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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

 آگاهـی و دانـش کافـی دربـاره اهمیت و جایـگاه مصرف 
شیر در سبد غذایی خانواده ها وجود ندارد

ــی از  ــردم را یک ــد م ــدرت خری ــش ق ــی، کاه ــدس چمن مهن
مهم تریــن علــل کاهــش ســرانه مصــرف محصــوالت لبنــی 
ــم  ــل مه ــی از دالی ــت: یک ــش گف ــه همای ــه ویژه نام ــد. او ب می دان
کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت مــا در کشــور قبــل از ایــن دوران 
ــدای  ــال در ابت ــه طــور مث ــی نداشــتیم. ب ــز ســرانه مصــرف باالی نی
انقــالب و بــا توجــه بــه میــزان جمعیــت، ســرانه مصــرف محصوالت 

لبنی کمتر از 90 کیلوگرم بوده است.
ــد  ــن 40 ســال علی رغــم اینکــه تولی او ادامــه داد: در طــول ای
محصــوالت لبنــی افزایــش پیــدا کــرد و ضمــن رســیدن بــه 
ــرانه  ــث س ــید، در بح ــر رس ــه صف ــز ب ــا نی ــی، واردات م خودکفای
ــه روز ســرانه مصــرف  مصــرف  اتفاقــات معکوســی رخ داده و روز ب
محصــوالت لبنــی کاهــش یافتــه اســت. در ســال هــای اخیــر نیــز 
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــم و شش ــعه پنج ــه توس ــای دو برنام پیش بینی ه
ــد و  ــق نش ــز محق ــی نی ــوالت لبن ــرف محص ــرانه مص ــش س افزای
ــورت  ــن کار، ص ــی ای ــی متول ــتگاه های ــرف دس ــی از ط ــدام عمل اق

نگرفت.
چمنــی سیاســت هــای اقتصــادی ماننــد حــذف یارانــه شــیر در 
ــر  ــد را از دیگ ــدرت خری ــش ق ــال و کاه ــش ارزش ری ــار کاه کن
عوامــل موثــر در کاهــش ســرانه مصــرف لبنیــات در کشــور دانســت 
ــذف  ــد از ح ــال 90 بع ــزی در س ــک مرک ــزارش بان ــه گ ــت: ب و گف
ــه شــیر، مصــرف شــیر  40 درصــد کاهــش پیــدا کــرد کــه در  یاران
ــش  ــن کاه ــه میانگی ــر ک ــی دیگ ــوالت غذای ــا محص ــه ب مقایس

18درصدی داشتند، رقم بسیار بزرگی بود.

او افــزود: در کنــار مســائل اقتصــادی مســائل فرهنگــی نیــز در 
کاهــش ســرانه مصــرف محصــوالت لبنــی موثــر بــوده اســت. امــروز 
آگاهــی و دانــش کافــی دربــاره اهمیــت و جایــگاه مصــرف شــیر در 
ــا  ــتر از این ه ــد بیش ــدارد و بای ــود ن ــا وج ــواده ه ــی خان ــبد غذای س
ــه محــض  ــد و ب ــدرت خری ــن مســئله کار شــود. کاهــش ق روی ای
ــرف  ــش مص ــاهد کاه ــوداری ش ــر نم ــد از نظ ــاق می افت ــه اتف اینک
عمومــی همــه مــواد غذایــی هســتیم ولــی وقتــی میانگیــن مصــرف 
دیگــر مــواد غذایــی 18 درصــد و میانگیــن مصــرف شــیر 40 درصــد 
کاهــش پیــدا میکنــد ایــن بــدان معنــا اســت کــه شــیر کمتــر مــورد 

توجه قرار گرفته است.
چمنــی گفــت: در ســال هــای بیــن 80 تــا 85 در حــوزه 
فرهنــگ ســازی مصــرف لبنیــات بــا  کمــک آمــوزش و پــرورش و 
ــا و  ــت ه ــر دول ــا تغیی ــا ب ــت ام ــورت گرف ــی ص ــیما اقدامات صداوس

