ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز از ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ
اﻧــﺪﯾﺸﯽ اﻧﺠﻤــﻦ ﺻــﻨﻔﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ
آﺑﻤﯿـﻮه و ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ
اداره ﻧﻈــﺎرت ﺑﺮﻣــﻮاد ﻏﺬاﯾــﯽ
+ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﻮاد
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ دو اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺧﯽ از

آﺑﻤﯿﻮه و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ
آﺑﻤﯿﻮه و اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ وﻟﯽ
اﻟﻠﻪ داوودآﺑﺎدی دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﻤﯿﻮه و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺰﯾﺖ اﯾﺮان در ﺻﺎدرات
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آب ﻣﯿﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداری
.
وﻗﺖ ﮔﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه و اﻣﮑﺎﻧﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ وﻟﯽ

در ﺻﺪور آﺑﻤﯿﻮه و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
از ﺣﻀﻮر آب ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار
دﮐﺘﺮ داوودآﺑﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ آﺑﻤﯿﻮه
ﻫﺎ از ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اداره ﻧﻈﺎرت ﺟﺰ ﻣﻮاد
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ ﭼﻄﻮر
اﺟﺎزه ورود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
در داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
داوودآﺑﺎدی اﻓﺰود  :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﯿﻄﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد  :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﮐﺘﺮ
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ
.

در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا از ﺳﺎل  ۱۳۷۴و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺎ دﮐﺘﺮا ی ﺧﻮد در زﻣﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از
ﻋﺰم اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮا روی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺧﺒﺮ داد

و ﮔﻔﺖ:

ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻮدن در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ورود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ
و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
وﻟﯽ در ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺤﺚ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﻮز
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺰرﻋﻪ روی ﻧﺤﻮه ﺳﻢ دادن ،ﻧﯿﺘﺮات  ،ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در
ﻣﺎﻫﻬﺎی اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺬا را ﺑﺎزﻧﮕﺮی

و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد وﺑﺎﻋﺚ

اﺳﺘﻘﻼل ﻏﺬا از FDA

ﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺰود :ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻣﯿﻮه
ﺟﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم از ﺧﺎرج ﺑﺮﮔﺸﺖ
داده ﺷﻮد .

در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی  ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﻤﯿﻮه و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﻮس ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اداره ﮐﻞ
ﻧﻈﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮔﻔﺖ در ﺧﺼﻮص
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺷﮑﺮ آﺑﻤﯿﻮه  ،ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ داوﻃﻠﺐ ﺷﺪ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد و در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد

در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آﺑﻤﯿﻮه ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﻠﺐ و زﯾﺮﭘﻠﻪ ای
ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و واردات ﺑﯽ روﯾﻪ
و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ وی اﻓﺰود:
ﮔﺮاﻧﯽ ارز از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی واردات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ و
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻤﯿﻮه را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪی اﻓﺰود :ﮔﺎﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ۲
ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاد ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﺳﺎل از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرج از
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ آن ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ  .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در دﻣﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺠﺪه در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
ﺑﺮای ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﮔﻮاﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﻟﯿﻔﺮد )ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻦ اﯾﭻ( ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯽ  ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ،ﭘﻮره و ..در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
اﺷﺎره ﮐﺮد و از اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﻠﺐ و زﯾﺮ ﭘﻠﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮب  ،رﻧﮕﻬﺎی
ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل
را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﺪ

ﻧﺤﻮه
ﻣﻬﻨﺪس اﻧﺒﺎری ) ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺪاﻧﻪ( از
اﺧﺘﯿﺎرت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
از ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ دادﯾﻢ و
ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﯾﺮاﻣﯽ )ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﻨﻮش اﯾﺮان( ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و
ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎی ارﮔﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﺳﻔﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪس

ﺑﺎﻣﺪاد

از

ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺰرﻋﻪ

ﺳﺒﺰ

ﻧﯽ

رﯾﺰ

ﺑﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺻﺎدرات

ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﻮره ﻣﯿﻮه ﺟﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﺎر ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
از ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد  .ﮔﺎﻫﺎ“ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻮز ﺳﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﻣﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم

ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﮐﺎری

 .از اداره ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن
ﮐﻨﻨﺪ
داده و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ اﯾﻨﮑﺎر
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .

ﺟﻠﯿﻞ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادارت ﮐﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه
اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﭙﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط را ازﻗﺒﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ  .وی در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ادارات ﻣﺰﺑﻮر
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ
اﺷﺎره داﺷﺖ
ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ دﻧﯿﺎﭘﯿﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﻬﺎر از
ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺸﮑﺮ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺪ وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﻠﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﺷﻮد.

ﺗﺼﻤﯿﻢ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت
ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻤﺮار
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻤﯿﻮه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و

دﻧﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎ از ﻗﺎﭼﺎق آب ﻣﯿﻮه در ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎط اﻧﺘﻈﺎری را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آورد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻤﯿﻮه
را ﻣﺮﯾﺾ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﭼﺎق و واردات ﺑﯽ روﯾﻪ اﺳﺖ .
وی درﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﻣﻮازی ﮐﺎری ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻼن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اداره ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮده
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻮل
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮ زاده ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺸﺎور ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺪاﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻼ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﺒﯿﻨﺪ .

روﻏﻦ  ،ﯾﮏ دوره اﻣﻮزﺷﯽ در آن

ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﺎر از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪآب اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ  :اروﻣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﯿﺐ اﯾﺮان
اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺘﻪ
ﺑﺎزی و دﻻل ﺑﺎزی دو ﻫﻔﺘﻪ در اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
در ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد .وی اداﻣﻪ داد  :در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،رﺋﯿﺲ اداره ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن ،وزارت راه و… ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد و دﭘﻮی ﺳﯿﺐ از ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد  .در
ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﭘﻮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎرت واﮔﺬارﺷﺪ
ﻫﺎی ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺮ ﺷﺪن اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﻘﻞ ﺷﻮد
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﺟﺮﯾﻪ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از

اﻻن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

و ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻣﺎه و ﻣﺮداد ﻧﮕﺬارﯾﻢ .

اﻓﺸﺎر اﻓﺰود  :ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ اداره ﻧﻈﺎرت در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ
ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط آﺑﻤﯿﻮه در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻐﯿﺮ از
ﺷﺎدﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪآب اروﻣﯿﻪ اداﻣﻪ داد:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮاد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻮی  ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎء اﻟﺸﻌﯿﺮ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﻔﺴﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ دو ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  .ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .
ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد و ﺧﻮد اﻇﻬﺎری ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺪاﻧﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش از وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎرت واﮔﺬارﺷﺪ  .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﻨﻈﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ  .ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،
ﺧﯿﻠﯽ از اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﮔﻤﺮک رﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎن اﺳﺘﺎر ﮔﻔﺖ  :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﭼﺎر ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ
ﺷﺪه اﯾﻢ  ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن رااز ﮐﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ؟ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از  ۵ﺳﺎل  ،ﭘﺮواﻧﻪ ۵
 .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ،
ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ و وزﻧﻪ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎن اﺳﺘﺎر ﮔﻔﺖ :
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ  ،ﻧﺒﺎﯾﺪ  ۳۰ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ را زﯾﺮ
ﺳﺌﻮال ﺑﺮد ،اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯿﻢ و ﭘﺮواﻧﻪ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و از
داﺧﻞ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد  ،ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻓﺰود  :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ  ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر را ﺑﺮاﺳﺎس
درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد  ،ﻓﮑﺮی ﺑﺮای وﻗﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ

را

ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﻬﻨﺪس اﻧﺒﺎری ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺪاﻧﻪ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ  :در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و آب ﻣﯿﻮه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﭼﺮا ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد  ،ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ؟

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
در اداﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﻔﺖ  :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آب ﻣﯿﻮه وارداﺗﯽ ﺻﺎدر
ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﻧﻬﻢ آب ﻧﺎرﮔﯿﻞ اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
در اﻧﺠﻦ
دارو ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد  ۲۵۰۰واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ  .در ﻣﻮرد اﺟﻨﺎس ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.وی در ﺧﺼﻮص
درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ  :ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺑﺤﺚ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﺮﯾﺪ ﺑﻨﺪی

ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دارای ﮔﺮﯾﺪ Aﯾﺎ

ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻤﯿﺰی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﮔﺮ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻣﻨﺘﯽ از اداره ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺧﻮد
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﮔﺮﯾﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻟﯿﺒﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﺎﯾﺪ.دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﻮﯾﺾ
اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻼش
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،ﺗﻬﺮان و اﯾﺮان
و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی اﻟﺒﺮز و ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ درﺧﺼﻮص ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص
دارو،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ارز ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ارز ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬارﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻼﻗﺎت ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
دارو و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ از اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ
ﻣﯿﺰﺧﺪﻣﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻼﻗﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﻮده درآﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﮑﯽ در
ﻣﯽ آﯾﺪ ..اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن ﺣﻼل در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺣﺘﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺟﺒﺎری ﺑﻪ درج اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای واردات ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻼل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ
،
ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺠﻮز ورود و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻤﻮم را ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ و از دﯾﻤﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺪد  ۱۶رﻗﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ آن ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺳﻤﻮم ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﮐﺪام ﺷﻬﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .

و ﮐﺪام ﺑﺎغ

ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺰود  :ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ و ﮐﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ  ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺜﻼ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮات را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﺑﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﺎ دوره ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده و زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻤﻮم ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﻞ ﺷﻮد .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺘﺼﺎص آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ در دو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﻔﺖ  :ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺰودﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ
ﻫﺎی ﻣﺠﺎز را وزارت ﺑﻬﺪاﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
در ﻣﻮرد ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده ۱۲
در ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص اﺟﺎزه ﻗﺮار دادن ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ
ﺷﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ
از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻫﺪا ﺷﺪ.

ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮی

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﮑﺪاﻧﻪ ،
ﻋﺎﻟﯿﻔﺮد)ﺳﻦ اﯾﭻ( ،ﺳﺎن اﺳﺘﺎر ،ﺳﻨﻮس ،ﺑﻬﻨﻮش اﯾﺮان،ﺷﻬﺪآب اروﻣﯿﻪ،ﻧﺎر
اﯾﺮان،ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺒﺰ ﻧﯽ رﯾﺰ،ﺳﭙﯿﺪه ﺑﻬﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

