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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

چـه ضرورتـی باعـث شـد کـه برنامـه شـیر مدرسـه در 
همان زمان راه بیافتد و مداخله تغذیه ای انجام شود؟

آن زمـان طبـق بررسـی هایی کـه وزارت بهداشـت انجـام داد به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم که در رشـد دانش آمـوزان، کوتاه قـدی، هوش و 
... مشـکل وجـود دارد، همچنیـن سـهم شـیر و لبنیات در سـبد غذایی 
دانش آمـوزان بسـیار کـم بـود. در سـبد غذایـی آن هـا بیشـتر مـواد 
نشاسـته ای بـود. بـه همیـن خاطـر هیاتـی متشـکل از وزارت جهـاد 
کشـاورزی، آمـوزش و پـرورش، بهداشـت و سـازمان برنامـه و وزارت 
بازرگانـی همه دسـت به دسـت هـم دادند تـا بتوانیم طرح توزیع شـیر 
رایـگان را اجـرا کنیـم. آن زمان قرار شـد که مجـری کار وزارت جهاد 

کشاورزی و مصرف کننده وزارت آموزش و پرورش باشد.

تاثیـر ایـن طرح را هم بررسـی کردید؟ پاسـخ مناسـبی 
از اهدای شیر مدرسه گرفتید؟

اجـرای طـرح بسـیار اثرگـذار بـود، بعـد از چنـد سـال مـا طبـق 

بررسـی هایی کـه انجـام دادیـم، مشـاهده کردیـم کـه رشـد قـدی 
دانش آمـوزان حـدود 3 تـا 4 سـانتیمتر افزایـش یافتـه اسـت. از نظـر 
نیـز طبـق همـه   ... و  یادگیـری  و  آمادگـی سـر کالس  و  هوشـی 
گزارش هایـی کـه از اسـتان ها ارسـال می شـد نشـان مـی داد کـه این 

کار موثر بوده است. 
توزیـع شـیر چـه مشـکاتی و موانعی داشـت یـا بعدتر 

پیدا کرد؟
طـرح توزیـع شـیر آن زمان کامـال کنترل شـده اجرا می شـد. آن 
زمـان مشـکالت بودجـه ای خیلـی کم بـود، دولـت بودجـه را تصویب 
پیش پرداخـت  درصـد   20 می کـرد.  پیـدا  تخصیـص  و  می کـرد 
می دادنـد، بـر همـان اسـاس مـا بـا کارخانه ها قـرارداد می بسـتیم و از 
اول مهـر همـه کارهـای توزیع شـروع می شـد. آن زمان بودجـه ما از 
خـرداد معلـوم بـود و در همـان تابسـتان قبـل از آغـاز کار مـدارس، 
تخصیص هـا را دریافـت می کردیـم. بـا کارخانه هـا تسـویه حسـاب 
می کردیـم و یک پنجـم، یک پنجـم بـه آن هـا پـول می دادیم تـا تمام 

یزالله کمالی زاده، دبیر سابق کمیته شیر مدارس: عز

طرح شیر مدرسه باعث رشد میانگین قد 
دانش آموزان شده بود

عزیـزاهلل کمالـی زاده، اسـتاد دانشـگاه تهـران و فارغ التحصیـل تغذیـه از کانـادا پیش از این از سـال 80 تـا 85 دبیر 
کارگـروه شـیر مدارس بوده اسـت. او از جمله کسـانی اسـت که برای راه اندازی برنامه شـیر مدرسـه و اهـدای تغذیه 
مناسـب بـه دانش آمـوزان پیش قـدم شـده و این طـرح را در همان زمان که مسـئولیت بر عهده داشـته به سـرانجام 
رسـانده اسـت. او هم چنـان مداخلـه تغذیـه ای را بـرای بهبـود سـامت دانش آمـوزان مفیـد و ضـروری می دانـد. 

گفت وگـوی ویژه نامه همایش صنعت لبنی با او را می خوانید:
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