سیاست ها این مساله به کلی فراموش شد.
ــتاندارد  ــرانه اس ــاره س ــی درب ــع غذای ــناس صنای ــن کارش ای
مصــرف محصــوالت لبنــی گفــت: میــزان مصــرف محصــوالت لبنــی 
ــا  ــو ی ــر از 270 کیل ــد کمت ــزان کلســیم نبای ــر اســاس دریافــت می ب
لیتــر در ســال باشــد.  امــا بــر اســاس آمــار مرکــز آمــار ایــران تولیــد 
شــیر خــام در کشــور حــدود 7 میلیــون تــن اســت و بــا اســتناد بــه 
ــدود  ــر ح ــر نف ــرای ه ــور ب ــیر در کش ــد ش ــرانه تولی ــار س ــن آم ای
80کیلوگــرم اســت. ســرانه مصــرف نیــز بنــا بــه دالیــل گوناگــون20 
درصــد پاییــن تراســت. بنابرایــن می تــوان گفــت ســرانه محصــوالت 

لبنی در کشور حدود 70 کیلوگرم برای هر نفر است.
 او افــزود: دربــاره ســرانه مصــرف شــیر یــک نکتــه بســیار مهــم 
ــی،  ــه اجتماع ــر از جنب ــه غی ــالمتی ب ــود دارد. س ــز وج ــر نی دیگ

کارشناسان برای حل مشکل مصرف سرانه شیر پیشنهاد کردند

عوامل منفی و تخریب گر صنایع لبنی را 
برطرف کنیم

ـــاخص های  ـــن ش ـــی از مهمتری ـــه یک ـــر جامع ـــای آن در ه ـــیر و فرآورده ه ـــرانه ش ـــرف س ـــزان مص ـــروزه می  ام
توســـعه بـــه شـــمار می آیـــد. بـــر اســـاس آخریـــن یافته هـــای علمـــی در بررســـی ارزش غذایـــی شـــیر و 
ـــد و  ـــش رش ـــر افزای ـــاوه ب ـــمند ع ـــی ارزش ـــاده غذای ـــن م ـــر از ای ـــالیانه 200 لیت ـــرف س ـــای آن، مص فرآورده ه
تضمیـــن ســـامت جســـمی افـــراد موجـــب ارتقـــای هـــوش و قـــدرت فراگیـــری آنـــان می شـــود. افزایـــش 
ـــت  ـــه آن اس ـــرف روزان ـــای مص ـــر مزای ـــگام از دیگ ـــی زودهن ـــگیری از کار افتادگ ـــر و پیش ـــول عم ـــوان کاری، ط ت
امـــا ایـــن ویژگی هـــا زمانـــی تحقـــق خواهـــد یافـــت کـــه مصـــرف شـــیر در تمـــام طـــول زندگـــی تـــداوم 

داشته باشد و مصرف آن در هیچ مقطع سنی قطع نشود. 
ـــا  ـــت. ب ـــود اس ـــتاندارد موج ـــوب و اس ـــزان مطل ـــر از می ـــیار کمت ـــران بس ـــیر در ای ـــرانه ش ـــرف س ـــفانه مص متأس
ـــتخوان،  ـــی اس ـــه پوک ـــی از جمل ـــدازه کاف ـــه ان ـــات ب ـــیر و لبین ـــردن ش ـــرف نک ـــی از مص ـــای ناش ـــه پیامده ـــه ب توج
ــد و  ــی قـ ــدان، کوتاهـ ــه و دنـ ــای لثـ ــی، بیماری هـ ــره هوشـ ــش بهـ ــد، کاهـ ــدی رشـ ــه، کنـ ــوء تغذیـ سـ
ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــرف آن ت ـــگ مص ـــج فرهن ـــیر و تروی ـــی ش ـــن ارزش غذای ـــرورت تبیی ـــتی، ض ـــای پوس ناراحتی ه
ـــی از  ـــی، یک ـــواد لبن ـــیر و م ـــرف ش ـــت مص ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــم اس ـــیار مه ـــوب بس ـــتانداردی مطل اس
ـــت.  ـــی اس ـــواد لبن ـــیر و م ـــرف ش ـــن مص ـــش میانگی ـــی افزای ـــت غذای ـــه و امنی ـــی تغذی ـــند مل ـــداف کان در س اه
ـــه  ـــت از مجموع ـــد حمای ـــوزش نیازمن ـــازی و آم ـــر فرهنگ س ـــاوه ب ـــدف را ع ـــن ه ـــه ای ـــتیابی ب ـــان دس کارشناس
اقداماتـــی می داننـــد کـــه شـــیر و لبنیـــات ســـالم متناســـب بـــا قـــدرت خریـــد مـــردم در دســـترس آن هـــا 

قرار گیرد.

