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 به نام یزدان پاک 

 گزارش جلسه فراکسیون فضای تولید کسب و کار مجلس با رئیس سازمان غذا و دارو  

صنایع کنسرو ایران با حضور نماینده سندیکای     
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 حاضرین در جلسه: 

آقای دکتر خاندوزی رئیس فراکسیون و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  -  

دکتر طغیانی نایب رئیس فراکسیون و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آقای  -  

آقای دکتر یوسفی عضوهیأت رئیسه فراکسیون  -  

عضوهیأت رئیسه فراکسیون  آقای دکتر متفکر آزاد -  

آقای دکتر فتحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  -   

آقای دکتر مقصود لو مشاور فراکسیون   -  

فراکسیون  خانه  دبیر  مسئول آقای مهندس رئوفی  -  

آقای دکتر شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو  -  

آقای دکتر فرید درکوش مدیر کل دارو  -  

خانم دکتر نوشین محمد حسینی کارشناس حوزه دارو  -  

رو ایران  آقای مسعود بختیاری نایب رئیس سندیکای صنایع کنس -  

دو نفر نماینده از صنایع دارویی  -  

یک نفر نماینده از تجهیزات پزشکی -  

یک نفر نماینده از شرکتهای دانش بنیان  -  
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شرح   در جلسه مطرح گردید به   نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران  اهم مواردی که توسط آقای بختیاری   

     زیر است:

تقابل               -1 وگاه  کاری  موازی  و  غذایی  صنایع  حوزه  در  گیر  تصمیم  و  ساز  تصمیم  مراکز  وتنوع  تعدد 

دستگاههای اجرایی مختلف مشکالت فراوانی برای فعاالن اقتصادی این بخش ایجادکرده است؛ از جمله  

د، سازمان دامپزشکی کل  مراکز دخیل در امر غذا می توان  به سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندار

این امر موجب آشفتگی و عدم تمرکز  کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیالت ایران و... اشاره نمود.  

 کشور شده است.  غذایی  در تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه صنایع  

ست جمهوری  در این حوزه، سازمان غذا تحت نظارت مستقیم ریاو تمرکز  پیشنهاد می گردد به منظور انسجام  

 و یا زیر نظر وزارت بهداشت تأسیس گردد. 

اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب    ،نباشد   1چنانچه در کوتاه مدت امکان اجرای بند   -2

  4را برطرف نماید. طبق تبصره     1در شرایط کنونی می تواند تا حدی نقیصه مورد اشاره در بند    1396

این قانون همه کاالها و خدمات بجز خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی تحت نظارت سازمان ملی     3بند  

 استاندارد قرار می گیرد. 

ن به آن معناست که نظارت بر امر غذا به سازمان ملی استاندارد محول شده است. هر چند این امر راه حل  ای

صنعت غذا محسوب نمی شود اما به عنوان یک مسکن کوتاه مدت می تواند از موازی کاری    ضالتاساسی مع

 های بی ثمر و گاه مزاحم دستگاههای اجرایی بکاهد. 

به نظر می رسد در سازمان غذا و دارو کفه دارو برغذا سنگینی می کند و همواره مدیران ارشد سازمان   -3

غذا و دارو از داروسازان محترم گزینش شده و امر غذا مورد توجه و تمرکز کمتری واقع شده است. حال  

پیشگیری   بیماریها  از  بسیاری  از  تواند  می  غذا  بر  اصولی  نظارت  سالم ضامن  تأ  نماید.آنکه  مین غذای 

و هر چه جامعه سالم تر باشد به داروی کمتری نیاز خواهد داشت. اصل تعارض منافع    سالمت جامعه است

 در این خصوص بسیار مهم است. 

نبود وحدت رویه در اجرای قانون و سختگیری برخی استانها و سهل گیری برخی دیگر، باعث عدم      -4

قتصادی سطح کشور می گردد. به نظر می رسد نظارت سازمان غذا و  فضای رقابت فعالین ا توازن در  

دارو بر اجرای یکسان و یکنواخت قانون و ضوابط و مقررات در سطح کشور از کارایی و اثربخشی الزم  

 برخوردار نیست.
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قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر   3و   2عدم پایبندی سازمان غذا و دارو نسبت به مواد    -5

الزام دستگاههای اجرایی نسبت به اخذ نظرات تشکلهای ذیربط در هنگام تصویب ضوابط و مقررات باعث  

 شده که تصمیمات غیر کارشناسی این سازمان، فعالیت صنایع غذایی کشور را تحت الشعاع قرار دهد. 

ز جمله اتاقهای  در ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و داروی استانهای کشور باید نظر بخش خصوصی ا  -6

بازرگانی نیز مد نظر قرار گیرد و این ارزیابی باید اثرات ملموس بر عملکرد این معاونت ها داشته باشد. در  

 شرایط کنونی به نظر می رسد این ارزیابی عملکرد فاقد اثر بخشی الزم می باشد.