شـود. شـیری کـه اسـتفاده می کردیم اسـتریل بود چون هـم کیفیت 
بهتـری داشـت و هـم حمل و نقـل آن راحت تر بود. اتفاقـا کارخانه ها 
هـم راحت تـر می توانسـتند تامیـن کننـد. سیسـتم کار مـا آن زمـان 
متمرکـز بـود، بـه ایـن ترتیـب کـه همـه برنامه ریزی هـا از مرکـز 
انجـام می شـد. سـهمیه هر اسـتانی مشـخص می شـد و هر اسـتانی 
هماهنگی هـای خـود را بـا آمـوزش و پـرورش انجام می داد، اسـتان 
بـه منطقـه و منطقـه هـم به مـدارس تـا کار توزیع تمام می شـد. هر 
مدرسـه هـم هـر زمان مصـرف می کـرد باید فرمـی را پـر می کردند 
و بـه منطقـه می دادنـد، منطقـه هـم بـه اسـتان و اسـتان بـه مرکـز 
ارسـال می کـرد. وقتـی همـه این کارهـا انجـام می شـد آن زمان ما 
پرداخت هـا را انجـام می دادیـم. بـه همین خاطر این سیسـتم بسـیار 
کنترلـی بـود. امـا متاسـفانه اکنـون سیسـتم غیرمتمرکـز اسـت و 
مشـکالتی را به وجود آورده اسـت. مشـکالتی اکنون در توزیع شـیر 
بـه وجـود آمده اسـت. آمـوزش و پـرورش به توزیع شـیر پاسـتوریزه 
و قـرارداد بـا کارخانه هـای محلـی روی آوردند و مقـداری کنترل آن 

طور که باید دفتر مرکزی روی موضوع داشته باشد، ندارد.
حـاال بـه بودجـه اختصـاص داده شـده به توزیع شـیر در سـال 
98 نـگاه کنیـد. بایـد بـه مناطـق محـروم توجه بشـیتری شـود. اگر 
هـر پاکـت شـیر 1700 تومان باشـد و 200 میلیـارد بودجه اختصاص 
جمعیـت  اگـر  شـیر؛  پاکـت  110میلیـون  می شـود  شـود  داده 
دانش آمـوزان مـا در ایـن 8 اسـتان محـروم کـه بنـا اسـت در آن هـا 
شـیر توزیع شـود حـدود 5 میلیـون دانش آمـوز در همه مقاطع باشـد 
یعنـی هـر دانش آمـوز 20 نوبـت می توانـد شـیر مصـرف کنـد. مگر 
ایـن کـه کار را محـدود کنیـم و بگوییـم فقـط دانش امـوزان ابتدایی 
یـا متوسـطه اول یـا دوم؛ آن زمـان بـه جـای 20 نوبت می شـود 50 

نوبـت شـیر توزیع کـرد. بنابرایـن بودجـه اختصاص داده شـده اصال 
کافی نیست و طراح به خوبی اجرا نمی شود. 

پیشنهادی هم برای بهتر شدن طرح فعلی دارید؟
بـا ایـن بودجه کم که معلوم نیسـت تخصیص داده شـود، به جای 
8 اسـتان بهتـر اسـت تعـداد اسـتان ها کم تـر شـود یـا اینکـه در داخـل 
اسـتان ها بـر روی دانش آمـوزان ابتدایی یا متوسـطه اول متمرکز شـویم 
تـا حداقـل بتوانیـم 50 نوبت شـیر توزیـع کنیم و موثـر واقع شـود. این 
خیلـی بهتـر اسـت از اینکه 20 نوبت شـیر توزیـع کنیم که نـه می توان 
اثربخشـی آن را انـدازه گرفـت نـه توزیـع آن را کنتـرل کـرد و حتـی 
هزینه هـا هـم زیـاد می شـود. قراردادهـا باید بـا چند کارخانه مشـخص 
بسـته شـود نه اینکـه مناقصه گذاشـته شـود. مناقصه جـواب نمی دهد. 
بایـد بـا چند کارخانه خوشـنام که کارشـان مشـخص اسـت و مـردم به 
شـیر آن ها اعتماد دارند قرارداد بسـته شـود. در تمام دنیا در هر کشـوری 
هـم شـیر مدرسـه فقط چنـد کارخانه محـدود تولید می کننـد، چون این 
کار یـک کار حاکمیتـی اسـت، کنتـرل می خواهد و اصال نبایـد این گونه 
باشـید کـه برویـم در هـر اسـتانی کارخانـه ای وچـود داشـت مناقصـه 
بگذاریـم و قـرارداد ببندیم. هر بسـته شـیری که به دسـت دانش آموزان 
می دهیـم ماننـد یـک نارنجـک اسـت و اگـر داخـل یکـی از پاکت هـا 
مشـکلی باشـد کل طرح زیر سـوال می رود. راهکار دیگـری که انجمن 
صنایـع لبنـی دنبال می کند این اسـت کـه از بانک ها تسـهیالت بگیرد 
و دولـت بدهـکار شـود و دو سـال دیگـر با سـود 2 درصـد بازپرداخت را 
انجـام دهـد، این هـم یک راهکار اسـت و اگـر این کار هم انجام شـود 
خـوب اسـت. بایـد حتما 50 نوبـت توزیع انجام شـود وگرنه کمتـر از آن 

اثرگذار نخواهد بود. 