حسین چمنی،
کارشناس صنعت شیر
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

ــا  ــان در کشــور م ــز دارد. هزینه هــای درم جنبه هــای اقتصــادی نی
بســیار ســنگین اســت و مــردم بایــد توجــه کننــد کــه هرچــه  ســهم 
محصــوالت لبنــی در ســبد غذایــی خانواده هــا افزایــش پیــدا کنــد 
صرفه جویــی خوبــی در ســایر هزینه هــای خوراکــی و نیــز درمانــی 

صورت می گیرد.  
چمنــی ادامــه داد: افزایــش ســن و حرکــت بــه ســوی 
ــرعت  ــا س ــاط دنی ــر نق ــه دیگ ــبت ب ــا نس ــور م ــالمندی در کش س
بیشــتری دارد و مــا بــا ســرعت 2 برابــر نســبت بــه اروپــا بــه ســمت 
ــا  ــر از 30 ســال دیگــر م ــم.  طبــق آمارهــا کمت ســالمندی می روی
ــک  ــالمندان ی ــت و س ــم داش ــالمند خواهی ــون س ــدود 26 میلی ح
چهــارم جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد. در چنیــن شــرایطی 
ــک دوره  ــرای شــروع ی ــا ب ــان و میانســاالن م ــن جوان شــیر در بی
ــن 26  ــر از ای ــت. اگ ــر اس ــیار موث ــالم  بس ــوب و س ــالمندی خ س
ــک  ــوند ی ــر ش ــا زمین گی ــادی از آنه ــداد زی ــالمند تع ــون س میلی

فاجعه ملی در بعد اقتصادی و اجتماعی  رخ خواهد داد.

حـذف طـرح هـای حمایتـی و تشـویقی دولـت یـک 
ریـزش بزرگ در سـرانه مصـرف لبنیات در این سـال ها 

ایجاد کرد
ــات  ــرف لبنی ــرانه مص ــش س ــاره کاه ــی راد درب ــر خاتم دکت
گفــت: مــا بــا کاهــش ســرانه مصــرف مواجــه نیســتیم مــا در ایــن 
خصــوص بــه نقطــه اول بازگشــتیم. در دوره ای بــه علــت سیاســت 
هــای حمایتــی دولــت در غالــب طرح هایــی ماننــد شــیر یارانــه ای و 
ــدا  ــا پی ــبد خانواده ه ــی در س ــش پررنگ ــات نق ــدارس، لبنی ــیر م ش
ــذف  ــع ح ــد. در واق ــرف ش ــرانه مص ــش س ــث افزای ــرد و باع ک
ــزرگ در  ــزش ب ــک ری ــت ی ــویقی دول ــی و تش ــای حمایت طرح ه

سرانه مصرف لبنیات در این سال ها ایجاد کرد.
ــات در  ــرف لبنی ــرانه مص ــش س ــر کاه ــل دیگ ــزود: دلی او اف
کشــور کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت. کاهــش قــدرت خریــد 
ــد و  ــارن ش ــی مق ــوالت لبن ــت محص ــش قیم ــا افزای ــور ب در کش

افزایش قیمت لبنیات از قدرت خرید مردم پیشی گرفت.
ــرانه  ــش س ــوال کاه ــر از ع ــی دیگ ــادرات را یک ــی ص خاتم
مصــرف لبنیــات دانســت و گفــت: امــروز بیــش از 15 تــا 20 درصــد 

