ﺷﯿـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ در اﻧﺘﻈـﺎر ﺗﺨﺼـﯿﺺ
ﺑﻮدﺟﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮﺧﯽ
از ردﯾﻒﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد؛ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ را ﮐﻪ رﮐﻦ و ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﺳﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮر داﻧﺶ
آﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮی ﺧﻮش
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻬﺮ رﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎل دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻪ ﮐﺎر وﯾﮋهای ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻔﻐﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻤﯽ
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺣﻪ ﺳﺎل
ﺟﺎری  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﯾﻊ راﯾﮕﺎن ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در
دو ﺳﺎل  ۹۶و  ۹۷ﭼﻨﯿﻦ ردﯾﻔﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وزارت آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ از  ۲ﺳﺎل
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ دوﺑﺎره ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در زﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
ﺑﺮﺧﯽ از ردﯾﻒﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ از دو
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :اول آﻧﮑﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
را دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺟﻪ
دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﻮاره درﺑﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در اﯾﺮان و اﻣﺮاﺿﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺮﺗﺐ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻓﺮزﻧﺪان
ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﯾﺎراﻧﻪای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ از اﻣﺮاض و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪای داﻧﺶ
آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد.
دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﻣﺪرﺳﻪ و در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﻘﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ
ﯾﺎراﻧﻪ را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در راﺳﺘﺎی ﺳﻼﻣﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ و ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺨﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد آﯾﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺒﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ آﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه
دﻗﯿﻖ و وﺳﯿﻊ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
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