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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ  :ﮐﺮوﻧﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و دﭼﺎر ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﺎن رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی
را ارزﻧﺪه و ﺳﺘﻮدﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل
ﭘﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .

رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه دوﻟﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺧﺎﻟﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ را ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﯽ اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﺧﻮﺑﯽ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮان وﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ

ﻣﻬﻨﺪس
ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺎﻫﺎً ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد آن ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ وﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺮار
دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ دوﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی
در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ اﻓﺰود  :در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻮی ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از آن
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ،رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﺤﻮل ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  A+، A ،B ، Cو
… ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻟﺨﻮاه
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ۷۰
درﺻﺪی در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﻣﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن دارد ،ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ۷۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از اول ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل درج ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯽ
اﻓﺰود  :ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﻗﺮادادﻫﺎﯾﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﯾﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻒ ﺑﺎزار
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺟﺎی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .
وی
اﻓﺰود  :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻫﻢ در
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻀﺮرﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﺎ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﺮاﻧﺘﺮ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺤﺎف در ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻓﺎرغ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﺸﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎ ،ﻣﻐﺎزه

ﻫﺎ و اﺻﻨﺎف در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺷﺎداﺑﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد وﻟﯽ در ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﮑﻮت و ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻮ اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﻧﻈﺎرت ازﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای
در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۲۰ﻣﻐﺎزه و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ در آن ﻣﺤﺪوده
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت
ﻏﺬا در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﺎً ﻣﻮازی ﮐﺎری و
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﻤﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارﮔﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا
و دارو ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﯾﮏ
داروﺳﺎز ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ  .و ﯾﺎ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻد،
ﺧﻮدرو ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و
… اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎد و
ﺳﺎﺧﺘﻦ راﻫﻬﺎ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج و ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ

ﻏﺬا .ﺟﺪا از اﯾﻦ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﭘﯿﺎز ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ،
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و… ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن
ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ
ﻏﺬا ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
دارو اﺳﺖ.

ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻓﺰود ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
را ﺟﺪا ﮐﺮد و در ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺟﺎی
داد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ از وزارت ﮐﺸﺎورزی ،اداره ﮐﻞ ﻏﺬا از وزارت
و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۵-۶ﻧﺎﻇﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و…
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻮازی ﮐﺎری و ﯾﺎدآوری ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻼ
 ۱۳۵۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻮ در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻪ و اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻪ روز رﺳﺎن ،ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﻌﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎرز آن اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ .وی اﻓﺰود
 :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺣﺪود  ۳۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎری دارﯾﻢ و ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﯽ اداﻣﻪ داد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻی  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺸﺘﺮی از اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دردوران ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روی آورده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽ
ﮔﺬارم و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و
ﻧﺸﺎط را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪم .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮔﻔﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﺎدرت
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎرات ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