محصــوالت لبنــی بــه دلیــل فضاهــای صادراتــی کــه فراهــم شــده 
ــه دلیــل کاهــش یافتــن  اســت صــادر مــی شــود. تولیدکننده هــا ب
ــه  ــته اند و ب ــار گذاش ــی را کن ــازار داخل ــردم،  ب ــد م ــدرت خری ق
و  دولــت  صادراتــی  مشــوق های  می رونــد.  صــادرات  ســمت 
اختــالف قیمــت ارز و تقاضایــی کــه در خــارج از بازارهــای ایــران 
ــازار  ــی در ب ــوالت لبن ــه محص ــش عرض ــث کاه ــود دارد، باع وج

داخلی می شود.
او ادامــه داد: دربــاره مســائل فرهنگــی موثــر در کاهــش 
ســرانه محصــوالت لبنــی نیــز بایــد بگویــم کــه مــردم مــا در ایــن 
ســال ها مــردم شــیرخوار و لبنیات دوســتی نبودنــد. از طــرف دیگــر 
ــایعاتی  ــا و ش ــد هجمه ه ــن می آی ــردم پایی ــد م ــدرت خری ــی ق وقت
ــر  ــردم راحت ت ــرف م ــود دارد از ط ــت وج ــن صنع ــاره ای ــه درب ک
پذیرفتــه می شــود. خاتمــی دربــاره ایــن شــایعات گفــت: مســئوالن 
ــازی  ــه فرهنگ س ــته ب ــال های گذش ــطوح در س ــه س ــا در هم م
دربــاره مصــرف محصــوالت لبنــی کمــک نکردنــد. از طــرف دیگــر 
ــازار فلــه بــه عنــوان رقیــب بخــش خصوصــی در حــوزه صنایــع  ب
لبنــی ایــن حــوزه را تخریــب کــرد. ایــن تخریب هــا باعــث گرایــش 
ــط و  ــد و فق ــنتی نش ــه س ــی ب ــی صنعت ــوالت لبن ــردم از محص م
فقــط باعــث شــد کــه ذهنیــت مــردم دربــاره کل محصــوالت لبنــی 
تغییــر کنــد. بــه طــور مثــال ایــن کــه شــیر اســتریلیزه و صنعتــی 
دارای مــواد نگه دارنــده اســت و ارزش غذایــی کمتــری دارد در ایــن 
ســال ها بیــن مــردم پخــش شــد و مســئوالن و رســانه های مــا در 

جهت اصالح تخریب ها و باورهای غلط کاری انجام ندادند.
ــش ســرانه مصــرف محصــوالت  ــاره راهکارهــای افزای او درب
لبنــی گفــت: کاهــش قــدرت خریــد مــردم و نبــود فرهنــگ مصــرف 
محصــوالت لبنــی دو دلیــل عمــده ایــن مشــکل اســت پــس هــر 
ــر حــل  ــی ب ــد مبتن ــرانه مصــرف بای ــش س ــرای افزای ــه ای ب برنام
ایــن دو مشــکل باشــد. از نظــر قــدرت خریــد بایــد بررســی کنیــم 
ــر در  ــا قیمــت کمت ــن کاال را ب ــم ای ــی توانی ــروز چطــور م ــه ام ک
اختیــار مــردم قــرار دهیــم و از نظــر فرهنگــی بایــد ضمــن ترویــج 
و نهادینه ســازی فرهنــگ محصــوالت لبنــی، همــه عوامــل منفــی 
ــود را  ــت می ش ــن صنع ــب ای ــایعات و تخری ــروز ش ــث ب ــه باع ک

برطرف کنیم.

درباره مسائل فرهنگی موثر در 
کاهش سرانه محصوالت لبنی 
نیز باید بگویم که مردم ما در 
این سال ها مردم شیرخوار و 
لبنیات دوستی نبودند. از طرف 
دیگر وقتی قدرت خرید مردم 

پایین می آید هجمه ها و 
شایعاتی که درباره این صنعت 

وجود دارد از طرف مردم 
راحت تر پذیرفته می شود. 
خاتمی درباره این شایعات 
گفت: مسئوالن ما در همه 

سطوح در سال های گذشته به 
فرهنگ سازی درباره مصرف 
محصوالت لبنی کمک نکردند

اسماعیل خاتمی مقدم،
رییس انجمن صنایع غذایی و 

دارویی مازندران