و بدنه کارشناسی سازمان بر    از آنجا که بیشتر مشکالت فضای کسب وکار به عملکرد برخی مدیران میانی  -7

در مورد عملکرد کارشناسان و کارمندان سازمان وجود    و کارآمدی   می گردد الزم است ساز و کار اثر بخش 

در مورد ارزیابی عملکرد کارمندان بانک و    داشته باشد و در این ارزیابی باید نظر ارباب رجوع لحاظ گردد 

و بایسته است در مورد عملکرد کارکنان سازمان مهمی   وجود داردحتی رانندگان اسنپ چنین ساز و کاری  

 تمهیدات الزم را در این خصوص اندیشید. غذا و دارو   همچون

ک کارخانه تولیدکننده محصوالت غذایی باید از سازمان غذا ودارو پروانه مسئول فنی، پروانه تأسیس و بهره  ی -8

. در شرایط فعلی با اندک تغییری در فرموالسیون یک محصول،  ( و پروانه ساخت دریافت نماید IRCبرداری )

باید پروانه ساخت جداگانه ای دریافت گردد و همچنین به منظور استفاده از قانون ظرفیت خالی، تولیدکننده  

باید برای تولید هر محصول که پیشتر پروانه ساخت آنرا برای خود اخذ نموده است به ازای هر برند تولیدی  

 انه ساخت جداگانه دریافت نماید که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است. یک پرو

 برای رفع این معضل دو راهکار پیشنهاد می گردد:  

( به منزله دارا بودن شرایط الزم جهت تولید در یک رده از صنایع  IRCاخذ پروانه تأسیس و بهره برداری )   -الف

تمامی محصوالت در آن رده خاص صرفاً یک پروانه ساخت عمومی کفایت    غذایی می باشد. بنابراین جهت تولید 

می کند. بدیهی است که تولیدکننده موظف به رعایت قانون برچسب گذاری بوده و محتویات محصول باید در  

 لیبل مربوطه قید شده باشد.

انه ساخت صادر گردد.  استاندارد ملی هر محصول مالک عمل قرار گیرد و برای هر استاندارد ملی یک پرو  -ب

طبیعی است رعایت برچسب گذاری توسط تولید کننده نیز می تواند اطالعات کافی را در اختیار مصرف کننده و  

 دستگاههای اجرایی جهت کنترل و نظارت قرار دهد. 
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برند   توجه به این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم فرآیند صدور پروانه ساخت برای هر محصول و هر

هزار تومان   282روز به طول  می انجامد و به ازای صدور هر پروانه ساخت، تولید کننده باید مبلغ   47تا  21بین 

 به خزانه دولت واریز نماید.

به منظور تسهیل در امور و پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی جهت صدور مجوزهای سازمان غذا و دارو، سامانه    -9

مشکالت تولید کنندگان را دو    ،به دلیل عدم برخورداری از زیر ساختهای الزم  شوربختانهای راه اندازی شده که  

چندان  نموده است. این سامانه دارای مشکالت نرم افزاری فراوان بوده و از پشتیبانی خوبی برخوردار نیست به  

اسخگو نبوده و حتی بعضی  گونه ای که در زمان ایجاد مشکل، هیچ بخشی نسبت به مکاتبات معاونت های استانی پ

وی را به پیگیری از طریق استان    ،از این مشکالت ماهها به طول می انجامد و هنگام مراجعه حضوری ارباب رجوع

 ارجاع می دهند.  

در مورد الزام تولید کنندگان به درج لوگوی تراریخته همانگونه که مستحضر هستید فرآیند تراریختگی با    -10

تغییرات ژنتیکی بر روی بخش پروتئینی موجودات زنده سبب تغییر در برخی ویژگی های آنها می شود، بنابراین  

ه فاقد پروتئین هستند اساساً موضوعیت  بحث تراریختگی در مشتقات محصوالت غذایی تراریخته مانند روغن ک

قرار می گیرد و کنسرو نیز شرایط فشار     High processندارد. از طرف دیگر روغن تصفیه شده تحت فرآیندهای  

در این محصوالت قابل ردیابی نیست. بنابراین    DNAو دمای باالیی را طی می کند که در چنین شرایطی توالی  

 بر روی برخی محصوالت صنایع غذایی از جمله صنعت کنسروسازی باید لغو گردد. الزام درج لوگوی تراریخته 

با حذف برچسب گذاری    97الزم به ذکر است در جلسه کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت در سال  

 مشتقات محصوالت تراریخته موافقت شده است. 

نه برداری، بازدید، ممیزی، صدور گواهی صادرات و...  درپاره ای از موارد تعرفه مربوط به هزینه آزمون، نمو  -11

 می باشد. 1380بیش از تعرفه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  
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من اشاره به برخی  ناب آقای دکتر شانه ساز ضدر پاسخ به موارد مطرح شده و تأکید نمایندگان محترم مجلس، ج

موانع قانونی با احساس مسئولیت قول دادند همکاری و مساعدت الزم در خصوص رفع مسائل مطرح شده از جمله  

 مسئله پروانه ساخت را معمول فرمایند. 

حضور جناب آقای    در پایان جلسه مقرر گردید در اسرع وقت جلسه جداگانه ای در محل سازمان غذا و دارو و با 

سازمان غذا و دارو جهت پیگیری   آشامیدنیخوراکی ورده های آ دکتر عزیزی مدیر محترم کل نظارت و ارزیابی فر

 مسائل مذکور برگزار گردد. 


