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رياست مركز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي، ايران را 

معرفي نمود و خواستار همكـاري  ”  نشان جهاني حالل“ پرچمدار 
 .همگان با اين حركت عظيم شد

ضيافت هفتمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شـكـالت       
ايران با حضور رئيس و اعضاي هيات مديره انجمن شيرينـي و    
شكالت، رئيس اتاق ايران، رئيس هيات مديره دارندگان نشـان    
استاندارد، جمعي از مديران بخش هاي خصوصي و دولـتـي و       

  .كارشناسان اقتصادي برگزار شد
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، دكتر محمد نهاونديـان،  

بايد بـه  :  رئيس اتاق ايران در سخناني در اين مراسم تصريح كرد
اين نكته توجه داشته باشيم كه چگونه كاالي ما مي تـوانـد در     
 . بازارهاي جهاني پـيـام فـرهـنـگـي نـيـز داشـتـه بـاشـد                      

اين عبارت بيانگر اين مطلب است كه برخـي از    :  وي تاكيد كرد
بخش هاي اقتصادي كشور به اين نوع بلوغ و توانايي رسيده اند 
كه در عين حال كه با هم رقابت دارند، رفاقت هم داشته باشند و 
اين يكي از نيازهاي بسيار بزرگ اقتصاد ايران است كـه بـايـد      

اقتصاد ايـران بـه     :  نهاونديان يادآور شد.  تشكل ها تقويت شوند
اهداف خود نمي رسد، مگر با حركت بخش هاي اقتـصـادي در     

رئيس اتاق ايران، .  كنار هم و در عين رقابت سالم آنها با يكديگر
نوآوري ها نبايد محدود به بنگاه ها شـود بـلـكـه         :  تصريح كرد

تشكل ها نيز به اين نوآوري ها نياز دارند و يكي از مشكل هاي 
وي اضـافـه   .  اصلي نبود بالندگي در سازمان هاي اجتماعي است

تا زمانيكه تشكل هاي اقتصادي را سامان منطقي و پيشـرو  :  كرد
ندهيم و تمامي تشكل ها را كه در كنار هم مايه قـوت حضـور     
بخش خصوصي در اقتصاد ايران و جهان هستند به هم نزديـك  
نكنيم و از برخي ذهنيت ها و خرده فرهنگ هاي تـك روانـه       
پيروي كنيم، نمي توانيم از عهده رقابت هاي خشن و نفس گيـر  

توانمندسازي تشكل :  نهاونديان توضيح داد.  اقتصاد جهاني برآييم
 . هاي اقتصادي از الزمه هاي دستيابي به اهداف چشم انداز است

ما به طور جدي به نوآوري :  رئيس اتاق ايران خاطرنشان كرد
در سطح تشكل ها و اتاق نيازمند هستيم و مـي تـوانـيـم بـا            
نوآفريني در كنار توجه به اصالت ها، آينده را به توفيق تـبـديـل    

نهاونديان با تاكيد بر اينكه بايد در كاالهاي اقتصادي خود .  كنيم
تشكل هاي ما به طـور    :   پيام فرهنگي را نيز منتقل كنيم، افزود

حتم بايد در كنار فعاليت خود، مسووليت فرهنگي نـيـز داشـتـه       
ايشان همچنـيـن   .  باشند و براي نسل آينده سرمايه گذاري كنند

ابراز اميدواري كرد؛ روزي در تمام بنگاه ها صندوقي تشـكـيـل      
شود تا با دادن بورس به جوانان با استعداد، آنها را براي گرفـتـن   

نهاونديـان     . صنعت كشورمان تشويق كنند تخصص و خدمت به
فايده اين كار اين است كه تصوير نادرست و ضد توسـعـه   :  گفت

اي كه با نگاه هاي چپ گرايانه در طول چند دهه در فـرهـنـگ    
جامعه ريشه كرده است كه سرمايه دار به فكر جامعه نيست را از 

اميدوار هستيم دانشگاه هاي اقتـصـادي   :  وي افزود.  بين مي برد

 ) :رياست مركز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي ( دكتر نهاونديان 

م ز  صا   ی  ات   کاال ، ایپم   باید   صا
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دنيا روزي الگوي ايراني را نيز آموزش دهند،زيرا ايراني ها مـي    
توانند در اخالق كسب و كار، الگوي روابط كاري باشنـد و بـه       
جاي الزام هاي قانوني از الگوهاي موفـق خـود خـواسـتـه و            

 . خودساخته پيروي كنند
رياست اتاق ايران و نيز رياست مركز تحقيـقـات و اطـالع        
رساني اتاق اسالمي وابسته به سازمان كنفرانس اسـالمـي در       

ادامه به مساله اعطاي نشان حالل اشاره كرد و درباره اين اقـدام  
پرچمداري اين كار را مركز تحقيقات و اطالع رساني اتـاق  :  گفت

به عهده گرفته است و من هـمـكـاري    )  ايكريك( اسالمي ايران 
اين مجموعه با اين حركت را نيز براي موفقيت بيـشـتـر آنـهـا        

 . توصيه مي كنم

، بازار ”  حالل“  اقبال چشمگير مسلمين به مصرف محصوالت 
ممتـاز  ”  حالل“  گسترده اي را براي اين محصوالت كه با نشان 

مي شود ، فراهم آورده است كه از چشم فعاالن اقتصاد جهـانـي   
 . يك پديده شگفت انگيز و درخور توجه ارزيابي مي شود

شگفت تر آنكه اين بازار ، روز به روز در حال توسعه بـوده و      
اخيراً ديده شده حتي غير مسلمين هم به مصرف مـحـصـوالت      
حالل روي آورده و ترجيح مي دهند به دايره حالل بپيوندنـد و    

بـجـز   . جزو مصرف كنندگان كاالها و خدمات حالل بـاشـنـد        
كشورهاي اسالمي كه قاطبه شهروندان را مسلمين تشكيل مـي  

را ”  حـالل “  دهند ، كشورهاي غير اسالمي نيز به دو انگيزه بايد 
نخست بدليل اقليت هاي مسلمان كه در   .  مورد توجه قرار دهند 

آن كشورها زندگي مي كنند و نيازمند غذا و مـحـصـوالت و          
خدمات حالل مي باشند و دوم به دليل ورود به توليد محصوالت 

كه عـنـايـت و        (  حالل بجهت صادرات به كشورهاي اسالمي 
اهتمام كشورهائي مانند چين و تايلند به مسأله حالل از اين بابت 

 ). است 
بنده خود شاهد بودم كه مسئوالن غير مسلمان دو استان چين 
چه اهتمام و اصراري به خرج  مي دادند تا بتوانند نشان حالل را 
براي محصوالت توليدي در كارخانجات استان خود فراهم كننـد  

تا بتوانند اين محصوالت را به كشورهاي اسالمي صادر نمايند  و 
حـتـي شـركـت       .  حاضر به پذيرش هر پيش شرطي نيز بـودنـد  

هواپيمائي چين  براي انكه مشتريان مسلمان خود را از دسـت      
غذائي با آرم موسلمان  را توسط ميهمـانـداران خـود در        .  ندهد

 . اختيار مسافران قرار مي دهد
كشور تايلند نيز كه از توليد كنندگان عمده مواد غذائي اسـت    
براي پيدا كردن سهم بيشتري از بازار گسترده حالل، همه تدابير 
. و توان خود را بكار گرفته و به شدت مشغول تـالش اسـت         

اينجانب كه توفيق حضور در چند نمايشگاه جهانـي حـالل در       
كشورهاي مالزي ، اندونزي ، تايلند و چين را داشته و اخبار ديگر 

، انگلـسـتـان    ، پاكستان، ابوظبينمايشگاههاي حالل در سنگاپور
، شاهد ظهور يك پديده جالب و قابـل  را نيز دنبال نموده ام...  و 

توجه در عرصه اقتصاد جهاني بوده ام كه الزم اسـت تـوسـط        
پژوهشگران دانشگاهي مورد ارزيابي و تعمق قـرار گـيـرد تـا           
دستاوردهاي مهم آن در اختيار فعاالن اقتـصـادي كشـورهـاي       

هاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشـاورزي    اسالمي بويژه اتاق
 . قرار گيرد

ايـن  هزاران بنگاه اقتصادي در حوزه تولـيـد و خـدمـات در          
خود اختصاص داده و بـا شـور و         را به، غرفه هائينمايشگاهها

 ) :مدير اجرائي و عضو هيات مديره ( دكتر فخاري 

ر عا ھان  ی حالل    وج آ
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كننـد  خود را تبليغ مي”  حالل“ هيجان و اهتمام خاصي محصول  
انـد  به نمايشگاه آمـده ”  حالل“  و با مشتريان كه آنها هم بخاطر 

كنند و در پايان كـار نـمـايشـگـاه هـم بـا                ارتباط برقرار مي
دستاوردهايي شامل قراردادهاي فروش يا همكاري يا تجربـيـات   
اندوخته شده از همتايان و رقباي خود باز مي گردند و تـا سـال     
آينده كه دوباره به همين نمايشگاه يا نمايشگاه حالل ديـگـري     
حاضر شوند، به تالش توليدي و خدماتي خود ادامه مي دهند تـا  

 .پاسخگوي مشتريان حالل باشند
در هنگام بازديد از يك كارخانه توليد پنير پيتزا كـه تـوسـط        

خـراسـان   (  گروهي از جوانان فعال در شهر صنـعـتـي طـوس         
تأسيس شده و با جديت مشغول كار اسـت فـرصـتـي       )  رضوي 

دست داد تا با مدير عامل جوان در مورد تجربـه حضـورش در       
صحبت كنم و او جمله جالبي را )  ميهاس( نمايشگاه حالل مالزي 

او مي گفـت  .  گفت كه نقل آن براي شما هم شيرين خواهد بود 
در نمايشگاه حالل مذكور در كنار رقباي ناموري از كشـورهـاي   
مطرح جهان قرار داشتيم ابتدا كمي دلهره به ما دست داد ولي به 
خود مسلط شده و از كيفيت محصول خود كه باالتر از بقيه است 
سخن گفتيم و تصميم گرفتيم توليد خود را دو برابر كـنـيـم تـا       

يعني حضور در يك .  پاسخگوي مشتريان بين المللي خود باشيم 
نمايشگاه حالل و رقابت تنگاتنگ با رقباي نامور ، عـالوه بـر         
تقويت روحيه اعتماد به نفس  ، موجب تصميم بـراي افـزايـش      

اما حضور در نمايشگاهـهـاي حـالل بـراي         .  توليد نيز مي شود
فعاالن اقتصادي حاضر در اين نمايشگاه ها يك معناي ديگـري  

هم دارد كه اين معنا در نمايشگاههاي معمولي كه بطور متـداول  
 . در جهان برگزار مي شود، وجود ندارد 

صدها غرفه دار در نمايشگاه حالل، اين احساس را دارند كـه    
) ”  حالل“ توليد و گسترش (  در جهت يك آرمان مقدس مذهبي 

 . مشغول فعاليت هستند
يك فرهنگ ديني براي تعيين خوراك و پـوشـاك و     ”  حالل“ 

زندگي است كه برگرفته از نحوه نگرش اسالم به اين پهنه هـا    
 . ست

هاي حالل به مـعـنـاي      صه برگزاري نمايشگاهپس بطور خال
. حوزه اقتصاد و زندگي اسـت پذيرش اسالم يا اعتماد به اسالم در

ها در نقاط مختلـف جـهـان حـتـي در            برگزاري اين نمايشگاه
اي كه به آنها مي شـود  كشورهاي غير اسالمي و اقبال گستر ده

نشان از گستره بي المللي اين حركت دارد كـه مـحـدود بـه             
 . باشدجغرافياي خاصي نمي

 من خود در يك رستوران غذاي حـالل شـاهـد بـودم كـه            
هاي غير مسلمان مشتري دائمي اين رسـتـوران بـوده و        چيني

ترجيح مي دادند از اين رستوران غذا بخورند اگـرچـه مـقـداري       
 . گران تر از رستوران هاي غذاهاي سنتي چيني باشد

توانسته است اين موج عظيم را در جهـان  ”  غذاي حالل“  اگر 
معاصر ايجاد كند، ساير شاخص هاي مسلماني نيز مـي تـوانـد        
امثال اين موج آفريني ها را در جهان امروز داشته باشد تـا مـا       

 . . . چقدر همت كنيم 
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 نام شركت گروه غذائي

 هاآشاميدني

 آناناب
 تكدانه

 دوغ مفيد
 زمزم كرمانشاه

 شلر 
 شهد مهاباد

  شادي طاليي مفيد
  سن ايچ

 فرآورده هاي گوشتي

  

  
  
  
  
  

  سوليكو

 

  سپيد پرغرب

ر حالل ا شان  ی و  وا ی دارای   ر 
 اسامي شركت هاي داراي گواهي و نشان بين المللي حالل از مركز ايكريك 
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 نام شركت گروه غذائي

  فرآورده هاي لبني

 
 

 پالود پارسيان نيشابور
 البرز شير گلستان

 ايلوار 
  گال آمل

  )دامداران(تين 

 گياهي، داروئي و مكمل غذا
 

 
 

 )محمود(نگين زعفران افق 
 

  خمير مايه رضوي

  كنسرو ، بسته بندي ، غذاي آماده
 آماده لذيذ

قشالق سماء تبريز 
 )موسيان(

 صبح قشالق
  امين سپتيكو

 پارس آلين مهر
  سقزسازي كردستان
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 نام شركت گروه غذايي

  نان و ماكاروني
 

 ماكاراني مانا

  خشكبار
 

 كاروان تنديس طوس 
 

  نارين خشكبار طوس

  كشتارگاه صنعتي
 

 دام كرج راك
 دام پورياي شرق

  احسان ري

  شيريني و شكالت
 

 حلوا شكري عقاب
 بستني اطمينان آذر گل

 شيرين بخور تبريز
 سهند و درويش

 شيرين وطن
 )پكي(ستاره سهيل 

  آغ سوالر شبستر
 شيرين عسل

 شيوا
 بستني روز

  سالمين
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اين مركز علمي در تايلند واقع شده و         
بر اساس احساس نياز به مركزي كه            
غذاي حالل تايلندي را مطابق با احكام         
اسالمي و استاندارد كدكس تهيه و فراهم       

اين سايت شامل   . كند، تاسيس شده است   
تازه ترين و جديدترين اخبار علمي مربوط       

اين مركز در مرداد     . به حالل مي باشد    
دستور و بودجه تاسيس را         1372سال  

در ابتداي تاسيس اين مركز     . دريافت كرد 
علمي حالل داراي يك آزمايشگاه            
مركزي و مركز اطالعات علمي جهت         
توسعه غذاي حالل بود كه هم اكنون اين     

آزمايشگاه مستقر    10مركز داراي بيش از     
. در چندين دانشگاه و سازمان مي باشد         

اين مركز علمي پژوهشي همكاري خود        
را با موافقت دانشمندان، اعضاي هيئت        
علمي دانشگاه چوالالنكورن تايلند جهت      
تاسيس ساختار جديدي از مركز علمي         
حالل اين دانشگاه با از سر گرفتن و ادامه     

 .هاتمامي وظايف و ماموريت
در اين سايت عالقمندان مي توانند         
ادامه مطالب را پيگيري كنند و با  فعاليت         
هاي انجام شده در مركز علمي حالل،          
خدمات علمي و اعضاي اين مركز آشنا         

در بخش ديگر از اين سايت نام          . شوند
اعضاء و اطالعات ارتباط با آنها موجود          

اطالعات موقعيت، نقشه، اطالعات     . است
ارتباط با دانشگاه چوالالنكورن و مركز        
علمي حالل نيز براي بازديدكنندگان         

در بخش ديگري به نام     . فراهم شده است  
خدمات، تجهيزات و بخشهاي موجود در       

 . اين مركز به نمايش گذاشته شده است
 
 

www.muis.gov.sg 
 
اين سايت متعلق به كشورسنگاپور مي      
باشد و داراي سه بخش اطالعاتي است،        

بخش اول اطالعات عمومي است كه          
شامل مختصري در مورد اين گروه،           
تاريخچه، خدمات سيستم  مديريت           
كيفيت حالل بين المللي و اهداف آن مي        

معرفي استانداردهاي حالل      .  پردازد
سنگاپور، اهداف، شيوه مشاوره، مولفه         
هاي استانداردهاي حالل سنگاپور،          
دايركتوري حالل سنگاپور و اطالعات        
برقراري ارتباط  نيز براي عالقمندان          

 .فراهم شده است
بخش دوم به نام محصوالت غذاي         
حالل مي باشد كه اطالعاتي از قبيل           
اصول مقدماتي كه به دسته بندي غذاها        
بر اسا س حالل و حرام و شبهه پرداخته          

دستورالعمل هاي ذبح اسالمي         . است
بخش ديگري است كه در مرحله اول به         
 طبقه بندي و ارزيابي ماكيان، مرحله           
دوم ذبح ماكيان، مرحله سوم سيستم          
نظارت حالل، مرحله چهارم برچسب           

 .زدن ماكيان اشاره مي كند
در قسمت ديگري از اين سايت            
دستورالعمل هاي آماده سازي و جابجايي      
غذاي حالل و لينك هاي وابسته              

 .گردآوري شده است
در بخش سوم، اطالعات مربوط به         

از قبيل انواع گواهي حالل، : گواهي حالل
اطالعات چگونگي درخواست گواهي        
حالل، مزاياي دريافت گواهي حالل،         
ليست مواد غذايي و نرخ هزينه ها جهت         
دريافت گواهي حالل، شرايط و ضوابط        

هاي دريافت گواهي حالل و بخشنامه        
مربوط به دارندگان گواهي حالل از            
اطالعاتي است كه در اين سايت موجود        

 .مي باشد
 
 

www.Halalworldexpo.com 
 
اين سايت متعلق به كشور امارات مي        
باشد و عالقمندان به برگزاري نمايشگاه       

هاي حالل مي توانند اخبار و تاريخ در           
ارتباط با حالل را در كشور امارات              

در اين سايت همچنين       . پيگيري كنند  
اخبار مربوط به برگزاري نمايشگاه حالل       
كه به زودي در كشور امارات برگزار            

اين .  خواهد شد، موجود مي باشد           
آبان در    23الي    20نمايشگاه از تاريخ     

اين . كشور امارات برگزار خواهد شد         
نمايشگاه شامل مراحل توليد غذا، لوازم        
آرايشي و دارويي، منسوجات اسالمي و        
مد، خدمات بيمه و ماليه اسالمي مي           

 . باشد
در قسمت ديگر اين سايت فرم مورد         
نيازبراي عالقمندان به شركت در اين          
نمايشگاه و اطالعات برقراري ارتباط نيز       

 .موجود است
 
 

www.hdcglobal.com 
 
اين سايت متعلق به كشور مالزي مي        

اين سازمان با نام موسسه توسعه        . باشد
صنعت حالل شناخته شده است تاسيس       
اين موسسه با جديت وپشتكار كشور           
مالزي در رسيدن به اهداف آن صورت          

اهداف اين مركز در آينده       . گرفته است 
طبق دستور جلسه حالل بر حسب توسعه       
استانداردها، افزايش نشان ها، بعالوه         

اين . توسعه صنعتي و تجاري مي باشد        
سايت شامل قسمت هايي چون،             
اطالعات برگزاري سمينارها و كنفرانس       
هاي استانداردهاي حالل مي باشد كه در       
اين قسمت تاريخچه گروه، كميته            
مشاورين، استانداردها، اعتبارگزاري، مراكز    
علمي از قبيل بانك علمي، اتاق رسانه ها        
كه هر يك  شامل اخبار و اطالعات             

و پاسخ، اطالعات برقراري    مرتبط، پرسش 
ارتباط، نمونه آرم حالل اين كشور،            
اطالعات مربوط به نشان و گواهي حالل،    

نشان، فرم درخواست   دريافت اين چگونگي

ی  حالل  ی سا 
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بصورت آنالين، براي عالقمندان به اين       
 .موضوع فراهم شده است

 
 

www.iccv.com.au 
 
اين سايت متعلق به كشور استراليا مي       
باشد و به نام شوراي هماهنگي اسالمي        

تاسيس و فعاليت خود را      1371از سال        
اين سازمان مسئوليت   . آغاز كرده است       

تاييد، بازرسي و نظارت بر غذاي صادراتي       
كشور استراليا و همچنين گواهي غذاي        

گوشت حالل و فراورده هاي         (حالل   
، نظارت و سرپرستي روند       )غذاي حالل 

تهيه و توليد بازار داخلي در كنار بازار            
 5اين سازمان با    . صادرات را بر عهده دارد    

مشاور و در     4كارشناس خارجي،     2دفتر،  
قصاب و بازرس تاييد شده         140حدود  

حالل بزرگترين و معتبرترين گواهي          
اين . دهندگان حالل در استراليا مي باشد      

مركز ظرفيت افزايش تعداد قصابان و          
          250بازرسان حالل را تا حدود                

كشورهايي چون مالزي،  . نفر دارا مي باشد
اندونزي، سنگاپور، عربستان سعودي،        
يمن، عمارات، سوريه، اردن، لبنان، مصر،       
كويت، ليبي، آفريقاي جنوبي و ديگر           
كشورهاي اسالمي مورد تاييد شوراي         
هماهنگي استراليا به عنوان مراجعي كه        
صالحيت بازرسي و نظارت را دارا مي           
. باشند، با اين سازمان همكاري دارند         

گواهي حالل و خدمات مشاورتي گوشت       
حالل و حرام و محصوالت غذاي حالل        

در بخشي از اين       . همكاري مي كنند    
سايت، شيوه تهيه گوشت حالل و روش        
ذبح، شرايط الزم براي كشتارگاه ها،           
بازرسي، شرايط حمل و نقل و انبار مواد          

 . غذايي آورده شده است
 
 

www.ifanca.org 
 
اين سايت متعلق به كشور امريكا مي        
باشد و به نام انجمن تغذيه و غذاي              

قرارگاه . اسالمي آمريكا شناخته شده است    
. اين سازمان در شيكاگو واقع شده است        

اين سازمان محصوالت غذاي حالل را        

در بيشتر از بيست كشور در سراسر جهان        
اين سازمان توسط دولت     . تاييد مي كند   

مالزي، غذاها را از آمريكاي شمالي تا           
  ifanc. آمريكا ، اروپا وآسيا تاييد ميكند     

تنها سازمان از آمريكاست كه اين امتياز         
اين مركز به تاييد    . را دريافت كرده است   

دفتر كميته اسالمي      :   مراكزي چون  
تايلند، مجلس علماي اندونزي، مجلس       
علماي اسالمي سنگاپور، مجمع جهاني       
مسلمانان و انجمن حالل فيليپين رسيده       

