ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮاد
اوﻟﯿـﻪ وارداﺗـﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻮﻣﯽ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮای ﺷﻌﺎر ﺳﺎل
 ۱۴۰۰داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺟﻬﺖ ورود ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﻮﻟﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
دادهاﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻗﺪﯾﺮ رﺟﺐ زاده ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬای ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ و داﻧﺸﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬای ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻋﻠـﻮم و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ در راﺳـﺘﺎی اﺟـﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و رﻓﻊ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ
و اﺧﺘﯿﺎرات در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺮﮔﺰاری
دوره ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺛﺮﮔﺬار
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،رﺟﺐ زاده اﻇﻬﺎر
ﮐـﺮد :ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ وارداﺗـﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی داﻧﺸﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ داﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﻮﻟﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ،اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ در ﺧﺼﻮص داوری اﺧﺘﺮاﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در
ﺳﺎل ۱۴۰۰اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

