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بازار و اصناف
تلنگری که یک ویدئو به صنایع لبنیات زد

از «تخلف فردی» تا «تخریب یک صنعت»
پیمان صفردوست :حتما شما هم در روزهای گذشته شاهد انتشار ویدیوئی با محوریت
اف�زودن آب به محص�والت یکی از برندهای لبنیات کش�ور ،آن هم پش�ت خودرو حمل
محص�والت بودهاید و احتم�اال نقلقولهایی را نیز در این باره ش�نیدهاید؛ موضوعی که
در هفته گذش�ته به س�وژه داغ بسیاری از رسانههای رس�می و غیررسمی کشور تبدیل
ش�د و حتی برخی نشریات بهس�رعت آن را تیتر یک خود کردند .روزنامه
باتوجه
انتش��ار این ویدئوی کوتاه از افرادی که پشت خودرو حمل شیر،
اقدام به افزودن آب به بطریها میکردند ،از همان ابتدا نیز بسیاری
را متقاعد کرد که این تخلف نمیتواند ازس��وی ش��رکت موردنظر
باش��د ،زیرا برای دس��تکاری محتویات داخل بطریها باید روکش
محافظ آن برداشته میش��د که نبود این روکش خریدار را متوجه
باز شدن بطری میکرد.
بهعالوه میزان س��ود حاصل از فروش چند بطری ش��یر اضافه،
در قیاس با وس��عت کارخان��ه تولیدکننده آن بس��یار ناچیز بود و
نمیتوانس��ت توجیه منطقی برای یک تخلف س��ازمانیافته باشد
و از همه مهمتر اینکه اگر بنا به افزودن آب به ش��یر و چنین تخلفی
توسط کارخانه وجود داشت ،این تخلف میتوانست در کارخانه و در
فرآیند تولید صورت گیرد و نیازی نبود که این کار در خودرو حمل
محصول انجام شود .بنابراین وجود تخلف شرکتی و سازمانیافته،
از گزینههای احتمالی مصرفکنندگان خارج ش��د .اما بهراس��تی
حقیقت ماجرا چه بود؟!

 واکنش اولیه مدیرعامل

غالمعلی س��لیمانی ،مدیرعامل شرکت کاله در توضیح این فیلم
گفت :درباره این فیلم بررس��یها آغاز ش��ده ،ام��ا هنوز تحقیقات
تکمیل نیس��ت .این مردان کارگر و کارمند هستند و در حال انجام
عم��ل خالف که باید رفت��ار و علت این حرکت آنها مورد بررس��ی
دقیق قرار گیرد.
وی در ای��ن باره توضیح داد :احتم��ال دارد این رفتار ،یک عمل
تخریبی باش��د ،زیرا رقابت بین ش��رکتها زیاد است اما این امکان
هم وجود دارد که یک کارگر به دالیل کاری یا اقتصادی دس��ت به
این عمل زده باشد که مورد بررسی است .به گزارش رکنا سلیمانی
در پایان گفت :کارگری که این کار را انجام داده شناس��ایی ش��ده و
فردا با او گفتوگو خواهم داش��ت تا علت این حرکت را مطلع شوم
و آن زمان اس��ت که میتوانم دقیقتر درباره علت انتش��ار این فیلم
پاسخ بدهم.

به رس�الت اطالعرسانی دقیق خود بهویژه در س�وژههای مرتبط با تولید و تجارت در آن
مقطع زمانی سعی کرد از واکنش شتابزده در این باره خودداری کند و به تکمیل اطالعات
در این زمینه بپردازد .حاال با روش�ن شدن تقریبی این موضوع میتوان به مسئله تخلف
ی این موضوع پرداخت و انتشار این
در عرضه محصوالت غذایی و همچنین آسیبشناس 
دست تصاویر را از زوایای مختلف بررسی کرد .با گزارش
در این باره همراه باشید:

 پلیس فتا ورود کرد

پلیس فتا با رصد فضای مجازی و بررسی مضمون فیلم دستکاری
بطریهای ش��یر با هماهنگی مرجع قضایی نس��بت به شناسایی و
دس��تگیری متهمان اقدام کرد .پرونده این موضوع در دادس��رای
ناحیه ۲۶جرایم پزشکی تهران تشکیل و تحقیقات تکمیلی درباره
آن آغ��از ش��د .پلیس فتا در این ب��اره اعالم ک��رد :در صورت احراز
هرگون��ه جرم از جمله عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف یا تهدید
علیه بهداش��ت عمومی و خالف دفاعی��ات متهمان برخورد قانونی
ص��ورت خواهد پذیرفت .س��رهنگ داود معظمی گودرزی ،رئیس
پلیس فتای تهران بزرگ در این باره عنوان کرد :در تحقیقات اولیه
مشخص ش��د هر  ۳نفر از عوامل توزیع ش��یر در سطح شهر تهران
بودند که این افراد با حکم قضایی بازداش��ت شدند .وی در این باره
افزود :این افراد در اظهارات خود مدعی ش��دند که تمام بطریهای
ش��یر محصوالت مرجوعی و تاریخ گذشته بوده و آنان قصد داشتند
با اضافه کردن آب به آنها و افزایش تعداد بطریها از ش��رکت تولید
این محصوالت سوءاستفاده کنند و قصدی برای فروش آن به مردم
نداش��تند .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین تاکید کرد :در
تحقیقات انجام ش��ده مشخص شد هیچ کدام از این بطریهای پر
شده بین شهروندان توزیع نش��ده و تحقیقات تکمیلی در این باره
همچنان ادامه دارد.

