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 18/10/98 جلسه تاریخ   گزارش شناسه

 عنوان موضوع 
ارائ  ه  و  ب  ه دارو    ییاز محص  و ت ا   ا  یبرخ     یآلودگبررسی مشکالت واحدهای تولیدی استان با انتشار  

 مدیریت بحران برندهاجامع جهت    یراهکارها

 انجمن صنایع ا ایی استان  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

محصوالت کیک و بیسکوویت گی  موضوع آلودحمله افرادی ناشناس به برندهای صنایع غذایی استان با    روزهای اخیردر  

به برخی از داروها در دنیای مجازی و رسانه ها انتشار پیدا کرد. متاسفانه این اخبار بکدون بررسکی و تحقیقکات الزه بکه 

وارد کشکور  یبه صنعت مواد غکذا یضربه سختبر انگیخت و را صورت بسیار فوری نشر داده شد و نگرانی اذهان عمومی 

 نمود.

های به عمل آمده مشاهده می گردد این حمله با هدف آسیب رساندن به مصرف کنندگان نمی باشکد با توجه به بررسی 

بلوه هدف متضرر نمودن برندهای صنایع غذایی پیشرو در تولید این صنعت و نابودی منابع درآمدی شرکت های پیشرو 

 در این صنعت است.

ایکن صکنعت بکه رو صنایع پیشصاحبان اقداماتی از سوی  به برندهای پیشرو صنایع غذایی استانپس از چنین حمله ای  

 شرح ذیل انجاه گردید:

وزارت کشور، استانداری، وزارت صکنعت، معکدن و تجکارت، اداره   ". ارتباط سریع با دستگاه ها امنیتی کشور از جمله،  1

ستگاه ها معتقکد هسکتند جهت آگاه سازی و رفع سوتفاهم انجاه گرفت. خوشبختانه تمامی د"کل اطالعات، سازمان ناجا

چنین اتفاقی با تولیدکنندگان هیچ ارتباطی ندارد و هدف حمله به برندهای پیشرو می باشد. اموان اینوه ایکن اتفکاا از 

 سوی رقبال احتمالی اتفاا افتاده باشد نیز وجود دارد.

 ا این حمله انجاه گرفت.کشور جهت مبارزه مستقیم باقداه بعدی اطالع رسانی توسط عوامل توزیع در سراسر .  2

 . ساخت فیلم توسط انجمن صنایع استان جهت روشن سازی افوار عمومی.3

و منکت    بعمل آمدبررسی هایی در این ارتباط    ،با توجه به اینوه چنین اتفاقی به دلیل نقاط ضعف اموان پذیر می گردد

بازشکدن و بسکته شکدن . در این بسته بندی هکا اموکان بسته بندی های کلدسیل وجود دارددر به این گردید که ضعف  

 دوباره وجود دارد و این موضوع باعث گردیده است که افردای از این ضعف سواستفاده نمایند.  

مکی   شرکت هکای پیشکرو ایکن صکنعتمی نماید.  ایجاد  این موضوع نقطه فرصتی برای شرکت های پیشرو    ناگفته نماند

 .تولید نمایندمحصوالت جدیدی با بسته بندی های مناسب    ،مصرف کنندگانبرای   هبه منظور ایجاد انگیز توانند

 یمسئول و عملورد نادرست و برداشت وارونه رسکانه هکا و فضکا  یاز سازمانها و نهادها  یبرخ  هنگاه  ریعوس العمل د.  1 
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

شرکت   هیجامعه عل  یمنف  یجو روان  جادیموجب ا  ،یدیتول  یشرکت ها  هیدر انتشار اخبار بدون سند و مدرک عل  یمجاز

 40صکنعت را بکا مشکول افکت فکرو    نیکدر ا  شرویپ   یدیواحد تول  10از    شیمعروف و با سابقه را فراهم آورد و ب  یها

 رو کرده است.روبه  ینگیو کمبود نقد یدرصد

در  یصکنعت را بکا آن مواجکه هسکتند، سکلب اعتمکاد عمکوم نیا یدیتول یکه واحدها ییلش هاچا نیاز مهمتر یوی.  2

سکند و مکدرک بدون  عملورد نادرست رسانه ها و فضای مجازی در انتشار اخبار  باشد.  یواحدها م  نیمصرف محصوالت ا

فکراهم آورد و   راموجب ایجاد جو روانی منفی جامعه علیه شرکت هکای معکروف و بکا سکابقه    ،علیه شرکت های تولیدی

ه رو ککردروبکهدرصکدی و کمبکود نقکدینگی    40افت فرو   را با مشول    پیشرو در این صنعت  یدیواحد تول  10از    شیب

 .است

جمع بندی جلسه  

 کارگروه کارشناسی 

 10/10/98مورخ 

جلسه کارگروهی با حضور انجمن صنایع غذایی استان در اتاا تبریز برگزار گردید و مشوالت ایجکاد شکده در خصکو  

انتشار آلودگی محصوالت غذایی بحپ و بررسی گردید. طبق گزارشاتی که در این جلسه ارائکه گردیکد، اموکان آلکودگی 

پیشنهاداتی در راستای حمایکت دولکت از ایکن صکنایع و   محصوالت در واحدهای تولیدی اموانپذیر نمی باشد. از این رو

 ارائه گردید.همچنین پیگیری برخورد از مسببان این موضوع 

 پیشنهادات 

و برخکورد بکا  ییشناسکااسکتان جهکت    یو انتظکام  یتکیامن  یدستگاه هکا  . پیگرد قانونی دادگستری استان با همواری1

 آلوده. یهاکیمسببان موضوع ک

استانداری به آموز  و پرور  استان عده آلوده بودن محصوالت غذایی مورد تاییکد دسکتگاه هکای نظکارتی را ابکال  .  2

 نماید و آموز  و پرور  تمهیدات الزه در این خصو  را انجاه دهد.

مصکرف   جلب اعتماد عموه به  یمستند در راستا  یها الزه را جهت ارائه گزار   یهموار  یعموم  یرسانه ها  رانیمد.  3

 را انجاه دهند.  ینظارت  یدستگاه ها  دییمورد تا  یمحصوالت واحدها

سکال   انیکپا  یدرصکد  40و افکت فکرو     ینگیفوا الذکر را با مشوالت نقد  یموضوع شرکتها  نیا  نوهیبه ا  تیعنا  با.  4

  الزه واحدهای متضرر را ارائه نماید. التیبانک ها تسه  ،گردد  یم  شنهادیمواجه نموده است، لذا پ 

 یمسکتند سکاز جهکت یککارگروه حقکوق و دینما هیبرندها ته بیمقابله با تخر  یجامع برا  یدستورالعمل  یبازرگان  اتاا .  5

 را تشویل دهد.    استان در اتاا   یبرندها بیمقابله با تخر  یتیریمد میو ت ی برگزار نماید همچنینبیتخر  عیوقا

 استان انجاه گیرد.  یهدفمند برندها بیدر خصو  تخر  یآمادگ یبرااستانداری   رعاملیبا پدافند غ   های الزهی زنیرا.  6

 التیو تسکهداده استان را در دستور کار خود قکرار  یساز نیکارخانه ژالت سیالزه جهت تاس  یها  تیحما  . استانداری7

 . دیخصو  را ارائه نما  نیالزه در ا

 هیککچندال دیککجد یهککا لمیاز فکک جهککت جلککوگیری از چنککین حملککه هککا بککه محصککوالت خککود شککرویپ  یهککا شککرکت. 8

 .ندیاستفاده نما  ،که اموان باز و بسته شدن مجدد وجود ندارند یبسته بند

 


