دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ۸۲۰:ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و  ۶۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ﭼﺎﻗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ و ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺎوه زرﮔﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
اﯾﺮان ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﺎﺋﻮ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
در ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺎﺋﻮ روﻧﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن را ﺻﻌﻮدی اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺟﻬﺎن از  ۸۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ  ۸۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
زرﮔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﻏﻠﺐ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی در اﻏﻠﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای
ﻓﻘﺮا ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر  ۶۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر
و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﭼﺎق در ﺟﻬﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺮخ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ در
ﺟﻬﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻣﺎن در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
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ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﻣﺮوز زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا
در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﯿﺒﺮدار و ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﮑﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ ،ﻧﻤﮏ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺣﯿﻮاﻧﯽ روی آورده اﻧﺪ.
وی رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ،ﭼﺮﺑﯽ و
ﺷﮑﺮ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
زرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ و ﭼﺮﺑﯽ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب
ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ ﺳﻔﺮه از  ۱۰ﺑﻪ  ۲درﺻﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ در رب ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ از  ۲ﺑﻪ  ۱٫۵درﺻﺪ و ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﻗﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار
را از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻫﻤﺮاﻫﯽ را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از
رﯾﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎ ﭼﻮن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی آ و دی ،روی ،آﻫﻦ و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﻨﮏ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬای اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای اﯾﺮان اﻣﺮوز
ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
زرﮔﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ،ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ و ﭼﺮﺑﯽ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در
ﺳﻔﺮه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻃﺮح
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﺷﮑﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد و از دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﮑﺪان در ﺳﻔﺮه ﻧﯿﺴﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۹۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺮان ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
زرﮔﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان را ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺻﻨﺎف و
ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺮﭘﻠﻪ ای ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺳﻮق
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻃﺮح
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای را ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ را اﺑﺘﺪا
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ روی آن
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