 بیانیه رسمی تولیدکننده

البته غالمعی س��لیمانی ،مدیرعامل شرکت سولیکو کاله با
کمی تاخیر ،در پاسخ به حواشی ایجاد شده در پی انتشار فیلم
دستکاری ش��یرهای این ش��رکت در فضای مجازی ،بیانیهای
صادر کرد .در متن این بیانیه آمده این شرکت با اطالع یافتن
از انتش��ار فیلم ،نس��بت به بررسی موضوع و شناس��ایی افراد
متخلف و معرفی آنان به مراجع قانونی و درخواست رسیدگی و
تعقی��ب جزائی متخلفان اقدام کرد .پرونده تخلف افراد متخلف
و کلیه اشخاصی که بهنحوی در وقوع این تخلف یا فراهم شدن

زمینههای نش��ر نادرست آن به قصد تش��ویش اذهان عمومی
و س��لب اعتماد عموم مصرفکنندگان و مش��تریان شرکت در
سراسر ایران عزیز و کشورهای همسایه و منطقه و نیز اضرار و
ایراد خس��ارات مادی و معنوی به شرکت دخالت داشتهاند ،در
دست رسیدگی است و به محض پایان یافتن مرحله تحقیقات
قضایی و روش��ن ش��دن تمام ابعاد قضیه و فراهم شدن زمینه
امکان انتش��ار قانونی نتایج تحقیق ،حقیقت ماجرا به استحضار
هموطنان خواهد رسید .در این بیانیه تاکید شد :آنچه تاکنون
مش��خص ش��ده این اس��ت که تخلف در خارج از چرخه تولید
و توزی��ع و صرف��ا در مرحله اس��ترداد و برگردان��دن ضایعات
به ش��رکت ،به قص��د سوءاس��تفاده مالی مربوط ب��ه ضایعات
مرجوعی ،صورت گرفت��ه و به هیچ عنوان ربطی به محصوالت
و کاالهای��ی که باید به واحدهای هدف توزیع و فروش��گاهها و
مصرفکنندگان برسد ،نداشته است.

 حوزه توزیع نیاز به آموزش دارد

البت��ه انجمن صنایع فرآوردههای لبنی نیز در این باره س��کوت
نکرد و اعض��ای این انجمن به اظهارنظر در ای��ن زمینه پرداختند.
در ای��ن باره س��ید محمدرضا بنیطبا ،س��خنگوی انجمن صنایع
فرآوردههای لبنی در گفتوگو ب��ا
عنوان کرد :از اعترافات
متخلف��ان و توضیحاتی که پلیس منتش��ر کرده ،کامال مش��خص
است که این محصوالت ضایعاتی بوده و در هیچ فروشگاهی عرضه
نش��ده اس��ت .وی درباره انگیزه این اقدام متخلف��ان تصریح کرد:
نیت و انگیزه متخلفان س��ودجویی با افزایش تعداد موارد مرجوعی
ش��یر به کارخانه بوده که در حقیقت س��رقت از این ش��رکت تلقی
میش��ود و شاکی اصلی این تخلف شرکت تولیدکننده خواهد بود.
بنیطبا با اش��اره به عوامل موثر در وقوع چنین حوادثی در صنایع
غذایی کش��ور تاکید کرد :در صنایع غذایی پیشرفتها چشمگیر و
نظارتها دقیق است اما مشکل اصلی در این صنعت در حوزه پخش
و توزیع است .در واقع ویزیتورها و خردهفروشان آموزشهای الزم را

غالمعلی سلیمانی

داود معظمی گودرزی

برای پاسداری از سالمت محصول ندیدهاند.

