوقف شده است. برای سال جاری سهبسیار نامناسب و ناموفق بوده است و حدود 

و اگر هم برنامه  لیارد تومان ابالغ اعتبار شده است اما با وضعیت فعلی بعید است که برنامه اجرا شودمی 180 حدود
میلیون پاکت شیر می تواند توزیع گردد  100عملیاتی شود با توجه به افزایش قیمت ها و اعتبار بسیار کم تنها حدود 

با توجه مسئولین مربوطه نه تنها برنامه شیر است  ظارنتالیتر خواهد شد.  2حدود کمتر از که سرانه هر دانش آموز 

قدم به قدم توسعه برنامه 