از ديگر بخشهاي اين سايت،           . است
اطالعات مربوط به كنفرانس هاي حالل،      
لينك هاي سايت هاي ديگر از قبيل           
خبرنامه سايت حالل دايجست، مجله         
مصرف كننده حالل، راهنماي خريداران      
كاالي حالل، بخش پرسش و پاسخ،          
توضيح مزيت گواهي حالل، فرم             
درخواست گواهي حالل به صورت           
آنالين، شرايط دريافت گواهي حالل و         
اطالعات برقراري ارتباط مي باشد كه         

 .     براي عالقمندان فراهم شده است
 
 

www.halalfoodauthority 
 

  :مرجع غذاي حالل
به منظور    1994اين سايت از سال       

نظارت و كنترل گوشت قرمز و ماكيان در        
مرجع غذاي   . انگليس راه اندازي شد       

حالل سيستم بي نظير براي تشخيص         
غذاي حالل ازغير حالل است كه بوسيله       
عالمت گذاري جهت صحت از حالل          
بودن گوشت نسبت به گوشت مردار           
بالفاصله بعد از ذبح در مذبح انجام مي          

اين مركز همچنين درزمنه هاي        . پذيرد
كنترل، عالمت گذاري، تاييد حالل بودن      
مواد غذايي، دارويي، شيريني جات، لوازم       
آرايش، چاشني ها، امولسيون ها و رنگها        
 .براي استفاده مسلمانان فغاليت مي كنند

: در اين سايت اطالعاتي از قبيل           
تاريخچه گروه، مختصري در مورد تعريف      
و شرايط ذبح اسالمي، مذبح هاي تاييد         
شده، بازبيني و معرفي ، اطالعات مربوط        
به توليدكنندگان متقاضي براي بازديد         
مراكز و دريافت گواهي حالل و اطالعات       

 .       برقراري ارتباط موجود مي باشد
        

 
www.halalfoods.com.sg 

 
غذاي حالل بين المللي، شركتي           

است كه توسط استانداردهاي  كه توسط        
 ISO2000و     ISO9001 استانداردهاي

اين سايت در سال    . به تاييد رسيده است   
به   1374به ثبت رسيد و از سال          1374

طور اصلي فعاليت خود را در زمينه غذاي        
بازارهاي هدف براي اين    . سالم آغاز كرد  

محصوالت كشورهاي مالزي و هند          
اين انتخاب و تصميم با مطالعه          . بودند

دقيق بازار سنگاپور اتخاذ شد زيرا هيچ          
شركتي جهت فراهم آوري آذوقه به اين        

در اين سايت     . كشورها وجود نداشت    
آدرس مراكز فروش غذاي حالل در           
سنگاپور، اطالعات برقراري ارتباط نيز        

 .براي عالقمندان در دسترس است
 
 

www.halaljakim.gov.my 
 
اين سايت متعلق به كشور مالزي مي        

در اين سايت اطالعاتي از قبيل          . باشد
نمونه نشان حالل مالزي، شيوه هاي          
درخواست نشان حالل، شرايط دريافت        
گواهي حالل، نرخ هزينه هاي دريافتي         
 براي هر محصول جهت دريافت             
 نشان حالل، شرايط دريافت گواهي           

هايي كه مواد     حالل براي سوپرماركت    
خام، محصوالت حالل و غير حالل مي         
فروشند و همچنين اطالعاتي از قبيل          
مراحل بازرسي و نظارت، مراحل و شرايط       
بازرسي دوباره و تاييد و ضوابط موجود در        

 .اين رابطه موجود مي باشد
موسسه توسعه صنعت حالل براي         
عالقمندان به دريافت گواهي حالل           
مالزي نمونه فرم درخواست را به صورت        

 .    آنالين فراهم كرده است
 
 
 

 خانم افسانه شاه حسيني: مترجم 
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از آنچه در زمين است حالل و , اي مردم
 168آيه  –بقره .   پاكيزه بخوريد

 
امروزه محصوالت غذايي توليـد شـده     

در . توسط صنايع غذايي بسيار پيچيده انـد 
ميان اين پيچيدگي چيزي كه پنهان است 

كه در لـيـسـت      ,  اجزاء تركيبي مي باشد
در بعضـي  .  عناصر تركيبي بيان نمي شود

از كشورها آيين نامه هايي وجود دارد كـه  
به توليدكننده اين اجازه را مي دهد كه از 
عناصر تركيبي اضافه  كمتر از درصـدي    
درمحصول نهايي بدون ذكـر آنـهـا در        
. ليست عناصر تركيبي  استفـاده كـنـنـد      

درصورتي كه طبق احـكـام شـريـعـت          
اسالمي ذره اي از مواد حرام سبب حـرام  

پشتيـبـانـي    ,   شدن غذاي حالل مي شود
هايي در فرايند توليد وجود دارد كه هرگز 

 .در برچسب ها بيان نمي شوند
غذاي حالل نه تنها بايد عاري از هـر    

گونه عناصر حرام باشد بلكه بايد از هـر      
كه مي تواند  تخطي  در خـط    ,   نجاست

توليد در بسته بندي و انبار كردن پـديـد     
 .پاك باشد, آيد

 
 :پيشگفتار

اين استاندارد توسط گروه كـارشـنـاس    
استاندارد سازمان كنفرانس اسالمي ايجاد 

در اين استانـدارد ،    .  و توسعه يافته است 
احكام اسالمي عرفا ً آن احكام پذيرفـتـه   
شده و باورهاي اسالمي مـيـان كـلـيـه        
مذاهب بدون در نظر گرفتن تنوع آن در   

 .كشورهاي مختلف را شامل مي شود
با اجراي اين استاندارد اهـداف زيـر        

 : بدست خواهد آمد 
دستيابي به توليد غذاي حـالل و     -  1

افزايش اعتماد به نفس مصرف كـنـنـده      
 .مسلمان با توجه به غذاي حالل 

توسعه الـزامـات اقـتـصـادي و             -  2

توسعه بازارهـاي  �  بازرگاني تحت عنوان 
 �اسالمي بر پايه غذاي حالل

برقراري چارچوب اساسـي بـراي       - 3
قوانين و آئين نامه ها در غذاي حـالل و    

 .گواهي هاي مرتبط 
  

 راهنماهاي عمومي غذاي حالل
 :هدف 

اين استاندارد رويهم رفته نيازمنديهايـي  
را تعيين مي كند كه بايد بدنـبـال آمـاده      
سازي ، پرورش ، بسته بندي ، بـرچسـب   
زدن، جابجايي ، انتقال ، توزيع ، ذخـيـره   
سازي، پخت غذاي حالل و محـصـوالت   

 .آن اعمال شود 
كليه  نيازمنديهاي استاندارد ، عمومي و 
جامع هستند و به منظور كاربرد كـلـيـه      
سازمانها درزنجيرة غذايي بدون در نـظـر   
گرفتن وسعت و پيچيدگي آنها در نـظـر     

آن شامل سازمانهايي .  گرفته شده است  

 راهنماي غذاي حالل
 

ی س اسال ا ی سازمان  و ی ع رد دا تا  ا
 فهرست مطالب

 
 پيشگفتار

 حوزه - 1
 مراجع هنجاري   - 2 
 شرايط و تعاريف  - 3
 غذاي حالل :  3 - 1 
 برنامه هاي پيش نيا ز  :  3 - 2 
 زنجيرة غذايي  : 3 - 3 
 افزودنيهاي خوراكي   : 3 - 4
 شبكة زنجيرة سرمايشي   : 3 - 5
 غذاي اصالح شدة ژنتيكي   :  3 - 6
 حيوانات آبزي   :  3 - 7
 حيوانات دوزيست  :  3 - 8

 گروه محصوالت   - 4
 مقررات - 5
 منابع غذايي  :  5 - 1
 قوانين ذبح   :  5 - 2
 گوشت و فرآورده هاي گوشتي   :  5 - 3
 شير و فرآورده هاي لبني  :  5 - 4
 تخم مرغ و فرآورده هاي آن  :  5  - 5
حبوبات و مـحـصـوالت آن ،          :  5  -  6

سبزيجات ، روغنها ، و چربيهاي حيواني ، 
 شركت و شيريني جات 

 نوشيدنيها   : 5 - 7
غذاي اصالح شـده از لـحـاظ          :  5 - 8

 ژنتيكي 
 افزودنيهاي خوراكي  :  5 - 9

 مواد بسته بندي   :  5  – 10
 ساير محصوالت   :  5 - 11
 سرويس غذا   :  5  - 12
 فرآيند توليد غذا  - 6
تشكيالت ، لوازم، كاالي توليدي  و    -  7

 پشتيباني هاي فرآيند توليد
ذخيره سازي ، عرضه ، خـدمـات و      -  8

 حمل ونقل 
 بهداشت و مراعات اصول آن - 9

 ايمني غذا - 10
 روش ها  - 11
 شناسايي و قابليت جستجو- 12
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كه درگير يك مرحله و يا مراحل بيشـتـر   
 .شده اند نيز مي شود 

راهنماها در درخواست اين استاندارد در 
تمامي سازمانها، در استاندارد براي احكام 

 .گواهي غذاي حالل را شامل شده است 
 

حقيقت مسلم اينكه غذاهاي غير سالـم  
بعنوان حالل در نظر گرفته نمي شونـد ،    
بنابراين استانداردهاي كـيـفـي شـامـل        

به منظور (  سالمت غذا و قابليت جستجو 
بايد پيش شرط الزم ايـن      )  تضمين ادعا

 .استاندارد قرار گرفته باشد 
 

 مراجع هنجاري 
اسناد اشاره شدة زيرين براي درخواست 

براي .  اين استاندارد غير ضروري مي باشد
مدارك مستند ، تنها كپي چـاپ سـنـد        
صدق مي كند و براي مدارك غير مستند 

شـامـل هـرگـونـه        ( آخرين كپي معتبر   
 .مي باشد) اصالحيه يا تغيير
ISO22000  :   سيستم هاي مديريـتـي
نيازهاي كلـيـه     –)  2005( سالمت غذاي 

 سازمانها در زنجيرة غذايي 
ISO 2005  : قابليت جستجو در تغذيه

اصـول    –)  2007( و زنجـيـرة غـذايـي         
عمومي و نياز هاي اوليه براي طـراحـي     

 سيستم و اجرا 
كد بين المللي توصيه شده براي شيـوة  
اجراي اصول عمومي غذاي بـهـداشـتـي     

1CAC/RCP   تجـديـد    1348سال ،
 .  1382چاپ 
 

به عنوان قبول شـرايـط اسـتـانـدارد          
22000ISO    )     استاندارد بين الملـلـي (

براي تمامي گروههاي صنعتي  مـمـكـن    
است اين امر امكان پذيـر نـبـاشـد، تـا          
زمانيكه اجراي كامـل تـوسـط كـلـيـه           

قبول آئين نامه ملي و   ,   كشورهاي عضو
 . استانداردهاي يكسان پذيرفته شود

ميزان سنجش سالمـت غـذا     :  تبصره 
بايد مناسب براي استفاده در بخش غذاي 
حالل و مطابق با قا نون شريعت اسـالم    

 .باشد 
 واژه ها و تعاريف 

براي مفاد اين استانـدارد واژ ه هـاو         
 .تعاريف زيرين بكار برده شده است 

 : غذاي حالل :  3 - 1
طاهر اسـت و      ( غذاي حالل پاك و   

غذاي سالمي اسـت كـه     )  نجس نيست 
اجازه مصرف آن مطابق با احكام شريعت 
اسالمي داده شده است و بايد عـاري از      
 . هر گونه عناصر حرام و نيز نجاست باشد

: برنامه هاي پيش شرط الزم   :   3  -  2
به طور كلي اين مبحث حـذف شـده       (  

 .)است
اين واژه در هيچ كجاي اين استانـدارد   

  PRPsاستفاده نشده است و تعـريـف     
 .بايد حذف شود 

 :شيوة توليد مطلوب  :  3 - 2 - 1
طرز عمـل در خصـوص پـرسـنـل             

بهداشت ساختمان به منظـور تضـمـيـن       
ايمني و سالمت محصول ، ذخـيـره و         

 توزيع غذا 
 :شيوة بهداشتي مطلوب  :  3 - 2 - 2
تدابير در نظر گرفته شده در مـراحـل      

زنجيرة غذا جهت اطمينان  از سـالمـت     
 .غذا براي مصرف 

 : زنجيرة غذايي  :  3 - 3
كليه مراحل در گير توليد غذا ، شـامـل   
آماده سازي ، پرورش ، توليـد ، بسـتـه        
بندي ، ذخيره سازي ، حمل و نـقـل ،         
توزيع  و عرضه  به بازار را در بـر مـي         

 .گيرد 
 :افزودني هاي غذايي  :  3 - 4
طبيعي و يـا    (  مواد افزوده شده به غذا 

به منظور حفظ يا اصالح يـا    ,  ) سنتز شده
بهبودي طعم غذا ، بو، ظاهر ، در جريـان  
توليد ، طبقه بندي ، پـرورش ، آمـاده         
سازي ، بسته بندي ، جابجايي ، ذخـيـره     
كه خودشان براي مصرف يـا اسـتـفـاده       
بعنوان مواد خام يا مواد مكمل در نـظـر     
گرفته نشده اند و امـكـان دارد ارزش         
غذايي داشته باشد يا نداشـتـه بـاشـد ،         
باقيمانده و مشتقاتي كه امكـان دارد در      

انتهاي توليد در جريان توليد و فـراهـم       
آوري منوط به تكنولوژي برگزيده يـافـت   

 .شود
 :زنجيره سرمايي :  3 - 5
زنجيره هايي از مخزن يا انبار، مكـان   

هاي توزيع سرد و فعاليت هاي مشابهـي  
كه براي حفظ كيفيت اوليه از تولـيـد تـا      
مصرف براي محصوالت غذايي كه ايـن    
زنجيرة سرمايي را نياز دارنـد، الـزامـي        

 .است 
زنجيرة سرمايي بـراي مـحـصـوالت         
غذايي به منظور حفظ كيفيت اولـيـه از       

 . توليد تا مرحلة مصرف الزامي است 
غذاي اصالح شده از لـحـاظ      :   3  - 6

 : ژنتيكي 
خوراكيها و آشاميدنيهايي كـه شـامـل      
محصوالتي  با كيفيت اصـالح شـده از       

 .لحاظ ژنتيكي هستند 
 :حيوانات آبزي :  3 - 7

حيوانات آبزي آندسته از جانـورانـي را     
گويند كه در آب زندگي مي كننـد و در      

 .  بيرون آب قادر به ادامه حيات نيستند
 :حيوانات دوزيست  :  3  - 8
حيواناتي كه هم در دريـا و هـم در          

 .خشكي زندگي مي كنند
 : آنزيم ها   3 - 9

آنزيم ها پروتئين هاي طبيعي هستند يا 
پروتئين هاي در هم كه توسط اعضـاي    
زنده توليد مي شوند و بعنوان بيوكميكـال  

فعال كننده به منـظـور   )  مواد شيميايي (  
تسريع دهنده مطلوب واكنش شيميايي در 

 . غذا عمل مي كنند 
آنها بطور معمول بعنوان كمك كنـنـده   
هاي مراحل مختلف در توليد غذا استفاده 

براي مثال رنـت گـونـه اي        .  مي شوند 
آنزيم است كه در دلمه بستن  مـواد در      

 .  ساختن پنير استفاده مي شود 
تركيـبـات   )   ميكروارگانيسم ها(  10-3

قارج هـا و      –بسيار ريز از قبيل باكتريها 
 مخمرها 

جـانـوران ريـز      ( ميكروارگانيسم هـا      
سازواره هايي هستند كـه  )  ميكروسكوپي 
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از لحاظ اندازه ميكروسكوپي بـوده و در      
غذا اضافه و يا به طور طبيعي توليد مـي    

مـثـل   (  آنها در فرايند توليد غـذا    .   شوند
تخمير در توليد نوشابه مالت يـا تـولـيـد       

استفاده مي شوند يا بعنوان )  ماست و پنير
آخرين توليد مثـل قـارچ آبـجـوسـازيـا           
محصوالت پروبيوتيك بعنوان مـكـمـل      
.  مربوط به رژيم غذايي استفاده مي شوند 

 :مثال هاي آنها 
باكتري ها از قبيل خـانـواده الكـتـو         

اسـيـد   , باسيالسي ها كه از كربوهيدرات   
سبب تبديل شيـر  ( الكتيك توليد مي كنند

 ).به ماست مي شود
مخمرها از قبيل ساكارومـيـكـس كـه       
سبب بروز واكنش مناسب از قبيل تولـيـد   

 .الكل و يا سركه مي شود
قارچ ها از قبيل قارچ كـپـكـي سـبـز       

كه در به عمل آمدن و مـزه    )  پنيسيلييم( 
 .پنير ارتباط دارد

 حالل ها  11-3
هر ماده اي  براي تجزيه مواد غذايي يا 
هر گونه اجزاء و تركيبي از آن گـونـه ،       
شامل هر گونه ماده آلوده  موجود يـا در    

 .آن ماده غذايي 
حامالن ميكرب يا عصاره حالل  12-3

 ها 
حاللي است كه در جـريـان عصـاره        
گيري در فرايند توليد مواد خام در مـاده    
غذايي يا اجزاء و تركيب آن ويـا مـواد         
افزودني استفاده شده است و گرفته شـده  

ولي امكان اين مي رود كـه    )  جدا شده (  
بصورت غير عمد و سهوي  باقي بماند و   
در غذا  تأثير بگذارد      و بصـورت            
تكنيكي حضور تفاله ويا مشتقات آنها در   
موارد غذايي يا مواد و عناصر غذايي غيـر  

 . قابل اجتناب است 
اين امكان وجود دارد كه آنها به عنوان 
ناقل و رقيق كننده در افـزودنـي هـاي        
خوراكي و طعم دهنده ها جهت سهولـت  

براي مثال پروپولين گلوكل ( در توليد غذا 
 براي 

يا به منظورتهيه مـواد  )  حل كردن رنگ

از قبيل اتيل استات به جهـت بـيـرون      (  
كشيدن كافئين از غذا و يا اتيل الكل بـه  
) منظور استخراج وانيل از دانه هاي وانيلي

 ).استفاده شوند
پشتيباني هاي عملي و درحـيـن    13-3

 فرايند توليد 
موادي كه در حين فرايند تـولـيـد بـه       
منظور تاثير عملي و يا تكنيكي بـه غـذا      

 :افزوده مي شوند به طور محض
قبل از آنكه غذا بسته بندي شود و بـه   

شكل اصلي خود درآيند ، بـرطـرف مـي      
 .شوند 
در غذاي بسته بندي شده و آمـاده     -2

به گونه اي وجود دارند اما هيـچ گـونـه      
تأثيرفني و يا عملي در غذاي بدست آمده 

 . ندارند 
آن مواد بطور طبيعي تبديل به جزء  -3

اصلي غذا مي شود و بطور عمده مـقـدار   
 . سازنده در غذا افزايش نمي يابد 

مكمل هاي وابسته بـه رژيـم        14-3
 غذايي 

اين مكمل ها كه وابسـتـه بـه رژيـم         
غذايي هستند همان ويتامين ها و مـواد    
معدني و غذاها ، آمينو اسيدها ، موادي از 
ريشه گياهان و پروتئين و موادي شبـيـه   
آنزيم ها ، اعضاي بافت ها ، غـده وار ،      
مواد دگرگون شده از طريق متابوليزم مي 
باشند كه به منظور مكمل در ايـن مـواد     

مكمل هاي وابسته بـه رژيـم     .  مي باشند
غذايي درتركيبات متفاوتي توليد مي شوند 

ژل هـاي    ,  كپسول ها,  از قبيل قرص ها
آنها همچنين مـي  .  مايعات يا پودرها,  نرم

(توانند به صورت ديگري مثل قـطـعـه      
bar (باشند . 

