
 هاي خوراكي در نظم نوين قانونيمجموعه قوانين و مقررات ناظر بر روغن

 1393مهر 

هاي مختلف اقتصادي، هاي اطالع رساني عمومي در فضاي مجازي در زمينهها و پايگاهسامانه

ها و اجتماعي و فرهنگي در دهه گذشته با شتاب زيادي در كشور گسترش يافته است. سازمان

هاي ارزشمندي را به انجام رسانده نيز بخش خصوصي در اين زمينه فعاليتنهادهاي دولتي و 

اند و اكنون جستجوي جويندگان فارسي زبان در فضاي اينترنت براي دستيابي به اطالعات 

چندان اي نهاي از نتيجه در مقايسه با گذشتهعمومي و تا حدودي تخصصي با حجم قابل مالحظه

تب و نشريات در اين زمينه نيز با ظهور صنعت نرم افزار و شود. انتشار كدور مواجه مي

-تري بهابعاد وسيع –به رغم مشكالت موجود در صيانت از مالكيت فكري  –اي توليدات رسانه

 خود گرفته است.

هاي اجرايي و كارشناسان و گسترش آگاهي و دسترسي فعاالن اقتصادي، مديران، دستگاه

منسجمي از قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر حيطه فعاليت  نظران صنعتي  به مجموعهصاحب

هاي اقتصادي است. هاي مبادله در فعاليتآنها زمينه ساز كاهش خطاهاي تصميم گيري و هزينه

هايي برداشته شده است كه نيازمند استمرار و روزآمد سازي است. از اين رو در اين راه گام

اي شد تا نسبت به تهيه مجموعه جديد و بازنگري شدهانجمن صنفي صنايع روغن نباتي بر آن 

 از مجموعه قوانين و مقررات مورد نياز گروه اقدام نمايد.

با عنايت به اينكه دولت در زنجيره تأمين صنعت روغن نباتي شامل تضمين خريد مواد اوليه 

دات و گذاري در خصوص تأمين ايمني غذايي از طريق كاهش وارهاي روغني)، سياست(دانه

هاي درماني هاي  داراي اسيد چرب اشباع و كنترل سرانه مصرف و كاهش هزينهتوليد روغن

هاي روغني نباتي، روغن خام و دانه گذاري در خصوص ميزان و تعرفه روغنمربوط، سياست

گذاري جهت اعمال گذاري و كنترل قيمت محصوالت اين صنعت، سياستوارداتي، سياست

هاي مختلف زنجيره از هاي خوراكي در بخشدهاي تأمين ايمني روغنضوابط و استاندار

 كشاورزي تا حمل و نقل و تنظيم بازار دخالت دارد.



ها در در اين تحقيق در فصول مختلف اين موارد در قالب قوانين، مقررات و دستورالعمل
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