ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان
در ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺿﺮورت
ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺳـﻨﺪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز
راﻫـﺒﺮدی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻏـﺬای ﺳـﺎﻟﻢ در
ﮐﺸﻮر
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و
از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ؛
اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ  ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز راﻫﺒﺮدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﺸﻮر را از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ذﮐﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی
ﺷﯿﺮ اﯾﺮان اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ آﺣﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ  ،در
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ و

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور  ،ﺗﺮوﯾﺞ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و
آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺪوﺳﯽ در اداﻣﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد:
ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﮐﻼن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ از داﻣﺪاری ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺼﺮف.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ داﻣﺪاری و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬر از داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻣﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﯾﺠﺎد
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ از داﻣﺪاری ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺼﺮف
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻣﺪاری ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری ﮐﻨﻨﺪه.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز راﻫﺒﺮدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﺸﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﮕﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی آن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻤﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

و

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ
ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻟﻬﺴﺘﺎن
؛ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ؛ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز و ﻃﯽ ﺳﻪ روز ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﯿﺮﭘﮕﺎه ﻓﺎرس ازﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ۱۳۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ وﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮاﯾﺮان
ﺑﺎﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ۴ﭘﻮﺳﺘﺮوﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪی درﺟﻤﻊ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ وﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺬا اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