 :واژه هاي اسالمي  15-3
 
 ) طاهر و نه نجس(پاك  3-15؟ 
 :طبقه بندي گروه هاي غذايي – 4

 گوشت و فراورده هاي گوشتي : 1-4
 شير و فراورده هاي لبني : 2-4
 تخم مرغ و فراورده هاي آن : 3-4
 حبوبات و محصوالت حبوبات : 4-4

روغن و چربي ، سبـزيـجـات و       : 5-4
 حيوانات

ميوه و سبزيجات و فراورده هاي  : 6-4
 آنها

 شكر و محصوالت شيريني : 7-4
 آشاميدني ها : 4 -8
غذاي اصالح شده از لـحـاظ        : 4 -9

 ژنتيكي
 افزودنيهاي خوراكي : 10-4
 مواد بسته بندي : 11-4
 خدمات غذايي و ساختمانها : 12-4
 آنزيم ها   :13-4
 ميكروارگانيسم ها  :14-4
 مواد وابسته به رژيم غذايي  :15-4
 عسل و فراورده هاي آن  :16-4
 ساير  :17-4

 مقررات -5
 منابع غذايي:  1-5           
غذاهايي كه منبع حـيـوانـي       : 1-1-5

 دارند  
 حيوانات حالل : 1-1-1-5

مثال هاي زير به عنوان حالل شناختـه  
 : شده اند

حيوانات اهلي از قبيل گاوها ، بوفالو   •
ها ، گوسفند ، بز ، شتر، جوجه ، غـاز ،        

 .اردك و بوقلمون 
يـا  ( حيوانات وحشي غير شـكـارچـي      •

از قبيل آهو، گوزن ، بـز  , وحشي)  الشخور
 كوهي ، گاو وحشي ،گور خر 

پرندگان غير شكارچي از قبيل كبوتر  •
، گنجشك ، بلدرچين ، سار ، حـواصـيـل   

 ،شتر مرغ)ماهيخوار( 
 ملخ ها 

 حيوانات حرام : 2-1-1-5
مثال هاي زير به عنوان حرام شناخـتـه   

 . شده اند
 خوك ، مار ، ميمون و فرزندان آنها   •
حيواناتي كه با نام خدا ذبـح نـمـي        •

 .شوند 
حيواناتي كه مطـابـق بـا احـكـام            •

 اسالمي ذبح نمي شوند
گوشت حيواناتي كه تـوسـط حـيـوان       
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 )مردار.(ديگري مرده است
حيواناتي كه داراي دندان تيز يا عـاج   •

هستند و براي كشتن مهاجمين استـفـاده   
از قبيل ببر ، خرس ، فيل ، گربه , مي كنند

، گرگ ، شير ، پلنگ ، شغال ، خـرس ،    
روباه، سنجاب ، سمور، كفتار، راسو، خـز،    

 ...سگ واسب آبي,موش كور
پرندگان شكاري از قبيل  قـوش ،         •

شاهين، باز، كركس ، كالغ، كالغ سياه ،   
 زغن، جغد

همچنين مارمولك ، حلزون  و كليـه   •
 حشرات 

كـروكـوديـل و      ,  موش,  كليه حشرات 
 تمساح

حيواناتي  كه كريه و مشمئز كننده به  •
نظر مي رسند شبيه عقرب ، مگس ، كرم 

 ، كنه، عنكبوت و ديگر حيوانات مشابه
حيواناتي كه كشتن آنها در اسـالم       •

نهي شده از قبيل زنبور عسل ، زنـبـور و     
 داركوب 

فيل از پسـتـانـداران    ,  ) حيوانات مكروه)
بزرگ وابسته به خرطوم داران مي باشـدو  
خانواده اين دسته جزء   دسـتـه اسـب          

 .مانندها نيست
حيوانات حـاللـي كـه      ( حيوانات جالل 

 ).عادت به خوردن مدفوع انسان دارند
حيوانات حالل گوشتي كه با شير خوك 

 .پرورش يافته اند
 

 حيوانات مكروه 3-1-1-5
آنهـا  (  موارد زير مكروه شناخته شده اند

حرام نيستند اما بايد طبق احكام اسالمـي  
از خوردن انها اجتناب شـود بـنـابـرايـن        
چنانچه مي خواهند مصرف شوند بـايـد     
بسيار واضح بر روي اين گـونـه غـذاهـا       

 )برچسب زده شود
 اسب
 االغ
حيواني دو رگه از اسب مـاده و      ,  قاطر

 .االغ  نر مي باشد
 : حيوانات آبزي  : 2-1-5

مـيـگـو و      ,  كليه ماهي هاي پولك دار

 .تخم ماهي هاي با پولك حالل هستند
كليه پستانداران دريايي از قبيل نهنگ  
گـاو  ,  شيـرهـاي دريـايـي      ,  دلفين ها,  ها

سمور دريايي حرام شناخته شـده  ,  دريايي
 . اند

 : حيوانات دوزيست  : 3-1-5
 .كليه حيوانات دوزيست حرام هستند

غذاهايي كه منبع گـيـاهـي       : 4-1-5
 :دارند
گياهان سمي و فراورده هاي آنها كـه   

حرام هستند ، مگر ,  براي سالمتي مضراند
اينكه مواد سمي و مواد زيـان آور جـدا       

 .شود
خرما و ميوه (  افزودن آب انگور جوشيده

كـه  )  هاي خشك شـده درخـت مـو ؟         
محتويات آنها به وسيله خشـك كـردن       
كاهش نيافته است حرام هستنـد مـگـر      
اينكه در توليد آنها گونه اي ديگر عـمـل   

 . شود
خون و ديگر مواد منشاء گرفته  5-1-5

 انساني يا حيواني
هر گونه اي از خون و فـراورده هـاي     

هر گـونـه   .  ساخته شده از آن حرام است 
دهـانـه   ( مايع و ماده ترشح شده از روزنه   

انسان يا حيوان از قبـيـل ادرار ،       )  تنگ 
جفت ،  مدفوع ، استفراغ ، چرك ، مـنـي   

و   تخمك و اسـپـرم كـلـيـه          )   اسپرم( 
 .حيوانات حرام است 

تنها اسپرم و تخمك سـگ و خـوك       
اسپرم و تخمـك تـمـامـي       ,  حرام نيست

 .حيوانات را شامل مي شود و حرام است
هيچ يك از اعضا و مواد بـدن انسـان     
حالل نيست و نبايد حتـي بـه صـورت        
 .تصادفي يا سهوي وارد غذاي حالل شود

بـخـش   :  ماده تبصره جديـد      6-1-5
 هاي حرام حيوانات حالل گوشت

بخش از اعضاي بدن حيوانـات   15آنها 
حالل گوشت هستند كه حرام شنـاخـتـه    

 .شده اند
 خون

 مدفوع
 مثانه

 )تخمدان(زهدان
 نخاع
 طحال

 آلت مذكر
 مادگي

 تخمدان و بيضه  
 لنفاوي

 كيسه صفرا
 وتر عضالني پشت گردني

 كيسه بين انگشتي
 عدسي و مردمك

 غده هيپوفيز
مادة تبصرة جـديـد اضـافـه        ) 7-1-5

 مواد حرام ديگر ) شده 
مواد حرام ديگري وجـود دارنـد كـه          

 :بعنوان  حرام شناخته شده اند 
 خاك 

 ) گل(لجن و الي  -2
 :احكام ذبح : 1-5

مادة تبصرة جديد اضـافـه      ) : 0-2-5
 :منبع محتويات غذاي حالل ): شده 

موضوع رسيدگي و يا نظارت يك مولفه  
مرجع   مركزي مربوط به موضوع غـذاي  
حالل شامل ذبح بـر پـايـه ارزشـهـاي          
مشترك اسالمي و قوانين اين استانداردها 
توسط اعضاء هر كشور در داخـل كشـور     

 .طرح ريزي مي شود
مادة تبصرة جديد اضافـه  ( ؟-1-0-2-5

/ رفاه حيوانات از جنبه اسالمـي    ) :  شده 
 مقررات صحيح 

در شريعت اسالم  بسيارتوصيه شـده   •
. است كه از آزار حيوانات خودداري شود   

 .گروه تقسيم بندي مي شود 2و اين به 
 مستحب                                                   

 قبل از ذبح به حيوان آب داده شود 
 چاقوي بسيار تيز استفاده شود 
 بريدن سريع و بي تكان باشد

 مكروه -2
قبل از آنكه كامالً حيوان مرده بـاشـد     

 .پوست حيوان كنده شود
هنگام ذبح حيوان توسط كشتار كننـده  

 .باال كشيده شده باشد
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حيوان قبل از   )  مغز حرام( بريدن نخاع 
 مرگ كامل حيوان 

 انجام عمل ذبح در مقابل حيوانات ديگر 
 حيواناتي كه ذبح خواهند شد  : 1-2-5

 
حيواناتي كه ذبح مـي شـونـد بـايـد          

 .حيوانات حالل باشند
گواهي صـادر شـده تـوسـط يـك              
دامپزشك كه تاييد كند حيوان ذبح شـده  

 .سالم مي باشد
حيواني كه ذبح ميشود بايد زنده بوده و 

 .يا تا زمان ذبح بايد زنده باشد
تا مدتي قبل از ذبح حيوان بـايـد بـا        

عاري از هر گونه زباله ( تميز/ غذاي پاكيزه 
اين مدت زمان .  تغذيه شده باشد )  انساني

روز براي جوجه هـا و     3بصورت مينيمم 
روز براي گوسفنـد و     4حيوانات مشابه و 

روز بـراي گـاو          10حيوانات مشابه و   
 .وحيوانات مشابه مي باشد

 : كشتار كننده  : 2-2-5    
كشتار كننده بايد مسلمان باشد و از  -1

نظر عقلي سالم و از احـكـام اصـلـي و         
شرايط مربوط به ذبح حيوانـات آگـاهـي      

 .كامل داشته باشد
  

كشتار كننده نبايد در احرام بـاشـد      -2
سفر اسالمي ، در جريان انجـام زيـارت     ( 

 ) كعبه 
  

كشتار كننده بايد گواهي ذبح حـالل  -3
صادر شده از مقام مرجع با صالحـيـت و     
شناخت آن استانداردها بر پايه گـذرانـدن   
واحد آموزشي و نتيجه آزمون موفـقـيـت    
 . آميز به صورت كتبي و عملي را دارا باشد

 
آنها همچنين ملزم به رعايـت كـلـيـه       
مقررات  مربوط به مولفه هاي نـاظـران     
متخصص امور در سالمت ، پاكـيـزگـي،    
مراعات  اصول بهداشت و احكام ذبح را   

 .دارا باشد
  

عمل ذبح بايد توسط مسلمان انجام  -4

شود در غير اينصورت به هر روشي حالل 
 .نخواهد بود 

عمل ذبح و كليه مراحل بـعـدي       -5 
بايد توسط يك سرپرست و تأييد شده از   

نـاظـر مسـلـمـان        (  سوي ناظر اسالمي 
انتخاب شـده از سـوي         )  آموزش ديده 

 .                            مرجع مؤلفه غذاي حالل انجام شود
در كشورهاي غير مسلمان عمـل     -6

ذبح و كليه مراحل بعدي در صورتي مـي  
تواند قابل قبول باشد كه ايـن مـراحـل        
توسط يكي از مراجع ناظر مؤلفـه هـاي     
غذاي حالل از اعضاي سازمان كنفرانس 

 . اسالمي باشد
                                          

                                            
              
 : ابزار و ظروف ذبح 3-2-5 

خطوط ذبح ، ابزار و ظـروف بـايـد       (1
پاكيزه بوده و تنها براي هدف ذبح حـالل  

 . استفاده شوند 
چاقوي ذبح بايد تيز و پاك بـوده و     (2

 .   تنها براي هدف ذبح حالل استفاده شود
استخوان ، ناخن و دنـدان نـبـايـد        (3

 .بعنوان ابزارذبح استفاده شود 
 :مكان ذبح  4-2-5

مكان ذبح بايد مقررات  برنامه هـاي      
 7.2پيش شرط الزم ، تعريف شده در بند 

22000  ISO  1كـدكـس        3يا بخش 
َCAC/RCP   را دارا باشد . 

مساحت زمين كه فضاي راحتـي را     (1
براي بازرسي سالمت غذا بـوجـود مـي        

 .آورد 
در ورود به منطقه مخصوص ذبح ،    (2

سيستم زنجيـره قـرقـره اي بصـورت           
اتوماتيك  يا بصورت دسـتـي     ,  الكتريكي

عمل كند  كه به منظور آويـزان كـردن     
 . حيوان استفاده مي شود 

سيستم ريلي مجهز به زنجيره قرقره  (3
اي كه بصورت اتوماتيك ، قابل حركت يا 
بصورت دستي عمل كند كه تسريع كار را 

 .سبب مي شود
سكوي بارگيري قابل حـركـت يـا       (4

بـراي  �  ثابت و سطح بارگيري خصـوصـا  
و بـز و      )  احشـام و اغـنـام          (  گاوها   

گوسفند،كه به كارگران كمك مي كند تـا  
پوست كندن و آماده سـازي الشـه بـا          

 . سهولت و اثر بخشي انجام شود 
 منطقه سنجش وزن  (5
فشار زيـاد    ( اساس شستشوي الشه  (6

 ) اتوماتيك � آب ، ترجيحا
مخازني كه به طور تمام وقـت بـه      (7

ضد عفوني يا گند زدايـي  ,  منظور شستشو
, آويز كنـنـده هـا     ,  چاقو( كردن ابزار آلوده

و در دستشوئـي  ,  پر از آب داغ باشند...)  و
آشپزخانه محفظه هايي جهت نگـهـداري   

به يـك    ) ضدعفوني كننده ها( مايع گندزدا
مجهـز  ,  قالبي كه با زانو و يا پا عمل كند

 .  باشد
منبع آب پر فشار پاكيزه بايد بـطـور    (8

 . تمام وقت در دسترس باشد
كلية مايعات ضـد عـفـونـي          -9     

و مواد پاك كننده بايد مـنـاسـب    )  گندزا( 
براي استفاده در بخش غـذاي  حـالل       

و نبايد اجزاء حرام توليد كـنـد از       ( باشد 
) .                                                          قبيل الكل

در صورتيكه استفاده  چـنـيـن    ) :  توجه)
موادي قابل اجتناب است شستشو و پاك 

نظافت مطابق با احكام شريـعـت   / كردن 
.                               اسالمي  مقدم بر آغاز كار مي باشد

عمل ذبح و مراحل بـعـدي    -10       
آن بايد در محل فـراهـم شـده بـراي           

كـلـيـه     .  محصوالت حالل انجام شـود    
فضاهاي در نظر گرفته شده بايد از انجام 

 .ديگر فعاليت ها در آن منطقه جدا باشد
 مواد بيهوش كننده 5-2-5

 . مواد بيهوش كننده توصيه نمي شود 
درصورتي كه از روش بيهوشي استفاده 
مي شود بايد به اين مسئله توجه كرد كه 
حيوان قبل از انجام ذبح نميرد و بايستـي  
مطابق با آسايش حـيـوان و مـقـررات           

و نبايد سبب استرس و رنج .  اسالمي باشد
 .حيوان شود

 
 شيوه ذبح 6-2-5
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مادة تبصرة جديد اضافه : (    0-6-2-5
 )                                                                    شده 

شيوة ذبح حيوانات بايد مطابق با قوانين 
و حقوق و رفاه حيوانـات طـبـق آئـيـن          

 .  اسالمي باشد 
                      

 شيوه ذبح حيوانات 1-6-2-5
پاكيزگي و شتـسـشـوي     1-1-6-2-5

 :حيوانات 
حيوانات فرستاده شده به جهت ذبـح     

. بايد عاري از مدفوع  ، ادرار و گل باشند 
حيوانات كثيف بايد در چراگاه شسته شده 
جايي كه در دسترس است يا جايـي كـه     
براي اين منظور در نظر گرفته شده است 

� ، از ذبح حيواناتيكه هنوز تر هستند جـدا 
 . خودداري شود 

خودداري از آمـيـخـتـن      2-1-6-2-5
 :حيوانات متفاوت 

مراقبت بخصوصي بايد بـه مـنـظـور        
اجتناب از آميختن گروههاي مـخـتـلـف     
حيوانات در جريان انتقال آنـهـا صـورت      
بگيرد و همچنين زمان شستن و انتـقـال   

 . آنها به منطقه ذبح 
بررسي سالمت حيوانات  3-1-6-2-5

 :قبل از ذبح 
حيواناتي كه ذبح خواهند شد  قبـل از     

آن بايد تحت آزمايش  سـالمـت قـرار        
شامل تشخيص سن ,  اين آزمايش.  گيرند 

، حاملگي و تشخيص بيماري كه از ذبـح  
سياه زخـم ،    (  ممانعت مي كند همچون 

، بيماريهاي واگـيـردار و     )  بيماري هاري 
هر گونه بيماري در حال تب ، آندسته از   
حيواناتي كه بيمار هستند و يا مشـكـوك   

در مـنـطـقـه اي       �  به بيماري بوده فورا
جداگانه جدا شده و سپـس تشـريـفـات       

ايـن  .  قانوني و شرعي انجام خواهد شد   
مسئله را بايد به خاطر داشت كه بيمـاري  

يا هاري را   )  كزاز(  هايي از قبيل تشنج   
مي توان به آساني زماني كه حيوان هنوز 
زنده است تشخيص داد و ايـنـگـونـه           
بيماريها ممكن است بعد از ذبـح قـابـل      

 .تشخيص نباشد و شناخته نشود 

هدايت حـيـوانـات بـه        4-1-6-2-5
 :محوطه ذبح 

حيواناتي كه ذبح خواهند شد بايد توسط 
پرسنل واجد شرايط به محوطه برده شوند   

هنگام بردن آنها ضربه بسيار آرامي بـا  �  
دست يا با چوب به پاي آنها وارد شود يـا  
چرخانيدن دم آنها اگر حيوان گاو باشد و   
بعنوان شيوه عادي استفاده از برق ولـتـاژ   
پائين نيز براي ذبح در نظر گرفتـه شـده     

 .  است
در انتهاي راهرويي كه حـيـوانـات بـه       
سمت محوطه ذبح مـي رونـد ، بـايـد           
مطمئن باشيد حيواناتي كه در خط انتظـار  
هستند ، آن دسته از حيواناتي كه ذبح مي 
شوند را نمي بينند ، كه مـي تـوان بـا          
استفاده از پرده متحرك يـا سـيـسـتـم          

اگـر  .  جداسازي اين كار انـجـام شـود          
كيلومتري  120چنانچه حيوانات از فاصله 

به محوطه ذبح مي رسند بايد ابتدا به آنها 
 .  اجازه استراحت قبل از ذبح داده شود 

 :شيوه كار 5-1-6-2-5  
حيواني كه ذبح خواهد ، بايد پـس     (1

از آنكه خوابيده و يا آويزان بـرروي هـر     
,  قسمت از بدن راست و يـا چـپ شـد         

گردن ، قفسه سينه و شكم حيوان رو بـه  
موضوع اصلي اين . ( قبله قرار گرفته باشد 

است كه گردن ، قفسه سينه ، و شـكـم     
حيوان بايد رو به قبله قرار گرفته باشد نه 
سمتي كه حـيـوان بـر روي آن دراز              

 ) كشيده 
به اين موضوع بايد دقـت شـود كـه          
كمترين آزار به حيوان برسد تا زمانـيـكـه    
حيوان آويزان و يا بر روي زمين دراز مـي  
شود و نبايد در اين شرايط زياد منـتـظـر    

 .بماند
در زمان انجام عمل ذبح ، كشـتـار      (2

بسـم اهللا    (  كننده بايد كلمه بنـام خـدا       
را زمزمه كند در زمـان    )  الرحمن الرحيم 

نـه  ( انجام ذبح ، كشتار كننده بايد واضح   
كلمة بسم آهللا كـه بـه       )  بصورت زمزمه

معني بنام خداست يا اهللا اكبر كه به معني 
خدا بزرگ است را بالفاصله قبل از ذبـح    

ذكر كند و نبايد هيچ نام ديگري غيـر از    
كلمة اهللا بكار ببرد در غير اينصورت ذبـح  

 .حرام است
و نبايد هيچ نام ديگري غير از اين نام  

ياد و ذكر نام خدا بايد هـر  .  استفاده شود 
بار براي يك حيوان يا براي يـك گـروه     
بصورت دائمي استفاده شود اگر بـه هـر     
دليلي در عمل ذبح وقفه افتاد و قطع شـد  

 .بايد نام خدا دوباره ذكر شود 
عمل ذبح براي هر حـيـوان فـقـط        (3

در جريان عمل ذبح . يكبار بايد انجام شود
چاقوي ذبح نبـايـد  از روي         �  بريدن� 

حيوان برداشته نشود تا زمانيكه عمل ذبح 
 )انجام يابد 

عمل ذبح بايد بـا بـرش در روي          (4
گردن از زير حنجره وبعد از حنجره تا آخر 

 .گردن حيوان انجام شود 
عمل ذبح بايد از ناي ، مـري و دو      (5

شاهرگ شرياني و سياهرگ هـاي ريـز       
گلويي به جهت تسريع خونريزي و مـرگ  

عمل خونريزي بـايـد   .  حيوان انجام شود 
 . خود به خود و كامل باشد 

شستشو و نظافت الشه   6-1-6-2-5
 )  بند جديد اضافه شده:(بعد از ذبح

شستن خون هاي اضافه به قدر امكـان  
براي به حد اقل رساندن ورود خـون بـه     

 .زنجيره غذايي 
معاينه سالمتي الشه و    6-1-6-2-5

 :احشاء 
كارشناس بايد بالفاصله بدون تـأخـيـر    
معاينه عمومي از الشه را انجام دهـد و      
قسمتهاي خاصي را معاينه كند ، الشـه      
اي كه غير مفيد براي مصرف تشخيـص  
داده شد و يا به بيماري مزمن تشخـيـص   
داده شد يا مشكوك به گونه اي بود كـه    

بايد جدا شـود  �  نتوان قضاوت كرد سريعا
،قسمتهاي داخلي وسر بايد به مـنـظـور      

معاينـه  ,  بررسي و آزمايش و نتيجه گيري
سر ، پاچه ها، جـگـر ،       .  و آزمايش شود 

قلب،پوست ، كبد ، قلـب ، گـره هـاي          
لنفاوي و ديگر اعضا بـايـد بـا بـريـدن          

در صورتيكه معاينه الشه .  آزمايش شوند 
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نتيجه مشكوك داشـت مشـورت بـايـد         
در مواردي كه مـعـايـنـه       .  صورت گيرد 

فيزيكي براي تشخيص كافي نبود مـوارد  
مشكوك ، نمونه و مواد آن بـايـد بـه          

تصميم نهايـي  .  آزمايشگاه فرستاده شوند 
بايد توسط آزمايشگاه مطابق با نـتـيـجـه     

 .    آزمايش اتخاذ شود
 : نشان گذاري الشه  7-1-6-2-5

الشه بايد شسته شده و تا مـدتـي در       
موقعيت آويزان نگهداري شود بنـابـرايـن    
قسمتهايي كه هنوز بر اثر درجه حرارت و 
شستشو خيس هستند بـايـد خشـك و        

بعد از آن مرحله ، هر .  عاري از آب شوند 
قسمت بايد مطابق بـا روش عـالمـت          

 .گذاري در آئين نامه نشان گذاري شود 
روش نشان گذاري بـايسـتـي بـراي         
استفاده در بخش غذاي حالل مـنـاسـب    

نبايد عناصرحرام از قبيل الكـل بـه     ( باشد
 . غذا اضافه كند
 شيوه ذبح ماكيان  2-6-2-5

ماده تـبـصـره جـديـد        (   0-2-6-2-5
 )اضافه

روش ذبح حيوانات بايد با رفاه اسالمي 
 .حيوانات و مقررات صحيح انجام پذيرد

دريافـت مـاكـيـان در          1-2-6-2-5
 كشتارگاه و انتقال براي ذبح

ماكياني كه براي ذبح به كشتـارگـاه   (1
فرستاده مي شوند بايد در كوتـاهـتـريـن     

 .زمان براي ذبح انتقال يابند
انتقال ماكيان براي ذبح نبايد بيشتـر  (2

ساعت بعد از پذيرش طول بكشد و    6از 
ساعت از غـذا مـحـروم       6نبايد بيشتر از 

 .شده باشد
به ماكيان قبل از ذبح بـايـد زمـان       (3

 .كامل براي استراحت داده شود
ماكيان رسيده بايد بـطـور دقـيـق        -4

بررسي شوند به جهت اطمينان از مرگ يا 
 .   ماكيان مرده وارد خط توليد نشوند

                                           
 :شيوه  5 - 2 - 6 - 2 - 2
كشتار كننده بايد مسلمان بـوده و از       

نظر عقلي سالم باشد و همچنين از احكام 

اسالمي و شرايط آن در ارتباط بـا ذبـح       
حيوانات مطابق با احكام اسالمي و قانون 

 .شريعت اسالم اطالع كافي داشته باشد
ذبح كننده بايد مدرك و يا گواهي ذبـح  
حالل صادر شده توسط مرجـع مـؤلـفـه       
غذاي حالل را دارا باشد و بايد از شرايـط  
و قوانين اين استانداردها بر پايه گذرانـدن  
واحد آموزشي آگاهي داشته و نـتـيـجـه       
آزمون موفقيت آميز كتبي و عملي را دارا   

 .                                                                                                  باشد
/ آنها همچنين بايد كلـيـه قـوانـيـن          

مقررات بررسي مراجع را در ارتـبـاط بـا      
سالمتي ، بهداشت و رعـايـت اصـول          

.                                                                                                      بهداشتي انجام بدهند
ذبح فقط بايد توسط شخص مسلـمـان   
انجام شود در غير اينصورت توسـط هـر     

 .          روش ديگر حرام است
كشتار كننده بايد سر حيوان را به دست 
چپ بگيرد و بسمت پائين محكم ببرد و   

