دﺑﯿﺮ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻮم و
ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾــﯽ :ﺳــﺮاﻧﻪ ﻣﺼــﺮف
ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮐﺸﻮر  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﺑﯿﺮ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت
در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺪود  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺣﺪود  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺣﺪود  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر دﺑﯿﺮﯾﺎن
دﯾﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺣﺪود  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد
ﻣﺎ از ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه

اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ را اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ،ﻟﺒﻨﯿﺎت را ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺿﺮوری اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﭘﻮﮐﯽ
اﺳﺘﺨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در اﯾﺮان  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت رﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ۲۲۰ :
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۱۸۱ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری  ۳ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‘ :ﻧﻘﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت’ ،
‘راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺷﯿﺮﺧﺎم و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ’ و ‘ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎب
 ،ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار’ ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ  ۳ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﺑﯿﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‘ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ
دام ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ در ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی و اﻫﻤﯿﺖ آن در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ’ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

