رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻏـﺬا و دارو ﻣﻄـﺮح
ﮐﺮد:ﺑﯿـﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪات
ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﻏﺬاﯾـــﯽ در داﺧـــﻞ
ﮐﺸﻮر/ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ
داﻧﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در داﺧﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﻤﻦ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا

وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬا در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻏـﺬای ﺳـﺎﻟﻢ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و اﭘﯿﺪﻣﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﻮد و درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ و … ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺎ اﻣﺮوز
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و اﻻن ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و
ﺑﺎداﻧﺶ و ﻓﮑﺮ و
اﻓﺮاد ﮐﺎردان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ درزﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻧﻤﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺪمﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود
 ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻼ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺷﺪ.

ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﻏﺬا ﺣﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز
ﺑﺮای واردات ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰درﺻﺪ واردات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﺑﯿﺶ از ۸۰
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در داﺧﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ از ﻓﻌـﺎﻻن ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ در زﻣﯿﻨـﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
دارو ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺖ روی ورود ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
وی
ﺣﻮزه ﻏﺬا ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺷﻮد/.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