) ذبـح ( همچنين بايد توسط چاقوي كشتار 
تيز اين كار انجام شود ، چاقو بـايـد در       

البته اين تـنـهـا    .( دست راست گرفته شود
 )يك روش است و اجباري نيست

حيواني كه ذبح خواهد ، بايد پس    -1
از آنكه خوابيده و يا آويزان شد برروي هر 
دو طرف بدن راست و يا چپ كه گردن ، 
قفسه سينه و شكم حيوان رو به قبله قرار 

موضوع اصلي اين است كه . ( گرفته باشد 
گردن ، قفسه سينه ، و شكم حيوان بايـد  
رو به قبله قرار گرفته باشد نه سمتي كـه  

 ) حيوان بر روي آن دراز كشيده 
به اين موضوع بايد دقـت شـود كـه          
كمترين آزار به حيوان برسد تا زمانـيـكـه    
حيوان آويزان و يا بر روي زمين دراز مـي  
شود و نبايد در اين شرايط زياد منـتـظـر    

 .بماند
در زمان انجام ذبح ، كشتار كنـنـده   -2

كلمة بسم )  نه بصورت زمزمه( بايد واضح 
آهللا كه به معني نام خداست يا اهللا اكـبـر   
كه به معني خدا بزرگ است را بالفاصلـه  
قبل از ذبح ذكر كند و نبايد هـيـچ نـام        
ديگري غير از كلمة اهللا بكار ببرد در غيـر  

 .اينصورت ذبح حرام است 
 
 

 ذبح ماشيني 1-2-2-6-2-5
متصدي چاقوي مكانيـكـي بـايـد        -1

مسلمان باشد و از نظر عقلي سالـم و از      
احكام و شرايط مربوط به ذبح حيـوانـات   
مطابق با احكام اسالمي اطـالع كـافـي      

 .داشته باشد
كشتار كننده بايد گواهي ذبـح حـالل     
صادر شده از مقام مرجع با صالحـيـت و     
شناخت آن استانداردها بر پايه گـذرانـدن   
واحد آموزشي و نتيجه آزمون موفـقـيـت    
 . آميز به صورت كتبي و عملي را دارا باشد

آنها همچنين بايد كليه مقررات بررسي 
مراجع را در ارتباط با سالمتي ،   )  بازبيني( 

 .بهداشت  و رعايت اصول آن انجام دهد
ذبح بايد فقط توسط مسلمـان انـجـام      
پذيرد در غير اينصورت توسط هـر روش    

 .ديگر ذبح حرام است 
ذبح كننده بايد بطور واضح و نـه       -2

بصورت زمزمه كلمة بسم اهللا و يـا اهللا        
اكبر را ذكر كند قبل از آنكه عمـل ذبـح     
شروع شود و يا همزمان با شروع عـمـل     
ذبح و نبايد هيچ واژة ديگري غير از نـام    
اهللا ذكر شود كه در غير اينصـورت ذبـح     

 .حرام مي شود 
اين روش بايد قبل از روشـن كـردن      

چاقوي مكانيكي براي هر عملي در هـر    
دفعه مقدم بر هر عمل ديگـري انـجـام      

چنانچه ماشين گردن زني در هـر  . ( شود 
تايي را قطـع مـي      5دفعه سر يك گروه 

كند درهر بار كلمة بسم اهللا بايد ذكر شود 
 .) و ذبح كننده نبايد منطقه را ترك كند

در صورتيكه كشتار كنـنـده بـايـد        -3
محوطه ذبح را ترك كند ، بـايـد ابـتـدا       
ماشين مكانيكي را متوقف كرده و آنـرا      

براي ادامه كار و عـمـل       .  خاموش كند 
دوباره او و ديگر كشتار كـنـنـده هـاي         
مسلمان بايد كلمه بسم اهللا و اهللا اكـبـر     
رابخواند قبل از اينكه ماشين و چـاقـوي     

و نبايد هـيـچ نـام        .مكانيكي روشن شود
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ديگري بر زبتن جاري كـنـد در غـيـر           
اين عمل بايد مقدم .  اينصورت حرام است

 .بر هر كار ديگري انجام شود
چاقوي مكانيكي بايد داراي يك تيغ -4

باشد و از جنس آهن باشد و همچنين تيز 
و پاك بوده و نبايد نجس باشد تنها براي 

 .هدف ذبح حالل استفاده شود
عمل ذبح بايد از نـاي ، مـري، و          (5

شاهرگ شرياني و سياهرگ هـاي زيـر       
گلويي به منظـور تسـريـع در عـمـل            

 .خونريزي و مرگ حيوان انجام شود
كشتار كننده بايد هر حيـوان را بـه       (6

جهت اطمينان از مرگ بررسي كند و هـر  
پرنده اي كه از چاقوي مكانيكي رد شـده  

 .بايد بصورت دستي ذبح شود
عمل ذبح و كليه مراحل بعدي بايد  -7

توسط بازرسان و ناظران اسالمي كنتـرل  
) يك بازرس مسلمان آموزش ديده.(  شود

كه توسط مرجع مولفه غذاي حالل تاييـد  
 .شده باشد

در كشورهاي غير اسالمي عـمـل      -8
ذبح و مراحل بعدي آن تنها در صـورتـي   
پذيرفته خواهد شد كـه مـقـررات ايـن          
استاندارد اجرا شود و كليه مراحل توسـط  
يكي از مراجع مولفه غـذاي حـالل از         
اعضاي سازمان كنفرانس اسالمي كنترل 

 .و بازرسي شود
 

 كندن پر   3-2-6-2-5
بسته به اينكه الشه بـه چـه صـورت        

) تازه ، سرد ،  منجـمـد  ( مصرف مي شود 
بايد پر هاي آن بعد از آنكـه در آب بـا         

درجه در مـدت       60   -50درجه حرارت 
دقيقه گذاشته شده كنده  2.5تا  1.5زمان 
 .شود

 بازرسي سالمت الشه 4-2-6-2-5
هرالشه بعد از شسته شدن بايد معاينـه  

الشه هاي ضعيف و نيز آنهايي كـه    . شود
ورم,  داراي زخم ،ورم خوني ، ورم چركـي 

و تومور باشند بايد كنار گذاشـتـه   ) التهاب( 
 )غير قابل استفاده است.(شوند

ماهي و ملخ نيازي به ذبح   3-6-2-5 

 ندارند 
درصورتي كه ماهي حالل باشد بـايـد     

 .هنگام گرفتن از آب زنده باشد
 :اضافه شده  4-6-2-5 

شكارچي بايد مسلمان باشد و عـمـل      
حيوانات .  شكار با نام اهللا انجام شده باشد

شكار شده بايستي در جريان شكار مـرده  
باشند در غير اين صورت آنها بايد طـبـق   
مقررات توضيح داده شده در قـبـل ذبـح      

 .شوند
 گوشت و فراورده هاي گوشتي 3-5

گوشتي كه از الشه حيـوانـات حـالل      
 1.1.5گوشت مشتق شده است از بـنـد       

متابعت مي  5-2-6-2و  5-2-6-1ماده 
كنند و بايد الزامات قانوني و شـرعـي را     

 .مراعات كنند
مواد افزودني از قبيل مواد نگاهـدارنـده   
استفاده شده در گوشت و فـراورده هـاي     
گوشتي نبايد محتوي هيچگونه عـنـاصـر    
حرام باشد و يا محتـوي كـمـك هـاي         
پشتيباني كه مطابق با احكـام اسـالمـي      

 .نباشد
 شير و فراورده هاي لبني 4-5

شير و فراورده هاي لبني مشتق شده از 
 5-1-1حيوانات تعريف شده در مـاده        

 .حالل هستند
افزودني ها از قبيل مخمرها و ژالتـيـن   
نبايد از مواد غير حاللي كه شامـل مـواد     
ژالتيني كه از فراورده هاي حرام محتوي 
مواد ژنتيكي اندام هاي اصالح شـده از      
لحاظ ژنتيكي كه از منبع حرام توليد شده 

 . اند، تهيه شده باشند
آنها نبايد محتوي هيچ گـونـه اجـزاي      
حرام باشند يا شامل  فرايندي در كـمـك   
هاي پشتيباني نباشد كه بر خالف احكـام  

 .اسالمي باشد
 :تخم مرغ و محصوالت تخم مرغ 5-5

تخم مرغ و محصوالت تخم مرغي كه 
و    5-1-1از حيوانات تعريف شده در بند 

. بدست مي آيد حالل هسـتـنـد      2-1-5
محصوالت تخم مرغ نبايد از عناصر غيـر  

تخم مرغ بدست . . حالل مشتق شده باشد

آمده از حيوانات شبيه ماهي كه نيازي بـه  
ذبح ندارند حالل هستند بشرطي كه تـازه  

 .باشند
 

, حبوبات و فـراورده هـاي آن           6-5
سبزيجات و روغن هاي حيواني و چربـي  

 هاو شكر و محصوالت شيريني 
حـــبـــوبـــات و مـــحـــصـــوالت       
حبوبات،سبزيجات و چـربـي و روغـن          
حـيـوانـات ، شـكـر و مـحـصـوالت                 

روغن و چربي،مخمرها و مـواد      , شيريني
نگه دارنده ،آنزيم ها ، هورمون ها ، رنگ 
دهنده ها ،ژالتين و ديگر مواد افـزودنـي   
شبيه استفـاده شـده در حـبـوبـات و              
محصوالت حبوبات ، سبزيجات و چربي و 
روغن حيوانات ، ميوه و سبزيجات ،شكـر  
و محصوالت شيريني نبايد از عناصر غير 

و يا از فرايـنـدي   . حالل مشتق شده باشد 
استفاده شده باشد كه بر خالف شريـعـت   

 .اسالمي باشد
 :آشاميدني ها 7-5

هر گونه نوشابه هاي الكلي از قـبـيـل      
مالت كه الكل آن حاوي عصاره گـرفـتـه    
شده توسط نفوذ يك حالل بـه صـورت     

مي باشد و يا هـر    )  پديده اسمزي( وارونه
 .وسيله ديگر حرام مي باشد

كليه انواع آب و آشاميدني هاي غـيـر    
الكلي حالل هستند بجز آندسته كه سمي 
، مست كننده يا براي سالمتي خطرنـاك  

 .هستند
كليه محصوالت يا آشاميدني هاي كـه  
شامل الكل هستند مطابـق بـا احـكـام         

حتـي  )  حرام هستند( اسالمي نهي شده اند
به قصد استفاده در پخت و يا پـر كـردن     

 .شكالت
, مواد افزودني از قبيل رنگ دهنده هـا   

مواد نگهدارنده و غيره استفاده شـده در      
آشاميدني ها نبايد از عناصر حرام تولـيـد   
شده باشند يا از فرايند پشتيباني تولـيـدي   
استفاده شده باشد كه بر خالف شريـعـت   

 .اسالمي باشد
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غذاي اصالح شـده از لـحـاظ         8-5 
 :ژنتيكي

اندام هاي اصالح شده از لحاظ ژنتيكي 
نبايد از مواد ژنتيكي كه حالل نيـسـتـنـد     

 .ساخته شوند
 

 :افزودني هاي غذايي 9-5
افزودني هاي غذايي بعنوان غذا در نظر 

افزودني هاي غذايي كه . گرفته مي شوند 
از عناصر حرام منشاء گرفته شده باشند و 
يا محتوي اجزاي حرام از قبيل الـكـل و     

 . رسوبات حالل باشند حرام مي باشند
  

 بسته بندي مواد 10-5
مواد بسته بندي نبـايـد از مـواد        )  الف

 .خامي كه حالل نيستند تهيه شده باشد
مواد بسته بندي نبايد در مـرحلـه       )  ب

آماده سازي و توليد از ابزاري كه آلوده به 
 .باشند, اجزاء و عناصر غير حالل هستند

, غذاها در جريـان آمـاده سـازي       )  پ 
ذخيره سازي يا حـمـل و     ,  توليد,  پرورش

نقل بايد از لحاظ فيزيكي از غذاهايي كـه  
در آنها )  ب( و )  الف( نكات ياد شده در بند 

رعايت نشده يا هر چيزي كه غير حـالل  
 .جدا نگهداري شوند, است
 . يا هر چيز ديگري كه حرام است) ت 
مواد بسته بندي نبايد محتوي هيچ )  ج 

گونه مواد اوليه اي كه براي سـالمـتـي      
انسان خطرناك شناخته شده اند تركـيـب   

 .شده باشند
 

 محصوالت ديگر  11-5 
محصوالت و گروه هاي تـولـيـد كـه       

نبـايـد از     ,  شامل طبقه بندي باال نيستند
عناصر غير حالل توليد شوند و نبايـد از    
الكل و فراورده هاي الكلي تهـيـه شـده      

 .باشند
  

: ماده تبصره جديد اضافه شده 1-11-5
 مكمل هاي وابسته به رژيم غذايي

مكمل هاي غذايي از قبيل گياهان يـا    
حيوانات  نبايد توليد و يا از منابـع حـرام     

منشاء گرفته باشند و نبايد محتوي هـيـچ   
گونه عناصر حرام باشد و يـا در هـيـچ        
مرحله اي شامل مراحل پشتيبـانـي كـه      
, مطابق با احكام و شريعت اسالمي نيست

 .استفاده نشده باشد
 

 آنزيم ها) : ماده تبصره جديد( 2-11-5
آنزيم هاي استفاده در مـواد خـام از         

گياهان و حيوانات حالل و مـواد      :  قبيل 
مواد بسيار ريز غـيـر   ,  )زهردار(غير زهري 
, )  ميكروارگـانـيـسـم هـا       (  مولد بيماري

يا محصول نهايي ومـواد    ,  پشتيباني توليد
ساخته شده از منابع حالل بايد از منـابـع   
حالل توليد شده باشند و بـايـد بـرروي      
برچسب به صورت واضـح بـه صـورت        

 .ليست عنوان شود
   

ميـكـرو   ) :  ماده تبصره جديد )3-11-5
 ارگانيسم ها

, از قبيل باكتري ها( ميكروارگانيسم ها 
حالل هستنـد مـگـر      )  مخمرها,  قارچ ها

مولد بيماري و يا بـراي  ,  آنهايي كه سمي
از قبيل مـواد    (  سالمتي خطرناك هستند

در ).  مولد بيماري و مواد زهـرداردر بشـر    
توليد ميكروارگانيسم ها بايد فـرهـنـگ      

نبـايـد شـامـل       (  حالل رعايت شده باشد
اجزاي حيوانـات  ,  اجزاء حرام از قبيل خون

 ).حرام  باشد
مخمرها ي استخراج شـده و ديـگـر        
محصوالت مشتق شده از آنها نبـايـد از     

 . مخمرهاي آبجو ساز درست شده باشند
 

 تجهيزات و خدمات غذا  12-5
تنها آن دسته از محصـوالت و گـروه       

در آنها اجرا )  5( هاي توليد كه قوانين بند 
 .شده بايد در سرويس غذا استفاده شوند

تجهيزات و ظروف استفـاده شـده در       
جريان سرويس و فروش محصوالت فقط 
بايد براي مصارف غذاي حالل استـفـاده   

 . شوند
 

اگر گياهي به طور طبيعي با فـرايـنـد      

حرام توليد شود اما در نظر داشته باشـيـم   
بايد ,  آن را به محصول حالل تغيير دهيم

از طريق شستشوي ويژه و مراحل آمـاده    
سازي حالل قبل از آغاز تولـيـد حـالل      

 .عمل شود
آنها به هيچ عنوان اجازه سرو مشروبات 

 .الكلي را در كل ندارند
 

 :توليد غذا .6 
در كليه مراحل توليد غذا در صورتيكه  

 :حالل است, موارد زير رعايت شود
در محصوالت يا عناصر آن هيـچ  )  الف

مـوادي  (  منبعي از مواد غير حالل نباشـد 
 ) .كه در احكام اسالمي حرام هستند

كمترين مقدار از مواد غيـر حـالل     )  ب
طبق احكام اسالمي در محصوالت وجود 

 .نداشته باشد
محصوالت و يا عناصر آنهـا بـايـد      )  ج

 .سالم و نبايد مضر باشند
محصوالتي كه آماده و توليـد مـي     )  چ

شوند با استفاده از تجهيزات و وسايلي كه 
عاري از هر گونه آلودگي به مـواد حـرام     

 .انجام مي شود, هستند
, فـرآوري ,  در جريان آمـاده سـازي    )  ح

غذاي حـالل  ,  بسته بندي يا حمل و نقل
بايد از هر گونه غذاي ديگري كه شرايـط  

را )  د( و )  ج( , ) ب( ,  ) الف( خاص در بندهاي 
دارا نيستند به صورت جداگانه نگـهـداري   

يا هر چيزي كه به عـنـوان غـيـر       .  شوند
حالل در احكام اسالمي شـرح آن داده      

 .شده است
, فرايند توليد,  در جريان آماده سازي)  خ

ذخيره سازي و يا حـمـل و       , بسته بندي
نقل اجازه حمل هيچ گونه اجزاي حرام و   
يا نجس از قبيل حمل پس مانـده و يـا       
مايع محلل عصاره و يا هر گونه پشتيباني 
, توليد  حتي اگر آنها به عنوان غذا نباشند

 . وجود ندارد
در صورتي كه تماس مستقيم با غذا )  د

وجود دارد بايد از كارگر مسلمان استفـاده  
 .شود
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دانستنيـهـاي   ,  ظروف,  ماشين آالت .7
 :توليد و پشتيباني هاي فرآوري

ماشين ها وپشتيباني هاي ,  ظروف,  ابزار
توليد بكار برده شده براي توليـد غـذاي     
حالل نبايد ساخته شده و يا شامل هـيـچ   
گونه موادي كه طبق احكام اسالمي حرام 

و تنها بايد جـهـت     .  باشند,  شناخته  شده
 .استفاده غذاي حالل باشد

درصورتي كه هر يك از خطوط تولـيـد   
توسط هر گونه محصول غير حـالل بـه     
حرام تبديل شود بايد طبق احكام اسالمي 

, به محض تبـديـل  .  شستشو و پاك گردد
خط توليد بايد تنها جهت غـذاي حـالل     

تكرار تبديل خط توليد حـالل    . عمل كند
به حرام و دوباره تبديل آن به توليد حالل 

روغن .  جايز نيست و نبايد اجازه داده شود
هاي استفاده شده به منظور تـعـمـيـر و       
نگهداري ماشين آالت و تجهيزات كه بـا  
غذا تماس پيدا مي كنند بايد روغـن بـا       
كيفييت غذايي باشد و شامل مواد غـيـر     

 .حالل نباشد
تجهيزات و ابـزارآال تـي كـه بـراي           
آزمايش استفاده مي شوند و در مـراحـل     
توليد بر كيفييت محصول يا سالمتي تاثير 
مي گذارند بايد تحت قـاعـده و اصـول        

 .معيني درآيند
  

خـدمـات و     ,  عـرضـه  , ذخيره سازي .8
 : حمل و نقل

, عـرضـه  ,  كليه غذاهاي حالل كه انبـار 
فروخته و يا آماده مي شوند در جـريـان     
حمل و نقل بايد دسته بـنـدي شـده و        
برچسب حالل خورده و در هر مرحلـه از    
ديگر غذاها تفكيك شده در نتـيـجـه از      
آميختن آنها يا آلودن شان با چيزهايي كه 

 . حالل نيستند جلوگيري مي شود
حمل و نقل بايد با نـوع مـحـصـول         

براي محصـوالتـي   .  سازگاري داشته باشد
, كه بايد با سيستم سرمايي انتقال يابـنـد  
. قوانين خاص خودشان بايد اجـرا گـردد    

خودروهاي حمل و نقـل بـايـد اصـول         
 .بهداشت و پاكيزگي را رعايت كنند

 
 :بهداشت و مراعات اصول آن.9
بهداشت ومراعات اصول آن پـيـش     (1

شرط الزم در آماده سازي غذاي حـالل    
است و آن شامل جنبه هاي مـخـتـلـف       

تجهيزات و اساس ,  لباس,  بهداشت فردي
كار براي فرآوري و توليد غـذاي حـالل     

 .است
  

, غذاي حالل بايد به روشـي آمـاده     (2
انتقال و انبار شـونـد   ,  بسته بندي,  كنترل

, بطوري كه اصول بهداشت و پاكيزگـي    
الزمه اصول عمومي كدكس در غـذاي      
بهداشتي و ديگر استانداردهاي مـرتـبـط    

 .كدكس را برآورده كنند
  

مواد شيميايي و ديگر مواد استـفـاده   (3
شده جهت پاكيزگي و بهداشت بايد براي 

 .استفاده در غذا مفيد باشد
 

مواد و عناصر شيميايي به كار برده  (4 
شده براي بهداشت و پاكيزگي بايد بـراي  
استفاده در بخش غذاي حالل مـنـاسـب    

نبايد اجزاء و عناصر حرام از قبـيـل   (  باشد
 ).الكل در غذا توليد كند

 
 :سالمت غذا .10

غذاي حالل بايد تحت شرايـط اكـيـد      
بهداشتي مطابق بااحكام و قوانين كدكس 

CAC/RCP1 بسته بنـدي و    ,  كنترل
پخش يا توليد شوند يا تحت اسـتـانـدارد    

 ISO22000بهداشت صحيح همانـنـد     
 .انجام شود

 
كليه اقدامات براي سالمت غذا بايستي 
براي استفاده در بخـش غـذاي حـالل        

نبايستي هيچ گونه عناصـر  .(  مناسب باشد
حرام از قبيل الكل در غذا تولـيـد كـنـد       
بعالوه شستشو با آب مطابق بـا قـانـون      

 ).شريعت انجام شود
  

 :روش هاي بازرسي .11

بازرسي و آزمايش هايي كه به منظور و 
هدف تشخيص منابع و عناصر حرام كـه    
ممكن است در محصول حالل و گـروه      

انجام مـي  ,  هاي توليد وجود داشته باشند
بـازرسـي   ,  شود مربوط به سرم شـنـاسـي   

شيميايـي و    ,  منابع طبيعي,  بافت شناسي
, كشـف خـون    ,  تجزيه ميكروبـيـولـوژي   

محصوالتي با اندام هاي اصالح شـده از    
مواد نگاهدارنـده و مـواد       ,  لحاظ ژنتيكي

افزودني بعالوه آزمايش بسته بندي بـايـد   
مطابق با شيوه آزمايش و بازرسي انـجـام   
شود كه بر پايه شيوه مورد قبول معتبر در 

 .  سطح بين المللي انجام مي شود
   

بسته بندي بايد به منظور اطمينـان از    
 13-1-2وجود برچسب مشخص در بند   

 . وارسي شود
 :شناسايي و قابليت جستجو – 12

جائيكه غذاي حالل بايد توسـط ابـزار     
مناسب از طريق تشخيـص مـحـصـول       

وضعيت غذاي ,  شناسايي و مشخص شود
حالل بايد با توجه به نظارت و مـقـررات   

 . سنجش تعيين گردد
زمانيكه براي تشخيص حالل در يـك    
غذا ، آزمايش الزم دانسـتـه شـد آن            
محصول بايد كنترل شود و از طـريـق         