 موضوع را کوچک نبینیم

حمیدرضا طهماسبیپور ،مدیر روابط عمومی صنایع شیر ایران
در این باره در گفتوگو با
اظهار کرد :موضوع کلیپ منتشر
ش��ده در فضای مج��ازی درباره افزودن آب به ش��یرهای یک برند
خ��اص ،فارغ از نتایج قضایی و قانونی آن از چند وجه قابل بررس��ی
اس��ت که باید مدنظر دس��تاندرکاران قرار گیرد .طهماس��بیپور
درب��اره تاثیر وقوع چنین رویدادی بر صنایع غذایی کش��ور افزود:
در واق��ع این ن��وع اخبار گرچ��ه در مرحله اول ی��ک تخلف فردی
اس��ت ،ام��ا در الیههای بعدی اعتبار یک برن��د و حتی یک صنعت
را م��ورد هدف ق��رار میدهد که این موضوع درب��اره صنایع غذایی
که یک صنعت پیش��رو و تقریبا خودکفا در کش��ور است ،میتواند
بس��یار نگرانکننده باشد .وی یادآور ش��د :در وجه دیگر میدانیم
که رس��انههای غیررسمی و شبکههای غیررس��می و نفوذ آنها در
میان مردم ،میتواند بس��تر را برای نش��ر اخبار نادرس��ت در جهت
ج��ذب مخاطب یا ضربه زدن به یک برند خ��اص ایجاد کند .مدیر
روابط عمومی صنایع ش��یر ای��ران همچنین گفت :نکته قابلتوجه
در ای��ن باره این اس��ت که باتوجه با ارتب��اط تنگاتنگ مخاطبان با
رس��انههای مختلف در دنیای امروز ،خبرهایی از این دست معموال
با بررس��یهای دقیق مخاطب روبهرو میشوند و معموال اگر هدفی
غیر از انتش��ار خبر در پس آنها باش��د ،مخاطب با هوشمندی آن را
تش��خیص میدهد .طهماسبیپور در عین حال تاکید کرد :در کنار
ی فعاالن
خرس��ندی از آگاهی مخاطب ،نباید از لزوم اطالعرس��ان 
صنایع غذایی در این رخدادها غافل ش��ویم ،زیرا اگر اطالعرس��انی
صحیح و بهموقع درباره هر یک از اتفاقات و خبرهای منتش��ر شده
در رس��انههای رسمی و غیررسمی بهش��کل مطلوب وجود داشته
باشد ،تبعات منفی اخبار نادرست را به حداقل میرساند و میتواند
از برن��د و صنعت مورد نظر حمایت کند که در موضوع اخیر این کار
بهطور صحیح انجام نش��د .وی در این باره یادآور ش��د :ما در صنایع

سید محمدرضا بنیطبا

حمیدرضا طهماسبیپور

غذایی موارد بس��یاری از این نوع اخبار را تجربه کردهایم که وجود
پنبه در کنس��روهایماهی ،افزودن وایتکس به ش��یر ،میزان بیش
از حد آفالتوکس��ین در محصوالت غذایی و قرصهای درون کیک
از این دس��ت بودهاند .قطعا هم��واره احتمال تخلف در همه صنایع
وجود دارد اما وجود نظارت و کنترل ارگانهایی مثل سازمان غذا و
دارو و س��ازمان ملی استاندارد،این احتمال را به حداقل میرساند.
طهماسبیپور در پایان گفت :نهادهای قضایی باید توجه بیشتری
به پدیده تخریب وجهه برندهای داخلی داشته باشند تا این موضوع
بهعنوان ابزاری برای تضعیف تولید داخلی قرار نگیرد.

سخن پایانی

صرفنظ��ر از هر نتیج��ه درباره موضوع اخی��ر ،باید آن
مش��تی نمونه خروارهای ایجادش��ده و نشده در تولید
را
تج��ارت کش��ور بدانی��م و از آن درس بگیریم .وضعیت
و
اطالعرس��انی و رس��انه در روزگار م��ا ب��ا دهههای پیش
بسیار متفاوت است و جمع کثیری از مخاطبان هر یک از
شبکههای اجتماعی در فاصله زمانی کوتاهی میتوانند به
بوهی از اطالعات که انتش��ار آنها تا پیش از این ،هفتهها
ان
زم��ان میبرد ،دس��ت پیدا کنن��د ،اما در عی��ن حال باید
ذیرفت که این ابزاره��ا ،در عین حال میتوانند مثل تیغ
پ
دولبه باش��ند و در مسیری غیر از آگا هسازی حرکت کنند
حتی از مردم ب هعنوان دس��تاویزی ب��رای ضربه زدن به
و
گروه یا صنعت خاصی اس��تفاده کنند؛ از همین رو بهنظر
یرسد فعاالن صنعتی و اقتصادی کشور عالوه بر اینکه با
م
ارتق��ای تجهیزات و نظارتها ،میزان تخلفات را به حداقل
فسازی و ارتباط مطلوب
میرس��انند ،باید بتوانند با شفا 
جامعه هدف ،اعتم��اد مصرفکنندگان را جلب کنند و
با
در عی��ن حال در کوتاهترین زمان از نقاط ضعف خود آگاه
شوند و در جهت رفع آن اقدام کنند.

