رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق اروﻣﯿـﻪ و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ اروم آدا :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎر ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اروﻣﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﺮان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان ﭼﻪ روزﻫﺎی را ﭘﯿﺶرو
دارد؟ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎر ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اروﻣﯿﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ؛ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای روﺑﻪروﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮاﻧﻊ
و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪای از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت دارد ﻧﻪ

ﮐﻤﺘﺮ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط دارد .ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه،
ﭘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ر ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر ﺟﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد
دارد«.
ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺧﻮد
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮارد و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎم در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺣﻮزه ﺧﻮد
را دارد .ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎم ،ﻣﺜﻞ ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را آزار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺎص اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ«.
او ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص را ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ:
»ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ارﺗﻔﺎع ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو و ﮐﻤﭙﻮت  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد؛ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺰﯾﺰان اﯾﻦ ارﺗﻔﺎع را ﺑﻪ  ۱۰۲رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺗﺮازو و ﺑﺮﯾﮑﺲﻣﺘﺮ و  PAHﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﺬا دارو اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی را در ﻫﻤﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ«.
او اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻮزه ﻏﺬا را  ۹ﻋﻨﻮان ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ از
آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮ روی ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺑﺎ ﻓﻮت ﺳﻪﻣﯿﻠﯽ
ﺑﻪﺟﺎی ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :روﻏﻦ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ«؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﺳﺲ ﯾﺎ ﭼﺮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻢﭼﺮب .ﻣﺮدم اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل را در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی دارد«.
اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﻌﺪد ﻣﺠﻮزﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﺣﻮزهای ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار
رﻗﺎﺑﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ و
ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ،در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت ﮐﻢﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر دارد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی دوﻟﺖ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﺮان و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد؛ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد«.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اروﻣﯿﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪای ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ را از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
ﻣﯽداﻧﺪ .ااز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ،دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب ،ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