استاندارد .  آزمايش محصول ارزيابي گردد
22000  ISO  يا قوانين كدكس، اصول و

مقررات اساسي خاص براي طـراحـي و       
اجراي سيستم قابليت جسـتـجـو بـراي       

اين قوانين .  غذاي حالل را ارائه مي دهند
مي توانند توسط سازمان هاي اجرا كننده 
در هر مرحله در زنجيره غذايي استـفـاده   

 .شوند
 :عرضه به بازار – 13

كليه غذاي حاللي كه انبار شده انـد،     
عرضه، فروخته و يا آماده مي شوند بـايـد   
دسته بندي شده و برچسب حالل بر روي 
آن زده شود و در تمامي مراحل تفكـيـك   
شوند بنابراين در نتيجه از آميختن آنها يا 
سرايت با چيزهايي كه حـرام هسـتـنـد         

 . جلوگيري مي شود
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 بسته بندي و برچسب زدن 13.1
غذاي حالل بـايـد   :  بسته بندي 13.1.1

بطور مناسب بسته بندي شود و از مـواد    
بسته بندي استفاده شده باشد كه مرحلـه  

در آن انـجـام        5.  10بسته بندي در بند 
شده باشد و بايد طبق اين بنـد از روش      
پاكيزه و بهداشتي مطابق با اصول عـلـم   

الشـه هـاي     .  بهداشت انجام شده باشـد 
گوشت بايد به محكمي در بسته هاي بي 
بو، سالم، تازه و پاكيزه اي كه كـيـفـيـت     
گوشت را تغيير ندهد و بر آن اثر نـگـذارد   
يا بر اثر گوشت تاثير نپذيرد بسته بـنـدي   

بسته بندي بايد سفيد و كرم رنـگ    .  شود
باشد كه ضد نفوذ آب بوده، رطوبت پذيـر  
و ضدروغن يا كاغذ پوست، فويل، قطعـه  
فيلم، كيف پلي اتيلن و پـي وي سـي         

 . رطوبت پذير باشد
 برچسب زدن  13.1.2

بعالوه بـدلـيـل مـقـررات            13.1.2.1 
  22000ISOمشخص شده در استاندارد 

هـر     CAC/RCP1يا قوانين كدكس 
بسته بايد بطور قانوني و بـطـور پـاك          
نشدني عالمت خـورده شـود يـا يـك           
برچسبي برروي آن حك شود كه حـاوي  

 :اطالعات زير باشد
 نام محصول (1
 ليست عناصر (2 

كليه عناصر مكروه الزم اسـت    :  توجه 
: براي مـثـال  .  به صورت واضح ذكر شوند

 .گوشت االغ% 10محتوي 
 تاريخ انقضاء (3  
 حجم ذكر شده در سيستم متريك (4 
نام و آدرس توليد كنـنـده، صـادر       (5 

 كننده و يا توزيع كننده و عالمت تجاري
شماره كد شناسايي كه تاريخ و يـا    (6 

عدد گروه توليد براي قابليت جستجـو را    
 .مشخص مي كند

 كشور مبدا(7 
اگر هر يك از غـذاهـا مـحـتـوي         (8 

چربي، گوشت مشتق شده و يا استخـراج  
شده از قبيل ژالتين و مايه ماست باشـد،  
محتواي منشاء ايـن حـيـوان بـر روي           

 .برچسب محصول اعالم شده باشد
 

هنگامي كه غذايي محتوي انـدام     (9 
هاي اصالح شده از لحاظ ژنتيكـي مـي     
باشد، اين حقيقت بايد بصـورت واضـح       

 .بيان شود
كليه عناصري كه امكـان دارد از       (10

منابع حرام گرفته شده باشند الزم اسـت    
به صورت واضح بيان شـود كـه ايـن          

گوشـت  :  محصول حالل است براي مثال
 گاو ژالتيني حالل

آيين نـامـه   .  برآوردن استانداردها  (11 
 . هاي ملي يكسان مورد قبول است

براي محصـوالت گـوشـت       13.1.2.2
اصلي، اضافه بر مقررات تعيين شـده در      

يـا مـجـمـوعـه         22000ISOاستاندارد 
قوانين كدكس برچسب يا عالمت بـايـد     

 :همچنين شامل اطالعات زير باشد
 تاريخ ذبح) الف
 تاريخ توليد) ب
 گزارش سالمتي دامپزشك) پ
مهر بايد به صورت محافظ دار و با )  ت

جوهر ، باثبات و غير مضر براي سالمتـي  
 . باشد
سرد و يـخ  ( هر بسته نهايي گوشت )  ث
از برش گوشت مخـصـوص بـايـد       )  زده

توسط مهر رسمي سازمان تصويب كننده 
عالمت تجاري داشته باشد و همچـنـيـن    
توسط شخص تصويب كننده به جـهـت     
خاطرنشان كردن اين مطلب كـه ذبـح       
تحت بازرسي سازمان يا آن مركز انـجـام   

 . شده است
هنگامي كه لوگو يا نشـان حـالل       )  ج

استفاده شده است، مدرك معتبر و گواهي 
 .بايد بر روي محصول قرار گيرد

 خدمات و مكان هاي فروش  13.1.2.3
نام محصول فروخته شده يا توزيع )  الف
 شده
تاريخ توليد براي محصوالتي كـه    )  ب

 بدون بسته بندي فروخته شده اند
ليست اجزاء تشكيل دهنـده بـايـد      )  ج

بصورت نزولي بـراي هـر مـحـصـول            

 .مشخص شده باشد
 :مقررات قانوني – 14

محصول از جنبه هاي ديگر بـايـد از       
قوانين شامل مقررات اجبـاري مـرتـبـط       
جاري غير از مقررات در اين اسـتـانـدارد    

 .  تبعيت كند
 

 تاريخچه
 حاوي اطالعات مفيد 

متون اساسي غذاي بهداشتي ، سازمان 
كشاورزي و غذاي سازمان ملل متحـد ،    

 2001سازمان سالمت جهانـي ، رم ،          
 كدكس

راهنماي عمومي بـراي كـاربـرد واژه        
  CAC/GL24-1376حالل كدكس

 GSOمعيار استانـدارد خـلـيـج ،           
) 1( ، بخش غذاي حـالل      0000/1387

 مقررات عمومي
استاندارد برونئي ، :    2007غذاي حالل 

 دارالسالم
 –استانداردهاي توليد صنعتي حـالل      

منتشر شده توسط توليدات غذاي كمپاني 
 ايلينويز

مقررات استاندارد حالل و سـنـجـش        
-2007كيفيت حالل ، بوسني هرزگوين 

1049 BAS  
قابليـت  :    ISO220051386استاندارد 

 –جستجو در تغذيه و زنجيره غـذايـي       
اصول عمومي و مقررات مقدماتي بـراي    

 طرح سيستم و اجرا 
و سيستم :  ISO  9001-  1384استاندار

 مقررات  –هاي چگونگي مديريت 
تـولـيـد       MS  1500:  1383استاندارد

غذاي حالل ، آماده سازي ،  بـررسـي و     
 راهنماي عمومي انبار كردن ، مالزي 

راهنما براي استفاده از نشـان حـالل       
وزارت صنايع و مـنـابـع اولـيـه        -برونئي

 برونئي دارالسالم
مقررات و  :ES  2003/4249استاندارد 

سـازمـان     –شرط برچسب غذاي حالل   
جمهوري عرب براي استـانـدارد   / مصري 

 كردن و كيفيت 
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مكاتبه با مركز ارسال نامه تقاضاي رسمي براي دريافـت  
 :نشان حالل به مركز با ضميمه مدارك ذيل

نام دقيق شركت يا كارخانه به زبان فارسي،  تايپ شـده در       . 1
  Arialبا فونت  Microsoft office wordبرنامه 

نام دقيق شركت يا كارخانه به زبان انگليسي، تايپ شده در      . 2
  Arialبا فونت  Microsoft office wordبرنامه 

آدرس دقيق كارخانه و دفتر مركزي به زبان فارسـي، تـايـپ      . 3
  Arialبا فونت  Microsoft office wordشده در برنامه 

آدرس دقيق كارخانه و دفترمركزي به زبان انگليسي تـايـپ     . 4
  Arialبا فونت  Microsoft office wordشده دربرنامه 

كه بايد نشـان  (    نام دقيق ريز محصوالت يا خدمات توليدي   . 5
به زبان فارسي با ذكر شماره پروانه )  حالل براي آنها صادر شود

ساخت هر كدام از محـصـوالت، تـايـپ شـده در بـرنـامـه                 
Microsoft office word  با فونتArial  

كه بايد نشـان    (  نام دقيق ريز محصوالت يا خدمات توليدي   . 6
به زبان انگليسي، تايـپ شـده در       )  حالل براي آنها صادر شود

  Arialبا فونت  Microsoft office wordبرنامه 
   و فكسدفتر، تلفن همراه نام مدير عامل، تلفن مستقيم   .7
معرفي شخص هماهنگ كننده جهت انجام امور و تـلـفـن         . 8

 و همچنين شماره فكس تماس مستقيم وي
    تلفن و فكس دفترمركزي و كارخانه  .9

بصـورت عـكـس بـا         ( آرم يا لوگوي تبليغاتي شـركـت        . 10

، آدرس سايت، جهت تبليغات دوساله رايگان در ( JPEGفرمت
 .سايت

 )   JPEGبصورت عكس با فرمت( كپي پروانه بهره برداري .  11
بصـورت عـكـس بـا         ( كپي پروانه ساخت محـصـوالت        . 12

 ) JPEGفرمت
كپي فيش پرداخت هزينه عضويت، بازديد، تحقيقات، ثبـت  .  13

 و صدور گواهي و نشان حالل 
 
ــوق را            (  ــات ف ــالع ــا اط ــف ــط ــق        ل ــري ــت  از ط پس

. ارسال فرمائـيـد     info@halalworld.org الكترونيكي 
لطفا به هيچ عنوان مدارك فوق الذكر را فـكـس يـا      :  يادآوري

 !!)پست نفرمائيد
  

 هماهنگي براي بازديد
هماهنگي با دبيرخانه توسط رابط شركت براي تعيين روزبازديدار 

پيـگـيـري بـقـيـه مـراحـل از طـريـق                    ارزيابان از محل و
 .هماهنگ كننده  شخص

 
  داوري

 .طرح گزارش ارزيابي در شوراي داوري و اعالم نتيجه
 

 .اعطاي گواهينامه و نشان حالل به متقاضي

ی ق اسال ی ا قات و اطالع رسا شان حالل از   یا  ند   ا

، مـقـررات      SASO  2172استاندارد 
عمومي براي غذاي حالل ، عـربسـتـان      

 سعودي
،مقـررات   GSO  1998/993استاندارد 

ذبح حيوان مطابق با احـكـام اسـالم ،          
 )قوانين اسالمي(

امـور مـذهـبـي       )  نـظـارت  ( سرپرستي 

(جمهوري تركيه ، كتابخانه ، كتب ديني 
 ، اسالم و جامعه ) 2

، احـكـام    TS  5273، 1987استاندارد 
حيوانات كشتارگاه براي ذبـح و آمـاده         

 .سازي الشه 
، احـكـام      TS  5925:1988استاندارد 

ماكيان براي ذبح و آماده سـازي الشـه       

 .حيوان 
، گـوشـت      TS  668:  2007استاندارد 

 .گاو و الشه ها 
، مـقـررات    YS  2004/794استاندارد 

ذبح حيوان مطابق با قانـون و احـكـام        
 اسالم ، استاندارد يمني  
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 .محصول شودنجس شدنتواند موجبمي
با توجه به تفاوت تركيبـات مـواد     .  ج 

تـوان  اوليه با منشاء جانوري و گياهي مـي 
. منظور تدوين كرداستانداردهايي را به اين

 :در اين رابطه موارد زير پيشنهاد مي شود
فقدان اسيد اولئيك در روغن هـاي      -

جانوري يا وجود اسيد اولئيك به مـيـزان     
در روغن هاي گياهي صنعتي  1% حداكثر 

 .است 10% ميزان اين اسيد چرب حداقل 
درصد اسيد پالميتيك در روغن هاي   -

ولي روغـن    .  است%    18جانوري حداقل 

هاي گياهي به جز روغن پنـبـه دانـه و        
روغن نخل داراي درصد كمي از اسـيـد     

ولي اين روغن هـا را      .  پالميتيك هستند
مي توان با توجه به داشتن اسيد اولئيـك  

 .از روغن هاي جانوري تميز داد
درصد ناچيز يا نبودن كربوهيدرات در   -

پودر يا پپتون گـوشـت و وجـود ايـن             
 .تركيبات در روغن هاي گياهي

موارد مذكور به شيوه كامال كاربردي و   
در جدول فوق خالصه   SOPمانند يك 
 :شده است

 خير

 آيا مواد اوليه داراي منابع پروتئيني است؟

 خير بلي

 آيا مواد اوليه پروتئيني
 داراي كربوهيدرات است؟ 

 .محصول حالل است

 خير
 بلی 

آيا ماده اوليه از كشورهاي مسلمان تهيه شده و  .محصول حالل است
 داراي مهر حالل يا پاك است؟

 خير
 بلي

 .محصول حالل است
آيا در مايع تخمير پروتئين و لو به ميزان ناچيز 

 وجود دارد؟

 بلی
 خير

 .محصول حالل است
 .محصول حرام است

همه مواد اوليه با منشاء گـيـاهـي    .    1
مورد استفاده در فريندهاي بيوتكنولـوژي  

از جمله اين مواد مي توان .  حالل هستند
آرد سويا، آرد گندم و ديـگـر غـالت،          
نشاسته، دكسترين، روغن هاي گياهي و 

 .نظاير آن را نام برد
مواد اوليه با منشاء جانوري مـورد    .    2

استفاده در فرايندهاي بيوتكنولوژي مـي    
ايـن مـواد     .  توانند حالل يا حرام باشنـد 

شامل پودر گوشت، پپتون گوشت، روغن 
در .  هاي جانوري و نظاير آن هسـتـنـد     

به جز سـگ و    ( صورت تهيه از حيوانات 
كه به طريقه ذبح اسالمي و يـا    )  خوك 

صيد اسالمي حاصل شده اند اين مـواد    
 .اوليه حالل و در ساير موارد حرام است

در صورت استفاده از مواد اوليه بـا  .    3
منشاء جانوري به دو روش مي تـوان از    

 : حالل بودن محصول اطمينان يافت
ورود مواد اوليه با منشاء جانوري .  الف 

از كشورهاي اسالمي با ارائه مـهـر يـا        
 اسناد مبتني بر حالل يا پاك بودن

فقدان هر گونه مواد اولـيـه بـا        .  ب 
منشاء جـانـوري در پـايـان مـرحلـه               
فرمانتاسيون، تا بتوان به حكم استحـالـه   

بديهي است كه .  محصول را پاك دانست
در صورت باقي ماندن هر مقدار از مـواد    
اوليه نجس در پايان فرمانتاسيون، ايـن    
مواد باقيمانده حكم متنجس داشـتـه و       

 .موجب نجس شدن محصول مي شود
توان بسته به فرايند در اين مورد مي  -

و نوع مواد اوليه مـيـزان پـروتـيـئـن،           
كربوهيدرات يا چربي در پايـان مـرحلـه      

وجود هريـك  .  فرمانتاسيون را تعيين كرد
از اين مواد بسته به نوع فرايند مي تـوان  

به عنـوان  .  دليلي بر وجود مواد اوليه باشد
مثال در مورد فرايند توليد اريترومايسيـن  
وجود هر گونه روغن در پايان فرايند، در   
صورت استفاده از منابع جانوري نـجـس،   

ی حالل رد دا تا  ا
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 آيا از روغن به عنوان ماده اوليه
 در فرايند استفاده شده است؟ 

 بلي

 آيا مواد اوليه داراي منابع پروتئيني است؟

 خير بلي

آيا درصد پالميتيك اسيد در روغن مورد استفاده بيش از 
 است؟  %15

 آيا مواد اوليه داراي منابع پروتئيني است؟

 خير بلي

آيا درصد اولئيك اسيد در روغن بيش  .محصول حالل است
 است؟%  10از 

 بلي خير

 .محصول حالل است
آيا ماده اوليه از كشورهاي مسلمان تهيه شده و 

 داراي مهر حالل يا پاك است؟

 بلي خير

آيا در مايع تخمير روغن  ولو به ميزان  .محصول حالل است
 ناچيز وجود دارد؟

 خير بلي

 .محصول حالل است .محصول حرام است

 بلي خير

 آيا ماده اوليه از كشورهاي مسلمان تهيه .محصول حالل است
 شده و داراي مهر حالل يا پاك است؟

 بلي خير

 آيا در مايع تخمير پروتئين ولو .محصول حالل است
 به ميزان ناچيز وجود دارد؟ 

 بلي خير

 .محصول حرام است .محصول حالل است
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رعايت دستورات بهداشتي در خوردن و 
آشاميدن، يكي از مهم تـريـن عـوامـل       

اگـر  .  سالمت، شادابي و طول عمر اسـت 
مردم بدانند كه چه بايد بـخـورنـد، چـه       
اندازه بخورند و چگونه بخورنـد و نـيـز        

ي خود را به كار ببندند، بي ترديد، دانسته
بيشتر بيماري ها از جامعـه بشـري دور       
خواهند شد و انسـان لـذت و طـراوت          

 .زندگي را خواهد چشيد
نخستين نكته براي رعايت دستورهاي 
بهداشتي درباره خوردن، توجه بـه ايـن       
حقيقـت الزم اسـت كـه در نـظـام                

، ابزاري براي زندگـي  » خوردن« آفرينش،
است، نه آن كه زندگي، ابـزاري بـراي       
خوردن؛ چنان كه در حكمتي منسوب بـه  

 :آمده است) ع(امام علي
ال تطلبِ الحياةَ لتأكلَ، بل اطلُبِ االكل 

زندگي را براي خوردن مـخـواه،     . ( لتحيا
 .)بلكه خوردن را براي زندگي بخواه

متاسفانه گروهي از مـردم سـالمـت،      
شادابي و زندگي خود را فداي شكم خود 

از اين رو، هيچ گاه به فكر ايـن  . مي كنند
نيستند كه چه بخورند، چگونه بخورند و   

پس، هر چه را مـزه      .  چه اندازه بخورند
بهتري دارد، به هر اندازه كه ميل دارند و 
به هر شكلي كه پيش بيايد، مصرف مـي  
كنند و بدين سان، گرفتار انواع بيـمـاري   

مـي  )  ع( ها مي شوند، چنان كه امام علي
 :فرمايد

من غَرَس في نَفسه محبة انواع الطعام، 
 .اجتَني ثمارش فُنونِ االسقام

هركس در دل خود، درخت عالقه به (  
انواع غذاها را بكارد، مـيـوه ي انـواع          

 .)چيندبيماري ها را از آن مي
رهنمودهاي اسالم در اين زمينه، فـوق  
العاده مهم و ارزشمندند و بـا در نـظـر        

گرفتن عصر صدور آنها، معجزه عـلـمـي    
 .پيشوايان دين، محسوب مي شوند

رهنمودهاي اسالم درباره خوردن، تنها 
سالمت جسم را تضمين نمي كند، بلكـه  

سالمـت جسـم و روح           تضمين كننده
 .ها استانسان

آنچه مسلم است غذاي پاك و حـالل  
در روح و قلب انسان اثر نيكو و غـذاي      

  گذارد و مخصوصاً روح  حرام، اثر بدي مي
هاي لطيف و سبك با خوردن حتي يـك  
لقمه غذاي حالل يا حرام اين اثر را بـه    

 .كنند خوبي حس مي
نخستين و مهم ترين رهنمود اسـالم    

درباره مواد غذايي مورد مصـرف، ايـن       
 :باشند، بدين معنا كه” حالل“است كه 

آنچه انسان مصرف مي كند، بايد :  اوال
غذايي كـه  .  از راه مشروع تهيه شده باشد

از راه نامشروع و تجاوز به حقوق ديگران 
تهيه گردد، هر چند ممكن اسـت بـراي     
سالمت جسم، ضرر نداشته باشد، اما بـي  

 .ترديد براي سالمت روان، زيانبار است
آنـچـه   ( غذاي انسان بايد ازطيبات:  ثانيا

بر اساس اين .  تهيه شده باشد)  پاك است
رهنمود، انسان نبايد غذاهايي را كه طبـع  
توده مردم از آن نفرت دارد، يـا اسـالم       

گوشت :  مانند( خوردن آن را ممنوع دانسته
) مردار يا گوشت حيوانات حرام گـوشـت    

 .مصرف كند
غذا براي روح انسان يا جـامـعـه       :ثالثا

توضيـح ايـن كـه        .  مفسده نداشته باشد
ممكن است غذايي حالل باشد و بـراي    
جسم هم زيانبار نباشد، ليكن چگونـگـي   
مصرف آن، براي روح يا جامعه مفـسـده   
داشته باشد؛ مانند غذا خوردن در ظـروف  
طال و نقره، يا غذا خوردن از سـفـره اي     

  .كه مشروبات الكلي در آن قرار دارد

 
  حرام و تاثيرات مادي و معنوي

قطعاً در نظام جهان هستي، هر كـاري  
گذارد؛ هـر چـنـد در           اثري بر جاي مي

يكـي از    .  مواردي اين تاثير ديدني نباشد
تأثير لقمه حـرام بـر وجـود          اين موارد،
از ديد ظاهري فرقي بـيـن     .  انسان است

غذاي حالل و حرام نيست، ولي لـقـمـه    
حرام تأثيري بر جان آدمي دارد كه كشف 
آن از محدوده علوم ظاهري بشري خارج 

وظيفه اديان الهي، بيان همين امور .  است
  .باطني است كه در دسترس بشر نيست

خواري چه اثرات سويي بـر   اينكه حرام
جان و دل آدمي دارد، بحث مفصلي است 
ولي اجماالً بايد دانست كه بسـيـاري از     
گناهان، ريشه در آلودگي روح آدمي دارد 
و لقمه حرام مثل آب آلوده كه جسـم را    

  .كند سازد جان آدمي را آلوده مي بيمار مي
امام حسين عليه السالم در خطبه روز   
عاشورا به مردمي كه به جنگ او آمـده      

شكم شما از مال حرام پـر  « : بودند فرمود
و همين گناه بـاعـث شـد      »  . شده است

دست به گناه عظيمي همچون كشـتـن     
به همين جهت در تعاليم ديني . امام بزنند

بر حالل خوري تأكيد شده و مقدمه عمل 
 .صالح شمرده شده است

 
رابطه لقمه حالل با عمل صـالـح در     

  قرآن چگونه بيان شده است؟
قرآن كريم در آيات بسياري به اهميت 
مال پرداخته و به انواع برخوردهاي انسان 
با مال اشاره كرده است، در آيه اي آن را 
زينت و آرايش چند روزه زنـدگـي دنـيـا       
معرفي كرده و در جايي ديگر هشدار داده 
كه مبادا مال، باعث غفلت و از ياد بـردن  
خدا شود، در برخي آيات مردم را تشويـق  

