ﺳـﻬﻢ اﻧـﺪک اﯾـﺮان از ﮔـﺮدش ﻣـﺎﻟﯽ
ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻏﺬای ﺣﻼل !
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬای
ﺣﻼل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮدش اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﯿﺎ ﺣﺪود ۴
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺗﻘﻮی در
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﻏﺬای ﺣﻼل ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺤﺚ رﯾﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد و
ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻼل ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮع اﺳﻼم ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣُﻬﺮ ﺣﻼل ﻣﯽ ﺧﻮرد ،اﻓﺰود :ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬای ﺣﻼل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻏﺬای ﺣﻼل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﻼم را ﻫﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮔﺮدش اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻏﺬای ﺣﻼل در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
و ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ
ﻓﺮاوان ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ و ﺳﻬﻢ آن ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻘﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺮ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬای ﺣﻼل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دو رﮐﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﺑﯿﻨﺶ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﺷﺪ داد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ
در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻘﻮی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬای ﺧﻮد ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬای
ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ،آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دوام ﻧﻤﯽ آورد و ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮج ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را وارد ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪاری
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری دارد.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬای ﺣﻼل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﻮدی از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ
 ۳۸ﻫﺰار ﻧﯿﺮو در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﺎرت دارد،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﺒﺪا ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮزﯾﻞ ،ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ در اﺟﺎره
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺎر از آﻧﺠﺎ ﮔﻮﺷﺖ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ داﻣﭙﺰﺷﮏ و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ را
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﻮی

اﺿﺎﻓﻪ

ﮐﺮد:

ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ

ﺷﺮﻋﯽ

آﻣﻮزش

ﮐﺎﻣﻞ

ﻣﯽ

ﺑﯿﻨﻨﺪ.

از

آﻧﻬﺎ

اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا وارد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﮐﻮﯾﺖ ذﺑﺢ
اﯾﺮان را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ذﺑﺤﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﻣﺒﺪا ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺗﻘﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻠﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻏﺬای ﺣﻼل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ

ﺻﺎدر

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺮﻧﺪ

ﺣﻼل

را

از

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻏﺬای
ﺣﻼل را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارد ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ
دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزار را در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬای ﺣﻼل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺘﯽ را ﺑﺮای
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﺗﻦ ژﻻﺗﯿﻦ دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﮔﺎو ،ﺧﻮک و ﻏﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎرت دارد و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺟﺎزه ورود ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺎزه ورود داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن آن ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
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