ی حالل ذا خاب    وردن    اسالم  و  د    ا ذا    آداب  
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و دعوت مي كند كه از مال پـاكـيـزه و      
حالل استفاده كنند و بـه حـرام روي         

 .نياورند
 51قرآن مجيد در سوره مؤمنون آيـه    

درباره لقمه حالل و عمل صـالـح مـي        
يا ايهاالرسل كلوا من الطيبت و «  : فرمايد

اي /  اعملوا صلحااني بما تعملون عليـم    
رسوالن از غذاهاي پاكيزه و حالل تناول 
كنيد و به نيكوكاري و اعـمـال صـالـح       

بپردازيد كه من به هر آن چه انـجـام   
 .مي دهيد آگاهم

با توجه به اينكه نوع تـغـذيـه در        
روحيات انسان موثر است و غـذاهـاي   
مختلف آثار اخالقي مـتـفـاوتـي دارد       
ارتباط اين دو جمله روشن مي شـود    

از غـذاهـاي     « :  كه خداوند مي فرمايد
عمل صالح انجام « و »  پاكيزه بخوريد

، در اين آيه از سـه جـهـت      ... » دهيد
براي انجام عمل صالح كمك گرفـتـه   
شده است، از جهت تأثير غذاي پـاك    
بر صفاي قلب و از جهت تـحـريـك      
حس شكرگزاري و از جهـت تـوجـه      

دادن به اينكه خدا شاهد و ناظر اعـمـال   
 .آدمي است

خداوند در ذيل داستان اصحاب كهـف  
دقت آنها را به لقمه حالل و پاكيزه بيـان  

فابعـثـوا احـدكـم       « :  كرده و مي فرمايد
بورقكم هذه الي المدينه فلينـظـر ايـهـا       
ازكي طعاما فليأتكم برزق منه؛ شما درهم 
هايتان را به شهر بفرستيد تـا مشـاهـده      
شود كه كدام طعام پاكيزه تر و حـالل      

 .است تا روزي خود فراهم آريد
اصحاب كهف بعد از بيداري با اينـكـه   
قاعدتا بسيار گرسنه بودند و ذخيره بـدن    
آنها در اين مدت طوالني مصرف شـده    
بود ولي باز به كسي كه مأمور خريد غـذا  
 مي شود توصيه مي كنند هـر غـذائـي        
را نخرد بلكه بـنـگـرد كـه در مـيـان             
فروشندگان، كدامين نفر غذايش از همـه  

، ظاهـرا  ... پاك تر است آن را انتخاب كند
اين جمله مفهوم وسيعي دارد كه هرگونه 

پاكي ظاهري و باطني را شامل مي شـود  
و اين توصيه اي است كـه بـه هـمـه           
رهروان راه حق كه نه تنها بـه غـذاي       
روحاني بينديشند بلكه مـراقـب پـاكـي       
غذاي جسمانيشان نيز باشـنـد پـاك از        
هرگونه آلودگي، حتي در بحراني تـريـن   
لحظات زندگي نيز اين اصل را فرامـوش  

 . . . نكنند 
در روايات اسالمي تأكيدات فـراوانـي     

روي غذاي حالل و تأثير آن در استجابت 
در روايتـي  .  دعا و صفاي قلب شده است

مي خوانيم شخصي خدمت پيامبر آمد و   
دوست دارم دعاي من بـه    « :  عرض كرد
غذاي خود «: پيامبر فرمود» .اجابت برسد

را پاك كن و غذاي حرام در معده خـود    
 .وارد نكن

: مـي فـرمـايـد      )  ع( امير مؤمنان علـي 
بدان براي هر عملي نباتي است و هيچ « 

نباتي از آب بي نياز نيسـت و آب هـا         
گوناگونند هر آبي كه پاك است، آن نبات 
هم پاك و ميوه اش شيرين خواهد بود و 
هر آبي كه پليد است، آن نبات هم پليد و 

خود عمل حاكي اسـت  .  ميوه او تلخ است
 .كه از چه آبي روييده است

اين كالم زيباي امام به همه ما پـيـام   
مي دهد كه اگر آب و طعامي كه استفاده 
مي شود از راه حالل باشد قطعا عـمـلـي    
كه انجام مي گيرد نيز عمـل صـالـح و        

خيري خواهد بود كه نتيجه و همينـطـور   
  .عكس آن نيز صادق است

اما مطلب مهمي كه بايد بـدان اشـاره     
گردد اين است كه اعمال صالح خـود را    
كه اثر لقمه حالل اسـت بـه وسـيلـه           
حرامخواري نسوزانيم، پيامـبـر گـرامـي       

روز « :  اسالم در اين مورد مي فرمـايـنـد   
قيامت اقوامي هستند كـه بـا داشـتـن         
حسناتي مانند كوه هاي مكه، امـر مـي     
: شود ايشان را به آتش ببرند گفته شد

-آيا نمازگزار نبـوده )  ص( يا رسول اهللا
اند؟ فرمود آري نماز مي خوانـدنـد و     
روزه مي گرفتند و پاره اي از شـب را    
به عبادت مشغول بودند لكن هـرگـاه   
براي آنان چيزي از دنيا پيدا مي شـد    

افكنند يعني رعـايـت   خود را بر آن مي
 .جهت حالل و حرام را نمي كردند

لقمه حالل باعث نـورانـيـت دل،        
دستيابي به حكمت، استجابت دعـا و    
آمرزش خداوند مي شود، از طـرفـي       
لقمه حرام افزايش گناه و معـصـيـت،    
افول معنويت، عدم تأثير موعظه هـا،    
اوامر و نواهي را در پي دارد و بـه قـول     

 :مولوي
 علم و حكمت زايد از لقمه حالل
 عشق و رأفت زايد از لقمه حالل
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 تدوين ساختارهاي اوليه
هر ماده اي كه در درمان، تسـكـيـن،      
پيشگيري و جلوگيري ازيك بـيـمـاري      

بنابـرايـن   .  استفاده شود را دارو ناميده اند
فرآورده هاي دارويي طيف وسيعي را از     
 .نظر شكل و راه مصرف در بر مي گيرند

داروها از منابع طبيعي مانند گياهان و   
حيوانات و يا مواد معدني و يا از طـريـق     
صناعي يا سنتيك و نيمه صناعي يا نيمه 

 .سنتيك تهيه مي شوند
روش صناعي يا سنتيك روشي اسـت    
كه دارو توسط روشهاي شيمـيـايـي يـا       
بيوليوژيك توسط دانش بشري كه مـي    
تواند بر اساس الگو برداري از فـرآورده      
هاي طبيعي باشد بدست مي آيد و روش 
نيمه صناعي روشي است كه بخشـي از    
دارو از طبيعت بدست مي آيـد كـه بـا        
تغييراتي بر روي آن داروي مورد مصرف 

داروها پس از .  در درمان حاصل مي شود
تاييد اثرات درماني و عبور از فـازهـاي       
مختلف كلينيكي كه ممكن است سالـهـا   
زمان ببرد وارد بازار دارويي جهت مصرف 

اين دارو بسته به نـوع  .  بيماران مي شوند
و راه مصرف به شكل هاي مـخـتـلـف       

دارويي فرموله مي شود مـثـالً قـرص،        
دانـش  ...  كپسول، شربت، آمپول، پماد و 

فرموالسيون داروها كـه مـاده مـوثـره         
دارويي را به شكل دارويـي خـاصـي و        
اثرپذيري مانند قـرص درآورد بـخـش        

در .  مهمي از عـلـم داروسـازي اسـت          
فرموالسيون يك دارو از مواد جـانـبـي      
متعددي استفاده مي شود تا بتواند مـاده    
موثره را به شكل اثر پذير و مطلوبـي در    

 .اختيار بيمار قرار دهد
با توجه به مقدمه فـوق بـه بـحـث          

ضرورت تدوين استانـداردهـايـي بـراي       
دارو و   .  داروهاي حالل مـي پـردازيـم       

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي مـانـنـد      
ديگر فرآورده هايي كه انسان مسلمان در 
زندگي با آنها در تماس بوده و يا مصرف 
مي كند مي تواند در دسته بندي حالل و 

بعنوان مثال ژالتيـنـي   .  يا حرام قرار گيرد
كه در كپسول هاي دارويي استفاده مـي    
شود اگر از منشاء ژالتين استخوان خوك 
باشد حكم حرام را دارد و يـا اگـر در           
فرآوري يك فرآورده دارويي از روغـن      
خوك استفاده شود حليت آن زير سـوال    

بنابراين با توجه به جـمـعـيـت       .  مي رود

عظيم مسلمانان در دنيا و مصرف بـاالي  
داروهاي مختلف كه بسياري از آنهـا در    
كشورهاي غير مسلمان توليد مـي شـود     
ايجاد مركزي جهت صدور گواهي حالل 
براي فرآورده هاي دارويـي و آرايشـي       

خوشبختانـه  .  بهداشتي مورد نياز مي باشد
مركز ايكريك وابسته به كشورهاي عضو 
سازمان كنفرانس اسالمي زير نظر اتـاق    
اسالمي در تهران در امر كارشنـاسـي و     
صدور گواهي نشان جهاني حالل بر روي 
فرآورده هاي مختلف در حال فعاليت مي 
باشد كه پيشنهاد مي شود جهت تـدويـن   
استانداردهاي حالل دارويي و آرايشـي      
بهداشتي در جهان اسالم چـهـار چـوب      
ذيل مد نظر مديران محترم اين مـركـز     

 :قرار گيرد
 

 : تدوين فارماكوپه حالل) الف
فارماكوپه در دنيا كتاب مرجع دارويـي    
مي باشد كه استانداردهاي مـورد نـيـاز        
براي يك ماده موثره دارويي و يا فرآورده 
دارويي و يـا مـاده جـانـبـي كـه در               
فرموالسيون دارو بـكـار مـي رود را            
براساس قوانين و مـقـررات آن كشـور        

ی حالل ھدا ی  ی و آرا ی دارو  آورده 

 )1(دكتر سيد فروتن : نويسنده 
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تدوين و ارائه مي كند و اين فارماكوپه در 
زمانهاي خاصي مثالً هر سال و يـا هـر     
چند سال تجديد چاپ مي شود بـعـنـوان    

 USPمثال فارماكوپه آمـريـكـا بـه           
( U n i t e d  s t a t e 

pharmacopoeia)  و فارماكوپه اروپا
E P  ( E u r o p e a n 

Pharmacopoeia)  و فارماكوپه ژاپن
برخي كشورها نـيـز   .  معروف است JPبه 

مقررات و استانداردهاي دارويي خود را بر 
 اساس فارماكوپه آمريكا و يا اروپا تعريـف  

اين كتاب بعنوان مـرجـع در       .  مي كنند
بـخـش         آزمايشگاهها، صنايع دارويـي، 

واردات و صادرات جهت كنترل كـيـفـي    
 .فرآورده هاي دارويي استفاده مي شود

ضروري است فارماكوپه دارويي حـالل  
براي جهان اسالم تدوين شود بـه ايـن     
صورت كه مواد موثره، مواد جـانـبـي و      
فرآورده هاي دارويي و آرايشي بهداشتـي  
كه خودشان، نحوه تهيه آنها و يـا مـواد     
جانبي موجود در آنها از تركيبـات حـرام     
مي باشد كامالً مشخص گردد و يا اگر از 
منابع حالل قابل تهيه مي باشنـد نـيـز      

 .مشخص گردد
در حقيقت تمام مواردي كه در منبع و   
يا استفاده آنها شبهه اي وجود دارد كامالً 
بصورت كارشناسي شده جزئيات آن ارائه 

بديـهـي   .  و نوع حالل آن مشخص گردد
است بسياري از تركيباتي كه در دنـيـا       
بعنوان دارو يا همراه با دارو مصرف مـي    
شوند كامال حالل بوده و لذا مـي تـوان     
اين نوع فرآورده ها را به فارماكوپه هـاي  

 .رسمي دنيا ارجاع داد
 :حالل GMPتدوين ) ب

در صنعت داروسازي كيفيت فـرآورده    
توليد شده نهايي مـالك تـايـيـد يـك          
فرآورده نمي باشد بلكه بايـد مشـخـص      
گردد كه اين فرآورده مطـابـق دسـتـور       

 Goodالعمل روش توليد صـحـيـح        
Manufacturing Practice   و يـا

 .توليد شده باشد GMPاصطالحاً 

توسط سازمـان هـاي      GMPاصول 
معتبر جهاني مانند سـازمـان جـهـانـي          

و يا سازمـان غـذا و        WHQبهداشت 
تدوين شده و صنايع  FDAدارو آمريكا 

دارويي موظف به رعايـت ايـن اصـول        
 -1اين اصول در سر فصل هاي .  هستند

بهداشت و نـظـافـت      -2مديريت كيفيت 
شكايات از محصـول    -4معتبرسازي   -3

توليد قـراردادي    -5و جمع آوري از بازار 
 -8محوطه و ساختمانها     -7پرسنل   -6

مواد اولـيـه و       -9دستگاهها و تجهيزات 
مـواد    -11مستـنـدات       -10بسته بندي 

العـمـل    موثره دارويي با جزئيات و دستور
هايي تعريف مي شوند به عبارتـي يـك     
توليد كننده دارو در كليه مراحل تـولـيـد    
خود از دريافت و خريد مواد اوليه ورودي 
به كارخانه تا توزيع محصول نهايـي بـه     
بازار و حتي بعد از ورود به بازار مـوظـف   
است اين دستور العملهاي استـانـدارد را     

بديهي است در همين سـر  .  رعايت نمايد
فصلها دستورالعملهاي مربوط بـه روش      
ساخت حالل در توليـد فـرآورده هـاي        

بعنوان مثـال  .  دارويي را مي توان گنجاند
چگونگي تماس افـراد بـا فـرآورده و            
ظروف، چگونگي شستشوي تجهيزات و   
مخازن، چگونگـي اسـتـفـاده از مـواد            
شيميايي خاص مانند الـكـل و نـحـوه         
شستشوي آنها و چگونگي خـريـد مـواد      
اوليه از كارخانه هاي فروشنده و بررسـي  
فرآيندهايي كه ممكن است در كارخـانـه   
فروشنده رعايت اصول اسالمي را مد نظر 

لــذا تــدويــن   “  .  قــرار نــداده بــاشــنــد    
 Halal GMPاستانداردهايي در قالب 

در جهان اسالم منجر به بـنـا نـهـادن         
استانداردهاي حالل مطابق فرمت هـاي  

 ”    .بين المللي مي گردد
ايجاد آزمايشگا ههاي معتمد همكار )  ج

ــه اي             ــق ــط ــن ــالل م  Halalح
Laboratory 

در مناطق مختلف دنيا آزمايشگا ههاي 
معتمد مراكز دارويي معتبر وجود دارد كـه  

در صورتيكه محـصـوالت تـوسـط آن         
آزمايشگاهها كنترل شوند محصول مـورد  
تاييد خواهد بود اين آزمايشگـاهـهـا در      
سطح كشور و منطقه معرفي مي شوند و   
قبالً مطابق استانداردهاي تعريـف شـده     
فعاليت خود را آغاز نموده و تحت بازرسي 

 .هاي منظم قرار مي گيرند
بديهي است با توجه به حجـم بـاالي     
مصرف فرآورده هاي دارويي و آرايشـي    
بهداشتي، ايجاد چنين آزمايشگاهـهـايـي    
بعنوان بازوي تسريع كـنـنـده اعـطـاي        
گواهي حالل براي اين نوع فرآورده هـا    

 . ضروري است
آنچه كه بصورت مختصر در اين مقاله 
ارائه گرديد پيشنهاد اوليه اي است جهت 
استانداردهاي حالل فرآورده هاي دارويي 
و بدنبال آن فـرآورده هـاي آرايشـي            
بهداشتي كه مي تواند همگام و منطبق با 

بـديـهـي    .  معيارهاي بين المللي نيز باشد
است در اين ساختار نياز به تدوين آئـيـن   
نامه و استانداردها بصورت پيش نـويـس   
بوده و پس از بحث و بـررسـي تـوسـط       
كارشناسان و متخصـصـيـن دارويـي و         

 .فقهي، نهايي خواهد شد
در پايان ذكر اين نكته ضروري اسـت    
كــه قــدم اول در بــخــش تــدويــن           
استانداردهاي حـالل دارو و آرايشـي           
بهداشتي باز كردن و ارائه جزئيات كلـيـه   
مسائل شبهه ناك اعم از تركيبات موجود 
در فرآورده ها و يا روشهاي ساخت آنـهـا   
توسط متخصصين دارويـي و آرايشـي         
بهداشتي است كه سعي شـود بصـورت     
مقاله طرح مسئله گردد تا در قدم بعد اين 
مسائل در قالب سمينارهاي علمي از نظر 
فقهي بررسي شده و پاسخ آن نـهـايـي      

 .گردد
 دكتر سيد محسن فروتن  )1(

استاد دانشكده داروسازي دانشگاه علوم 
 پزشكي شهيد بهشتي

مدير عامل موسسه تـحـقـيـقـاتـي و         
 )توان(آموزشي نور 
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جلــسه اي بــا حــضور رياســت      
ايكريك آقاي دكتر نهاونـديان و       
هيات همراه، آقايان دكتر حسيني    
و دادگــر نــژاد و اعــضاي هيــات       
ــدگان       ــه واردكنن ــسه اتحادي رئي
مكمل هـاي غـذايي، رژيمـي و         
گياهي كشور روز دوشـنبه مـورخ      

در دفـــتر اتحاديـــه      87/  6/  11
پس از سـخنراني     .تشكيل گرديد

دكتر بهشتي رياسـت اتحاديـه و        
معرفي اتحاديه، دكتر نهاونديان به 
ايراد سخنراني پرداختند و ضـمن       
تشكر و آرزوي موفقيت براي اين    

اتحاديه نوپا و علمي، پيشنهاداتي را جهت پيشبرد امـور اتحاديـه     
رياست ايكريك پس از آن، ايكريك و پروژه حالل     .ارائه نمودند

را براي حضار معرفي نمودند و بروشورهاي حالل نيز بيـن آنـان    
دكتر نهاونديان اعضاي اتحاديه را به اخذ گواهي بيـن  .  توزيع شد

المللي حالل تشويق نمودند و آنان نيز اين مسئله را با آغوش باز  
پذيرفتند و سواالت و موانع دريافت گواهي و نشان جهاني حالل  

 .از منابع خارجي را مطرح نمودند

ی حالل ھا شان  ی از  یا ی و  ی، رژ ذا ی  ندگان مکمل  حاد وارد بال ا  ا

مـهـرمـاه       21روز يكشنبه 
، اتاق ايران ميزبان رياست 87

در ايـن    .  جمهوري زنگبار بود
جلسه وقتي آقاي مـهـنـدس      
سيد حسين سلـيـمـي عضـو       
هيات مديره ايكريك، ايشـان    
را در جريان فعاليت هاي مركز 
تحقيقات و اطالع رساني اتاق 
اسالمي از جمله نشان جهانـي  

و    (Halal World)حــالل
كه توانائي ها و نياز هاي كشور (  دايركتوري بزرگ جهان اسالم 

قـرار  )  هاي اسالمي را در سايت مخصوصي نمايش مـي دهـد      
دادند، رياست جمهوري زنگبار خيلي جدي تقاضاي عضويت در   

ايكريك و پروژه هاي نامبـرده  
و خواسـتـنـد جـزو         را نمودند

كشورهائي بـاشـنـد كـه از           
خدمات ايكريك بهره مند مي 

در همين جلسه مـقـرر     .  شوند
اي فيـمـابـيـن     شد تفاهم نامه

زنگبار و ايكريك در اين زمينه 
اين تفاهم نامه در   .  امضا شود

روز بعد در هشـت بـنـد بـه         
دوزبان فارسي و انگليسـي در    
دو نسخه تنظيم گرديد تا به امضاي رياست مـركـز و رئـيـس         

  .جمهور محترم زنگبار برسد

ی حالل ھا شان  یک و  و  ای ی  قا بار  وری زن ت    ریا
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چهاردهمين همايش ملي 
توسعه صادرات غيرنـفـتـي    

 25و      24كشور روزهاي   
در تبـريـز بـه       87مهرماه 

همت اتاق بازرگاني تبريـز،  
استانداري و سازمان هـاي  
بازرگاني و صنايع مـعـادن     
استان آذربايجان شرقي در   
سالن آمفي تئاتر پتروشيمي 

آقـاي دكـتـر      .   برگزار شد
نهاونديان رياسـت مـركـز      

تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي، سخناني مبسـوطـي در     

مورد الزمات علمي صادرات 
در سطح جهان با تاكيد بـر  
بحران هاي اخير اقتصادي 
در امريكا و اروپـا، بـيـان        
نمودند به دلـيـل كـثـرت       
برنامه ها، نوبت سخنـرانـي   
به مدير اجرائي مـركـز بـا      
عنوان نقش نشان حالل در 
توسعـه صـادرات كشـور        
نرسيد كه مقاله مذكـور در    
سايت و مجله حالل شماره 

 .در اختيار عالقمندان قرار گرفت 2

ور ات  ه صا و شان حالل     ش 

جايگاه و ضرورت نشان جهاني حالل در گفتگو و مصـاحـبـه    
بـا مـديـر      )  سهـنـد  ( خبرنگار شبكه تلويزيوني آذربايجان شرقي 

 .اجرائي مـركـز ايـكـريـك مـورد بـررسـي قـرار گـرفـت                     
در اين مصاحبه، بينندگان شبكه تلويزيوني سهند با ابعاد نشـان    
حالل سازمان كنفرانس اسالمي در دنياي معاصر و اطـمـيـنـان     
بخشي آن براي مصرف كنندگان غذاي حالل و نيـز اقـدامـات      

خبرنگار سـهـنـد سـواالت       .  انجام شده در اين زمينه آشنا شدند
مختلفي را در موردضرورت نشان حالل براي ايران ،رابطه نشان 
هاي ديگر كشورها با اين نشان،نحوه دريافت اين نشان در ايران 

مطرح نمود كه از سوي رئيس دبيرخانه نشان جهاني حـالل  ...  و
 .پاسخ داده شد

با توجه به اينكه اين استان از قطب هاي مهم صادرات مـواد  
غذائي كشور محسوب مي شود اميد مي رود كه بتوانـد نـقـش      
شايسته اي در تجارت غذاي حالل در منطقه و ساير كشورهـاي  
ديگر ايفا نمايدو رسانه ها نيز در روشن نگه داشتن اين مشعل و   

 .فرهنگ سازي شايسته براي اين مقصد تالش نمايند

ند ی  و و ه ت ب  شان حالل   
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در مالقات كوتاهي با آقـاي  
دكتر غضنفري معـاون وزيـر     
بازرگاني و رئيـس سـازمـان      
توسعه تجارت، مدير اجـرائـي   
مركز ايكريك ايشـان را در      
جريان فعاليت هاي ايكريك و 
پروژه حالل قـرار دادنـد و         
ضمن تقديم بـروشـورهـا و        

، در   ” نخستين مجله حـالل “ 
مورد حمايت از ايـن پـروژه       
بعنوان عاملـي در تـوسـعـه         

صادرات كشور با ايشان گفتگو كردند؛ زيرا با توجه بـه الـزامـي      

شدن درج نشـان حـالل در       
همه كاالهاي صادراتـي بـه     
مقصد كشورهاي اسـالمـي،     
صادركنندگان ايراني نيازمـنـد   
اين نشان هستند و مركز بايـد  
در زمينه خدمات رسانـي بـه     
اين صادركنندگان تـقـويـت      

در پايان مقرر شد ايشان .  شود
پس از مطالعه بروشور و مجله 
حالل ديدگاه هاي خود را در   
زمينه حمايت از اين حـركـت   

 .طي جلسه اي اعالم نمايند

ی حالل و  ھا جارت"شان  ه  و  "سازمان 

آقاي سيد كمال سيد علي مدير عامل و رياست هيات مديـره  
صندوق ضمانت صادرات ايران پس از اعالم خشنودي از ايـجـاد   

صادرات، با نشان جهاني حالل، اعالم نمودند كه صندوق ضمانت
امكاناتي كه از سوي منابع داخلي و نيز بانك توسعه اسالمي در   

را از صادركنندگان جانبه خودهمهتا حمايتاختيار دارد، آماده است
تامين نقدينگي، بيمه صادراتـي،  :  ايراني محصوالت حالل، شامل

 . شناسائي و اعتبارسنجي مشتريان خارجي را انجام دهد
صندوق همچنين سرمايه گذاري در پروژه هـاي حـالل در       

كشورهاي اسالمي را بـه شـرط     
استفاده از كاالهاي ايراني نـيـز     
حمايت و حتي بيمه مي نمايد تـا  
در صورت وارد شدن خسارت بـه  

اين پروژه ها از محل اين بيمه، خسارت سرمايه گذار را جـبـران   
 .نمايد

براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت صندوق ضـمـانـت    
  .مراجعه فرمائيد   www.egfi.orgصادرات به آدرس 

ی حالل ندگان کاال ید و ات از  ما صا ندوق  ما   وه 

در نشست كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي ايران مـورخ    
كه اين بار به ميزباني اتاق تبريز در محـل ايـن      87مهرماه  24

اتاق برگزار گرديد ،مدير اجرائي مركز ايكريك اقدامـات اخـيـر      
شامل حضور توليدكنندگان ( ”  حالل جهاني“ انجام شده در زمينه 

ان ق ا ی ا بدی نا  شاورزی و  ون  د حالل  ک  ارش عمل
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كه اولين مجله به زبان فارسي ”  حالل“ نخستين شماره نشريه 
دبيرخانه جهاني “ در موضوع حالل در كشور مي باشد و به همت 

منتشر گرديده، در جلسه هيات نمايندگـان اتـاق هـاي        ”  حالل
بازرگاني ايران در تبريز ، به كليه نمايندگان و ميهمـانـان اهـدا      

در اين مراسم كه استاندار تبريز و تني چند از مسـوالن      .  گرديد
اقتصادي كشور نيز حضور داشتند، آقاي دكتر نهاونديـان پـروژه     
حالل را دست آوردي بسيار مهم براي كشور و جـهـان اسـالم      
معرفي نموده و از ظرفيت هاي بسيار خوب ايجاد شده در ايـن      
پروژه در طول حركت خويش بويژه ماه هاي اخير ،ابراز خرسندي 

نمودند و از كـلـيـه        
نمايندگان اتاق هـاي    
شــهــرســتــان هــاي   
مختلف خواستنـد تـا     
ضمن همكاري با اين 
پروژه در منطقه خـود،  
در برنامه هـاي آتـي     
مركز ايـكـريـك در        

 .جهت توسعه بازار جهاني حالل، مشاركت نمايند

ايراني در نـمـايشـگـاه       
حالل چين و افـتـتـاح      
دفاتر نمايندگي حالل در 
تايلند، چين و بـرنـامـه      
ريزي براي ايجـاد ايـن     
) دفاتر در ديگر كشورهـا 

را بيـان نـمـوده و از          
اعضاي كميسيون بـراي  
پيگيري فرصـت هـاي     
بسيار عالي موجود بـراي  

همكاري توليدكنندگان حالل ديگر كشورها، تقاضاي همياري و   
  .همكاري نمود كه از سوي اعضاي كميسيون پذيرفته شد

همچنين از رياست كميسيون كشاورزي آقاي مهندس كريمي 
پور و جناب آقاي مهندس ظهيري مشاور محترم رياسـت اتـاق     

ايران براي حمـايـت از     
اين پروژه و نيز مساعـي  
ايشــان بــراي جــلــب      
حمايت سازمان هـا از      
اين حركـت تشـكـر و        

آقاي دكتـر  .  قدرداني شد
نهاونديان رياست محترم 
اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران و جـنـاب       
آقاي صادقيان ريـاسـت   
محترم اتاق تبريز نيز براي دقايقي در اين جلسه شركت نـمـوده   
ضمن تشكر از اعضاءمحترم اين كميسيون كه جزو فعـالـتـريـن     
كميسيون هاي اتاق محسوب مي شود نقطه نظـرات آنـهـا را        

 .شنيدند

ماره  ن  ء  دا ه حالل"ا ان" ج ق ا ندگان ا ما یات    

شركت هاوموسساتي از انگلستان، آلمان و اسپانيا طي ارسـال    
نامه هايي به ايكريك، براي همكاري در زمينه نشان جـهـانـي      

 Halal شـركـت آلـمـانـي       .  حالل، اعالم آمادگي نـمـودنـد     
Zertifiket -  ه يكي ازسازمان هاي صدور مهر حـالل بـر     ك

محصوالت غذائي در آلمان مي باشـد،  
ضمن مكاتبه بـا مـركـز، تـقـاضـاي           
 .همكاري و مشاركت نـمـوده اسـت       

 Halal Food همچنـيـن مـركـز      

ی با  ا حالل اروپا کاری  ی حالل"قاضای ھ ھا  "شان 
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Authority در لندن، ضمن تبريك عيد سعيد فطر، عالقمندي
خود را به همكاري متقابل و انجام امور تحقيقـاتـي و تـبـادل         

و ارتباط با سازمان �  نشان جهاني حالل� اطالعات در خصوص 
هاي ذيربط در سطح بين المللي اعالم كرده و از اسپانيا نيز يـك  

شركت خصوصي كه تجربياتي در زمينه پتانسيل هاي موجود در 
زمينه فعاليت دربخش هائي از اروپا را داردبراي توسـعـه نشـان      

 .حالل در اسپانيا، بلژيك و اتريش اظهار آمادگي نموده است

هفتمين نمايشگاه بيـن الـمـلـلـي        
محصوالت و ماشين آالت و مواد اوليه 

-27شيريني و شكالت كه در فاصله   
 240بـا حضـور          1387مهرماه  30

شركت خارجي در  60شركت داخلي و 
چهار سالن نمايشگاه بيـن الـمـلـلـي        

حـالل  “ غـرفـه     .  تهران برگزار گرديد
در اين نمايشگاه در كنار غرفه ” جهاني

هاي اتاق هاي مشترك آلمان، ايتاليـا  
و عراق در سالن ميالدقرار داشـت و      

نمايندگان ايكريك موفق شدند با تمامي بنگاه هاي اقـتـصـادي    

شركت كننده در نمايشـگـاه ارتـبـاط       
” مجله حالل“ برقرار نموده وبا اهداي 

آنها را در جريـان فـعـالـيـت هـاي           
. قرار دهـنـد  ”  دبيرخانه حالل جهاني“ 

حضور موثر ايكريك در اين نمايشگاه 
كه به همت انجمن صنفي شيريني و   
شكالت فراهم گشت، گـام بسـيـار        
خوبي در آشنايي اعضاي اين صنف بـا  
فعاليت هاي دبيرخانه حالل بـوده و      
زمينه ساز حضور فعال تر صـادراتـي     

 .اين صنف در بازارهاي جهاني حالل خواهد شد

ی" ھا کالت" حالل  ی و  ر ی  ه  المل ما   

آيت اهللا تسخيري رياست مجمع تقريب مذاهب اسالمي و عضو 
) سازمان كنفرانس اسالمي( هيأت رئيسه المجمع الفقهي اسالمي 

ايـن  :  در ديدار با رياست دبيرخانه نشان جهاني حالل فـرمـودنـد   
حركت، حركتي بسيار ارزنده، سازنده و وحدت بخش اسـت كـه     
همه مسلمين گرد محور حالل در غذا و پوشاك و روش زندگي، 
آموزه هاي قرآني را فرا مي دهند و امروزه اين حركت همـچـون   
بحث بانكداري اسالمي انظار جهانيان را به خود جلـب نـمـوده      
صدها بانك و موسسه مالي معتبر غربي شيوه مـالـي اسـالم و        

امـروز  .  بانكداري بدون ربا را به عنوان روش خود برگزيـده انـد    
روي آورده و از ايـن        ”  غذاي حالل“حتي غيرمسلمانان هم به 

آيت اهللا   .  طريق بطور غيرمستقيم، شيوه مسلماني را برگزيده اند

حـجـه   ( تسخيري و همكارانشان در تقريب مذاهب اسـالمـي       
هماره ايكريك )  االسالم و المسلمين علم الهدي و دكتر تبرائيان
 .را در پروژه حالل پشتيباني و همراهي نموده اند

ر " حالل"  ""  
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در مراسم اختتاميه سومـيـن   
همايش بين المللي برنـد كـه     

 87 / 8 / 23عصر روز پنجشنبه
در محل سالن همايش هـاي     

بين المللي صدا و سيما برگـزار  
شد، سخنراناني از كشـورهـاي   
آلمان، انگلـسـتـان، فـرانسـه،        
امريكا و ايران به جمع بـنـدي   
مطالب خود در برنامه هاي دو   

آنـهـا   .  روزه همايش پرداختـنـد  
را يك دانش خوانده و آخرين ره آورد در زمـيـنـه          ”  برندينگ“ 

معماري برند، عوامل كليدي موفقيت براي رهـبـري     ( برندسازي 
برند، مديريت برند محلي، منطقه اي و جهانـي، بـازاريـابـي و         

مدير اجرائي ايكريك در .  را به بحث گذاشتند...)  ابزارهاي برند و 
بـرنـدهـاي    “ آخرين پنل همايش، نكات مهمي را در زمـيـنـه        

بيان نمود كه خالصه آن را در زيـر    ”  اقتصادي، فرهنگي و ديني
 .مي خوانيد

شما در اين كنفرانس، صرفا از برندهاي اقـتـصـادي سـخـن        
گفتيد، خوب است توجه خود را معطوف بداريد به برندي كـه در    
كنار جنبه اقتصادي، جنبه فرهنگي و ديني را نيز با خود هـمـراه   

 :نموده است
كه امروزه در سراسر جهان حضور دارد و يـك      ”  حالل“ برند 

با آن سر و كار روزانه دارنـد  )  يعني مسلمان ها( سوم مردم جهان 
و تجارت ساليانه آن حدود دو هزار ميليارد دالر تخمين زده شده 

است، داراي چنين خصيصه اي 
برندي كه مسلمـان هـا     .  است

جز به آن نمي انديشند و بـراي  
بدست آوردن محصوالت حالل 

گرانـتـر   %  25حاضرند گاهي تا 
هزينه كنند و حـتـي بـراي          
رسيدن به آن بـه سـفـرهـاي       

اين بـرنـد     .  برون شهري بروند
كه امروزه شناخته شده تـريـن   
برند اقتصادي، فرهنگي اسـت،  

با فرهنگ ( الگوي يك برند وحدت بخش ميان دو ميليارد انسان 
شـايسـتـه اسـت       ....  است)  ها و قوميت ها و زبان هاي مختلف

برند “ محققان و نويسندگان و دانشگاهيان ارزيابي عميق تري از 
. داشته باشند و جهات مختلف آن را تحقـيـق نـمـايـنـد        ” حالل

مسلمان ها پيش از بررسي برند كارخانه توليد كـنـنـده كـاال ،         
كاال مي روند و سپس شـاخصـه   ”  حالل بودن“ نخست به سراغ 

حالل، برند همبستگي مسلـمـان   ...هاي ديگر را دنبال مي نمايند
ها در سراسر جهان، زمينه ساز بازار مشترك بزرگ مسلمانـان و    

امروز بسيار ديده مي شود كـه    ...برند تضمين رضايت الهي است
حتي غير مسلمانان نير در فروشگاه هـاي كشـورهـاي غـيـر            

اسـتـقـبـال     .  اسالمي، سراغ محصوالت حالل را مـي گـيـرنـد      
پيام فراگيري اين فرهنگ را بيـش  ”  حالل“  غيرمسلمانان از برند

از پيش حكايت مي كند و آينده اي ويژه را براي حالل به دنبال 
 ...خواهد داشت

د" حالل"د  ی  ش  المل   ھما

در ديداري كه آقاي دكتر نهاونديان رياست مـركـز   
با )  ايكريك( تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي 

رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رئـيـس     
مركز توسعه و تجارت كشور مـغـرب در شـهـر           
كازابالنكا انجام داد، همكاري كشـور مـغـرب در        
زمينه نشان جهاني حالل با ايكريك مورد بـحـث     

واقع شدكه به شدت مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شـد كـه       

يك رابط بين اتاق مغرب و ايكريك در زمـيـنـه        
. حالل تعيين گردد تا اين موضوع اجرائـي شـود       

اتاق مغرب نيز دبير كل خود را بـراي ايـن كـار          
هاي ديگر در زميـنـه   بعضي همكاري.  معرفي نمود

راهنماي بزرگ تجاري جهان اسـالم و جـايـزه          
سرآمدي شركت هاي برتر مسلمان نيز مورد گفتگو 

 .واقع شد كه تصميماتي براي آنها اتخاذ گرديد

وع حالل و ب   ور  کاری با   ھ
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در ديدار آقاي دكتر احمدمحمدعـلـي،   
رياست بانك توسعه اسالمي و هـيـات     
همراه با دكتر نهاونديان در محل اتـاق    

، آقـاي     87/   8/  21ايران روز سه شنبه 
دكتر نهاونديان گزارشي از فعاليت هـاي  
ايكريك در توسعه نشان جهاني حالل و 
افتتاح نمايندگي در ديگر كشـورهـا را       

بيان فرمودند و اضافه IDB براي رياست
كردند اكنون نه تنهـا در كشـورهـاي        
اسالمي بلكه در كشـورهـاي ديـگـر           
همچون تايلند و چين نيـز كـه داراي       

و پتانسيل جـذب    (  اقليت هاي مسلمان
هستند ايكريك )  توريست هاي مسلمان

اهتمام به ايجاد دفاتر نمايندگي حـالل    
آقاي دكتر احمدمحمدعلي ضمن تاييد اين موضـوع   .نموده است

  .اضافه كردند كه در سنگاپور نيز اين اقدام را دنبال نماييد
ايشان همچنين در مورد پيشنهاد سال گذشته خود در مـورد      

مجددا ياد آوري كـردنـنـد    ”  همايش بين المللي حالل“ برگزاري 
ايشان بر ادامه همكاري در قالب تفاهم نامه تنظيم شـده بـيـن      

  .نيز تاييد نمودند” آي دي بي“ ايكريك و 

ی  ه اسال و ت بانک  دد ریا  (IDB)     وع و یک   ی ای ت  عا ی"از  ھا  "حالل 

در نخستين جلسه مشترك كميسيون كشـاورزي مـجـلـس         
شوراي اسالمي و كميسيون كشاورزي اتـاق ايـران كـه روز            

در محل اتاق برگزار شد هـمـكـاري هـاي        87/  8/  19يكشنبه 
مشترك دو كميسيون و حمايت از بخش مهم كشـاورزي كـه       
. بيست درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد تاكيد شـد   

اين حمايت ها شامل حمايت از توليد كنندگان، اصالح قوانيـنـي   
در اين زمينه و رفع موانع صادراتي محصوالت، ايجاد هلديـنـگ   
هاي سرمايه گزاري، واگذاري شركت هـاي بـزرگ كشـت و          

 .نـامـبـرده شـد      ...  و      44صنعت در قالب الـحـاقـيـه اصـل          
ضمنا در بحث حمايت از غذاي حالل، رياسـت كـمـيـسـيـون         
كشاورزي مجلس نيز مباحثي را مطرح نمود و مـديـر اجـرايـي       
ايكريك نيز فعاليت هاي انجام شده در زمينه نشان جهاني حالل 
با مديريت ايران براي حمايت از صادرات محصـوالت در بـازار       
جهاني را برشمردند و مجله حالل نيز بين نمايندگان مـجـلـس      

 .شوراي اسالمي و اعضاي كميسيون كشاورزي توزيع گرديد

ورای  س  ج شاورزی  ون  مام ک ا
ی حالل ذا وع  و ی    اسال
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جلسه نهائي كميسيون فني كد ملي حالل سازمان اسـتـانـدارد      
ايران روز سيزدهم مهرماه، در دفتر رياست سازمان دامپزشكي با 
حضور نمايندگان سازمان هاي ذيربط از جمله ايكريك تشكـيـل   

در اين نشست حجه االسالم والمسلمين سلطاني گزارشي . گرديد
از تحقيقات انجام شده را به اطالع رساند و از هـمـه خـواسـت       

حجه االسالم و المسلمين علم .  نسبت به متون اظهار نظر نمايند
الهدي از مجمع تقريب مذاهب اسالمي بيان نمودند كه به لحاظ 

استفاده كنيم و مذهب خاصي ” اسالم“ بعد بين المللي بايد از واژه 

را مطرح ننمائيم؛ مدير ايكريك نيز مژده انتشار نخستين مـجلـه   
را داد و مطرح نمود كه فقهاي ما از زمان شيخ طوسـي  ”  حالل“ 
به مسائل فقه تطبيقي و مقارن اهميت مي دادند و امـروز      )  ره( 

نشان جهاني حالل با توجه به مشتركات فقهي جهـان اسـالم،     
را دنبال كرده و در كشورهاي ديگر هـم    ”  نشان حالل“ موضوع 

نمايندگي ايجاد كرده است و آمادگي دارد كليه تجربيات خود را   
  .در اختيار كميسيون كد ملي حالل قرار دهد

ان رد ا دا تا ی حالل سازمان ا د م ی  ون   ک

) روزتان بخـيـر  ( ”  گونوز خير“ داريوش رضوان گزارشگر برنامه 
در يك برنامه راديويي صدا و سيماي آذربايجان با موضوع نشان 
جهاني حالل، اهميت، ضرورت، پيشرفت ها و نـقـش آن در           
همبستگي بيشتر كشورها و بازار مشترك اسالمي، سواالتـي را    
مطرح نمود كه مدير ايكريك به آنها پاسخ داد و همچـنـيـن از      
همه اقشار مردم تقاضا شد كه با تحريم كاالهـاي وارداتـي يـا        
قاچاق شده غذا و دارو كه نشان حالل ندارند به حركت جهـانـي   

 .حمايت از محصوالت حالل كمك كنند
اين برنامه توسط آقاي لطفي و عليزاده تهيه شده بود كـه در    

روز دوشنبه سيزدهـم آبـان مـاه از راديـو              11الي  10ساعت 
 . آذربايجان پخش گرديد

ی حالل  " ھا جان"شان  با و آ  "راد
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آقاي سيد وحيد برقعي دبير اتاق بازرگاني و صنايـع و مـعـادن        
همدان طي نامه اي كه رونوشت آن براي ريـاسـت ايـكـريـك        
ارسال شده است خطاب به واحدهاي فعال و تـولـيـد كـنـنـد           
محصوالت حالل در استان همدان كه داراي ظرفيت هاي بالقوه 
جهت حضور در بازارهاي اسالمي و بين المللـي مـي بـاشـنـد          

در اين بخش از اين فـراخـوان بـه      .  فراخوان به عمل آمده است
 .عمل آمده است

با توجه به اينكه صدور اين نشان مي تواند در زمـيـنـه هـاي           
مختلف، حضور در بازارهاي مشترك، جذب سرمايـه گـذاري و       
افزايش توان اقتصادي و امكان ارتباط با بانك توسعه اسالمي و   

گسترش فعاليت واحدها تأثيرگذار باشد از واحدهاي فعال و توليد 
كننده و اعضاي محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هـمـدان   
ــت                          ــاي ــا س ــاط ب ــب ــا ارت ــا ب ــود ت ــي ش ــوت م دع

www.halalworld.com              و يـا پسـت الـكـتـرونـيـك
info@halalworld.com       با نحوه فعاليت اين مركـز و

ضمن آشنايي با شركت ها و كارخانجات توليدي مـحـصـوالت      
حالل با روند اعطاي نشان جهاني حالل و اطالع رسـانـي در       
خصوص فرآيند توليد، عرضه و تبليغات محصـوالت حـالل در       
كشورهاي گوناگون جهان و ايجاد محلي براي آشنايي بيشتر اين 

 .شركت ها بهره برداري فرمائيد

طي نامه اي كـه از     Ics Registrarsهيأت مديره شركت 
سوي نمايندگي خود در ايران به ايكريك ارسال داشـتـه اسـت      
عالقمندي خود را براي فعاليت مشترك در زمينه مستنـدسـازي   
سيستم مميزي و گـواهـيـنـامـه حـالل مـطـابـق الـزامـات                  

ISO17021 اين معيارها شامل نظامنامه .  را اعالم داشته است
و روشهاي اجرائي مورد نياز، چك ليست هاي مميزي، متدهـاي  

ارزيابي، برگزاري رايگان دوره هاي آموزشي، قوانيـن مشـتـرك      
، صـدور    C&Dحالل و بهداشت و ايمني مواد غذايي مـثـل     

گواهينامه حالل مشترك ايكريك و آي سي اس رجيسترارز بـا    
. امضاء و تأييد طرفين در انگلستان و ايكريك اعالم شده اسـت   

 . اين تقاضا در هيأت مديره ايكريك بررسي خواهد شد

شان حالل  یا  ای  ن  ق ھمدا وان ا  ا

در مالقات دوستانه بامعاون وزيـر بـهـداشـت تـركـيـه در              
امورخاورميانه و رئيس انجمن بيمارستان هاي اين كشور اهتمـام  
به استانداردهاي حالل در مباحث مربوط به پزشكي، درمـان و      

از كشورهاي اروپائي به كشـورهـاي   ”  خون“ دارو، احتراز از ورود 
اسالمي براي درمان مسلمين با توجه به آلوده بودن يـا اثـرات       
ژنتيك آن در بدن و روح، تأكيد بر ورود نشان حـالل بـه ايـن        

ايكريك اعـالم نـمـود ايـن         . حوزه، مورد و تبادل نظر واقع شد
خواهد بود ”  نشان جهاني حالل“ موضوع در فاز دوم فعاليت هاي 

 . كه به محض آماده شدن استانداردها، عملياتي خواهد شد

ی و دارو" حالل" مان، زپش وزه    

ی حالل  وا ه  ت  ز عا ای  ی  گ ر ا ندی   عال 
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برندسازي نيازمند سرمايه گذاري است 
اما بيشتر از سرمايه هاي مادي، تـالش    

اتـاق  .  هاي معنوي و علمـي الزم دارد     
ايران در رابطه با سرمايه گذاري در ايـن  
كار تا آنجا كه توانسته در برنامه هـايـش   
مبالغي را در نظر گرفته است و به عنوان 
يكي از اتاق هاي بازرگاني كشـورهـاي     

شايد ما .  اسالمي خيلي تالش كرده است
اتاق بازرگاني ديگري را در سطح جهـان  
اسالم نداريم كه مستقيما به ايـكـريـك    

در اين رابطه بـانـك     .  كمك كرده باشد
توسعه اسالمي در چند مورد كمك هايي 

اما در طـول      .  را به ايكريك كرده است
دوراني كه ايكريك به همت اتاق ايران و 
هم كساني كه االن در خود ايـكـريـك      
هستند و با تالش ها و پشتيباني هـايـي   
كه اتاق اسالمي كرده است، اتاق ايـران    
پشتيباني هاي مادي و معنوي زيادي را   
به ايكريك و پروژه هايش من جملـه از    
نشان حالل كرده است و در همه زمينـه  
ها تا جايي كه امكان داشته باشـد اتـاق     

در .  ايران از اين كار پشتيباني مي كـنـد    
همين رابطه جا و مكان داده و كمك بـه  

حتي در بودجه .  تأمين پرسنل كرده است
هاي ساالنه رديفي به ايكريك اختصاص 
داده و در مسافرت ها و در سمينارهـا و    
همايش ها كمك كرده است  و سرمايـه  
گذاري هاي نسبتا مادي متناسبي را تـا      
آنجا كه مي توانسته انجام داده اسـت و    

 . كماكان ادامه خواهد داد
يكي از اقدامات اوليه در زمينه اعطـاي  
نشان حالل در داخل و خارج از كشـور،    
. ايجاد مراكز منطقه اي و محلي مي باشد

چون موضوع اعطاي نشان حالل اسـت    
طبيعتا بايستي يك مراكزي وجود داشتـه  
باشند تا براساس يك استاندارد و يـك      
معيار مشخص اين نشان را به متقاضيان 

پس به خاطر بحث مشـتـري   .  اعطا كنند
مداري و سرعت عمل هم به ناچار بـايـد   
در نزديكترين محلي كه متقاضيان قـرار    

كـار  .  دارند بالفاصله حضور داشته باشنـد 
بسيار خوبي است كه ايكريك در پـيـش   
گرفته و به كمك اتاق هاي بازرگاني در   
مراكز استان ها كميسيون هايي ايـجـاد     

احتماال بعدا هم مـمـكـن اسـت         .  نمايد
كميته هاي فرعي هم تشكيل شود حتي 
در يكسري مراكز ديگر اقتـصـادي كـه      
موارد مصرف نشان حالل است نه تنـهـا   
در ايران بلكه در سرتاسر جهان اين كـار  
را انجام دهند تمام مؤسساتـي كـه بـه        
نحوي رده بندي و اعطاي نشـان مـي       
كنند و استانداردهايي را اعمال مي كننـد  
سعي كردند يك شبكه در سرتاسر جهان 
درست بكنند و از افراد حرفه اي استفـاده  
مي كنند و دستورالعملها و راهنمـاهـا را     
فراهم نموده  و توزيع مي كنـنـد و در       
سايت هايشان در دسترس افراد تـايـيـد    

قـطـعـا    .  شده خودشان قرار مي دهـنـد    
ايكريك هم از اين مقوله مستثني نيست 

پيش بـيـنـي      .  و بايستي اين كار را بكند
خود من اين است كـه نـه تـنـهـا در            
كشورهاي اسالمي، بلكه در كشـورهـاي   
غير اسالمي حتما بايد يك مراكزي وجود 
داشته باشد كه سياست هاي ايكريك را   
توسعه بدهند و روش هاي اجرايي اش را 

 . پياده بكنند
مردم بايد احساس نياز بكننـد و ايـن       
. اولين شرط توجه به نشان حالل اسـت   

در واقع منظور از مردم، متـقـاضـيـان و       
مصرف كنندگان توليدات داراي نشـان      
حالل هستند كه بايد بخواهند تا تولـيـد   
كنندگان مجبور شوند آن نشان را داشتـه  

در كشورهاي اسـالمـي يـا در          .  باشند
بازارهاي اسالمي اين كار شايد خيلي هم 

الزم نباشد اما با توجه به اينكه االن دارد 
يك روابط بازرگاني بين المللي ايجاد مي 
شود، حتي احكام فقهي هم به شـكـلـي    
. متناسب با شرايط روز مواجه شده اسـت 

حاال اين تغييرات ممكن است  هنوز كلي 
نشده باشد و در سرتاسر جـهـان اسـالم      
يكسان نشده باشد؛ طبيعتا مردم هـم در    
يك حالت  احتياط به سر مي برند و در     

براي آنـهـا   .  بيشتر موارد احتياط مي كنند
مهم است كه مطمئن باشند حتي در يك 
كشور اسالمي برابر با آنچه كه آنها فكـر  
. مي كنند، اين توليد انجام شـده اسـت      

بنابراين در اين زمينه كـارهـاي زيـادي      
داريم كه مستمرا ايكريك بـراي هـمـه      
مردم در ايران و در ساير جهان از طريـق  
عواملي كه در اختيار دارد توضيع دهد كه 
. اهميت توجه به برند حالل چگونه است

اما كارخانجات هم بايد بـراي گـرفـتـن       
نشان حالل هزينه كنند آنها هم بايستـي  
درك كنند كه چقدر اين موضوع اهميـت  
دارد كارخانجاتي كه نشان را گرفتـنـد و     
بعد هم اقرار كردند وقتي نشان را گرفتند 
صادراتشان افزايش يافته است، شركتها و 
كارخانجات بايستي در جهت تبليغ نشـان  

 . حالل كمك كنند
دنيا دنياي رقابتي است البته در عـيـن   
حالي كه يك دنيـاي رقـابـتـي اسـت          

 هـا،  يكسري اسـتـانـداردهـا، سـازمـان          

یک  و رپوژه حالل ی ای ح  ان  ربشیپد  عادن ا نا و  ی و  ق بازرگا  شار ا

 مهندس مصدقي: نويسنده 
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مجموعه ها و تشكيالتي در دنيـا وجـود     
دارد براي اينكه رقابت را به يك نحـوي  
هم شكل بدهد و هم محدود كند بعضي 
ها فكر مي كنند اين به دليل حفظ منافع 
بعضي از كشورها است و يا حفظ منـافـع   
بعضي از شركت ها و كمپاني ها مـطـرح   
است در حالي كه در اصل شايد بـه آن      
صورت هم نباشد ممكن است اين بحـث  
منافع خاصي هم درون آن باشد اما منافع 

بنابرايـن آيـنـده      .  عام مردم مطرح است
نشان جهاني حالل بسـتـگـي دارد بـه         
سياست هاي بازار و كساني كه مسـئـول   

ايـكـريـك از      .  اين نشان حالل هستنـد 
همين حاال با همه كشورها ارتبـاطـاتـي    
برقرار كند كه آنها اگر در سطـح مـلـي      
بخواهند فعاليت هايي بكننـد بـه يـك        
شكلي ارتباطي برقرار كنند كـه نشـانـه      
هاي ملي زير پوشش اين نشان كلي قرار 
بگيرند يا اگر نشان ملي ندارند بپـذيـرنـد    
كه از اين نشان كلي به عنوان نشان ملي 

اگر ايـن سـيـاسـت       .  خود استفاده بكنند
پيچيده را ايكريك بتواند انجام دهد قطعا 
مي تواند يك برند جهان شمول و فراگير 
 معرفي كند و همه هم استقبال مي كنند 

نشان حالل را بايد از ديد ِبرند به آن    
اگر واقعا نشان حالل به عنوان .  نگاه كرد

يك برند شناخته شود، طبيعي است كـه    
اصال دنياي امروز با برندسازي بازاريابـي  
مي كند و هزينه هاي بازاريابـي را بـه       

شما وقتي ذهـن    .  شدت كاهش مي دهد
مصرف كننده را متوجه يـك مـوضـوع      
كرديد به هدف بازاريابي خود رسيده ايـد  

ايـن  .  مشتري خودش دنبالش مـي رود     
يك واقعيت در بازاريابي و نشان حـالل    

اگر بتواند به عنـوان يـك بـرنـد         .  است
مطرح باشد طبيعتا مشتري به دنـبـالـش    
خواهد بود مشتري است كه از مغازه اي   
به مغازه اي خواهد رفت تا اينكه كااليي 
بگيرد كه اين نشان روي آن باشد و ايـن  
به لحاظ اقتصادي آثار بسيار مثبتي دارد   
خصوصا در كاهش فروش و بـازاريـابـي    

 . تاثير دارد
سال گذشته تجارت بـيـن     10تقريبا در

بـوده اسـت و       %  11كشورهاي اسالمي 
برسد كه %  20االن مي رود كه به حدود 

. برابر شده اسـت  2به عبارتي  نزديك به 
هر چقدر كه اين تجارت خارجـي بـيـن      
كشورهاي اسالمي توسعه بيشتري پـيـدا   
بكند مسائل مختلف جديدي هم بـوجـود   
مي آيد و نشان جهاني حـالل هـم در       

شايد نشان .  همين رابطه ارزيابي مي شود
حالل براي كشورهاي غير اسـالمـي و     
براي توليدات در بازارهاي غير اسـالمـي   
مهمتر و پراهميت تر باشد لذا ما بايد در   
آن جاها خيلي كار كنيم وقتي ايكـريـك   
شروع كرده است با تايلند، چين يـا بـا       
جاهاي ديگر وارد يكسري تعامالت مـي  
شود و اين نشان را مي دهد، آنهـا هـم     
متوجه اند كه صادراتشان به كشـورهـاي   
اسالمي بايستي كه به يك نحوي مقبول 

بنابـرايـن هـر      .  كشورهاي اسالمي باشد
چقدر روابط كشورهاي اسالمي تـوسـعـه    
پيدا بكند و همچنين روابط كشـورهـاي     
اسالمي با ساير كشورها توسعه پيدا بكند 
برند حالل در حال توسعه و اوج گـيـري   

 . خواهد بود
وقتي كه صحبت از برند حـالل مـي     
شود ذهن مخاطب ناخودآگاه بـه مـواد       

مردم انتظارشان .  غذايي متمركز مي شود
از بازارهاي اسالمي در اين اسـت كـه       

رعايت ضوابط اسالمي را بكنند بنابرايـن  
ما بايستي سراغ كساني كه انواع كاالهـا  

برويم و روشهاي توليد .  را توليد مي كنند
آنها را نگاه كنيم و با استانداردهاي حالل 
بسنجيم يا مواردي وجود دارد كه منـجـر   
به بعضي از آلودگي ها مي شود كه ما آن 
را غير اسالمي مي دانيم آنجا را اصـالح    

بايد روش ها را ديد و ايـن روش    .  بكنيم
ها را با روش هاي مشخـص اسـالمـي      
مقايسه كرد ما در بعضي اقـالم نـظـيـر       
كاالهاي خشك مثل برنج و حـبـوبـات      
شايد خيلي حساسيت به موضوع حـالل    
نداشته باشيم اما در بسياري كشـورهـاي   
اسالمي حتي روي اينها نشان حالل مي 
خورد و حساسيت روي اين قضيه دارند و 
مي گويند ما بايد بدانيم به چه طـريـقـي    

البـتـه بـحـث حـالل          .  توليد شده است
ضرايب مختلفي دارد در بعـضـي اقـالم      
حساستر و در بعـضـي ديـگـر كـمـتـر            

در بين مواد غذايـي  .  حساسيت وجود دارد
گوشت يكي از اقالمي است كه در آن     
خيلي حساسيت است چون در ارتباط بـا    
كسي كه ذبح مي كند و نحوه ذبـح آن      
شرايط اربعه اي كه بايد رعـايـت شـود      

ولي به دلـيـل     .  حساسيت خيلي باالست
صنعتي شدن توليد و نزديك تر شدن بـه  
مصرف كه در واقع نوعي ادغام به طـرف  
جلو است و توليدكننده دارد بـه مصـرف     
كننده به لحاظ نوع توليد و خـدمـاتـش      
نزديك مي شود، لذا يكسري مسائل دارد 

شود كه ديگر قـرار نـيـسـت         حذف مي
مصرف كننده آن كار را انجام دهد و بايد 
توليدكننده قبال اين كار را برايش انجـام  

لذا ما در اين دنياي صنـعـتـي    .  داده باشد
هـاي  بايد دقت كنيم تا دستور الـعـمـل     

اعطاي نشان حالل خيلي دقيـق تـر و       
وسيع تر شود تا مصرف كننده مطـمـئـن    
شود كه توليد كننده در تمام مراحل توليد 
و بسته بندي و نگـه داري و تـوزيـع،          
شرايط و مقررات شرعي را رعايت كـرده  

 .باشد
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نشان حالل چـه مـزيـتـي بـراي            * 
 كاالهاي اقتصادي مي تواند داشته باشد؟

با توجه به توسعه فرهنگ اسالمـي و    
گرايش مردم مسلمان به هويت خودشان 
به نظر مي آيد توجه بيشتري نسبت بـه    
جزئيات زندگي خودشان دارند پيدا مـي    
كنند و يكي از جزئيات بـحـث غـذاي        
حالل است و اينكه در يك بـازار مـورد     
پذيرش كاالهاي حالل را بتوانند مصرف 
بكنند بنابراين يك ظرفيت بااليي بـراي  
استفاده از كاالي حالل بوجود آمده است 
و با اين گرايش كه ميان مسلمانان است 
از اين ظرفيت مي شود به خوبي استفاده 
كرد و طبيعتا به هر اندازه كه اين تـوجـه   
بيشتر باشد ظرفيت مصرف از يك جهت 
و ظرفيت توليد از جهت ديگر افـزايـش     
پيدا مي كند و با اين افزايش ظرفيت ها، 
گرايش اقتصادي بيشتري هم حـاصـل     

 .خواهد شد
به نظر شما موضوع برند حالل مـي    * 

تواند در ايجاد بازار مشتـرك اسـالمـي      
 گامي موثر باشد؟

بازار مشترك اسالمي بـحـث بسـيـار       
گسترده و وسيعي است بخشي از ايـن      
بازار قطعا به كاالي حـالل اقـتـصـادي       
خواهد داشت كاالهاي حالل عمدتـا در    
مواد مصرفي و بويژه در مواد خوراكي و   
دارويي مصداق پيدا مي كند و اگر آن را   
يك مقداري توسعه بدهيم به كـاالهـاي   
پوشيدني، پوشاك و لوازم مربوط، طبـعـا   
يك بخش بزرگي را در بين كشـورهـاي   

وقتي كه بـه    .  اسالمي ايجاد خواهد كرد
مبحث توليد كاالهاي حالل مي پردازيم، 

به طور طبيعي كه از . معني آن خواهد بود
بازار مسلمانان خريد و فروش شـود يـا       
توليد كننده بايد مسلمان باشد يا ناظر بـر  
توليد بايد مسلمان باشد يا سرمايه گذار و 
توليد كننده بايد مسلمان بـاشـد و بـه          
معيارهاف استانداردهاي توليد حالل هـم  
توجه بكند، به اين ترتيب خود بـه خـود     
بازار بين كشورهاي اسالمي يا تـجـارت   
بين كشورهاي اسالمي افـزايـش پـيـدا       

حاال اعم از ايـنـكـه ايـن           .  خواهد كرد
مسلمانان در داخل كشورهاي اسـالمـي     
هستند يا جزء اقليت هاي مسلـمـان در     
خارج از كشور باشند مي توانند در ايـن      
بازار نقش داشته باشند و حضور داشـتـه     

بنابر اين مي تواند يك گامـي در    .  باشند
شبكه اي شدن بازار كشورها و مسلمانان 

 .دنيا باشد
اين اقدام ايكريك در جهت ايـجـاد     * 

يك نشان بين المللـي در كشـورهـاي        
 اسالمي چگونه ارزيابي مي فرمائيد؟ 

ايكريك با توجه به اينكه يك نهـادي  
است و عنواني است كه از طـرف اتـاق     
بازرگاني كشورهاي اسالمي تأسيس شده 
و برمبناي توسعه كار مطالعـات آتـي و       
اطالع رساني عمل مي كند طبيعتا ايـن    
كار و اين گام هم يكي از راههاي مـوثـر   
در ارتقاء فرهنگ توليد صحيح با مصرف 
صحيح خواهد داشت البته نشان حـالل    
مبتني بر دو يا چند اصل خـواهـد بـود،      

يكي از اين اصول داشتن استاندارد واحـد  
به لحاظ فني در كشورهـا يـا تـولـيـد          

اصل دو،   .  كنندگان كاالهاي حالل است
داشتن يك مباني مشترك بـه لـحـاظ        
فقهي است بنابراين با داشتن اين دو مبنا 
و اين دو پايه امكان تحقق نشان حـالل  
. در سطح وسيعتري فراهم خواهـد شـد    

ايكريك با اين جايگـاهـي كـه دارد و          
ارتباطي كه با اتاق كشورهاي اسـالمـي     
دارد و زمينه اي كه برايش فراهم شـده    
است تا بتواند با ساير ارگان هاي مربـوط  
به سازمان كنفرانس اسالمي ايجاد بكنـد  
مانند مجمع فقه اسالمي و ساير مجامـع  
مي تواند سريعتر به زمينه سازي وحـدت  
توليدكنندگان كشورهاي اسالمي و اقليت 
هاي مسلمان در استفاده از يـك نشـان     

 .مشترك بكند
االن ايكريك دارد دفتر نمايندگي در * 

كشورهاي مختلف باز مي كند به نـظـر     
شما در اين راستا چه كارهايي بايد انجام 
دهيم تا بيشتر توسعه پيدا بكنيم پيشرفت 

 بكنيم؟

 مصاحبه آقاي دكتر صباح زنگنه

 دكتر صباح زنگنه
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همانطوري كه عرض كردم بايد ايـن    
دو پايه را فراهم كرد يعني پايه استاندارد 
فني مشترك و زمينه فتواها يـا راحـل       
هاي شرعي مشترك به لحاظ فقهي، بـا    
ايجاد اين دو زمينه توسعه نمايندگي ها و 
حضور نشاني كه از سوي ايكـريـك بـا      
توجه به اين دو پايه تنظيم شـده، مـي       
تواند در ايجاد شبكه كاالي حالل بـيـن   
همه توليدكنندگان جهان اسالم بسـيـار     

 .موثر باشد
رسانه ها در اين زمينه چه نقشي مي * 

 توانند داشته باشند؟
اگر رسانه ها اساس توجه دين مبـيـن   
اسالم به كاالي حالل را توضيح بدهند و 
تبيين بكنند به خوبي مي تواند زمـيـنـه      
رشد استفاده مردم، تـوجـه مـردم بـه           
كاالهاي حالل را ايجاد بكنند و فـراهـم   

رسانه ها هم در توجيه مباني كـار  .  بكنند
و هم در توضيح آثار سوء عدم استفاده از 
كاالي را مي تواند معرفي بكنند و توجيه 

 .بكنند
به نظر شما عصر حاضر مردم نسبت * 

به اين مسئله حالل توجيه هستند و ايـن  
گونه هستند كه از مواد خارجي كه حالل 

 نيستند استفاده نكنند؟
در جهان اسالم گرايش عمومي وجـود  
دارد ممكن است در بعضي كشورها ايـن  
توجه ضعيف باشد و يا به داليل اجتماعي 
يا فرهنگي اين توجه نارسا و ناقص باشد 
اما گرايش عمومي مسلمانان دنيا به ايـن  
است كه از كاالي حالل حتما اسـتـفـاده    
بكنند و برخي از كشورها مانند مسلمانان 
فرض كنيم شبه قاره هند، پاكستـان يـا     
مسلمانان تركيه در اروپا يا كشـورهـاي     
ديگر اصوال به موضوع كـاالي حـالل       

خيلي توجه مي كنند و سعي مي كنند در 
هر مجتمعي كه ايجاد كردند حتما كاالي 
حالل در آنجا در آن مجتمع رايج شود و   
فقط از كاالي حالل استفـاده بـكـنـنـد        
ممكن است در برخي از مليـت هـا بـه        
داليل فرهنگي و اجتماعي يا سياسي اين 
توجه ضعيف تر باشد اما عموم گـرايـش   
مسلمانان دنيا نسبت به گذشته بيـشـتـر    

 .شده است
آيا نشان حالل مي تواند به توسـعـه   * 

فرهنگي هم مرتبط شود يا اينكه صـرفـا   
 يك نشان اقتصادي است؟

اصوال نشان حالل يك نشان فرهنگي 
است و بعد به صحنه اقتصاد وارد شـده      
است يعني هر جا كه جمعي ازمسلمانـان  
جامعه اي را ايجاد كردند يكي از مباحثي 
كه به آن توجه داشتند بحث حالل بودن 
كاالي مصرفي بود و ايـن نـاشـي از            
فرهنگشان بود ناشي از يـك گـرايـش      
اقتصادي و بدست آوردن منافع اقتصادي 
بود بنابراين به هر اندازه كه مسلمانان به 
لحاظ فرهنگي به مباني دين و فرهـنـگ   
اسالمي آشناتر باشند گرايش آنـهـا بـه      
اينكه كااليي كه با برند حـالل مصـرف     
بكنند بيشتر خواهد بود البته هر كاري كه 
در تاريخ اسالم ماندگار شد عالوه بر بعـد  
فرهنگي يك پايه اقتصادي هم داشـتـه     
است و اين مشابه اين مـي مـانـد كـه         
فرهنگ اسالمي در مهندسي و معمـاري  
هم خودش را جلوه داده است اما زمـانـي   
اين فرهنگ تداوم پيدا كـرد كـه بـعـد         
اقتصادي آن مهندسي يا معماري پـيـدا     
كرده است و به آن طرز فكر و بـه آن        

 . فرهنگ تداوم داده است
به نظر شما آيا مباني فقـه اسـالمـي      

پاسخگوي اين مسئله است يا حوزه هاي 
علمي مي توانند در مورد مسائل جديد به 
عنوان مثال ژالتين اين مسائل را پـيـش   

 ببرند و كاربردي بكنند؟
حوزه هاي علمي و مراكز عـلـمـي و      
ديني اين ظرفيت را دارند اما بستگي بـه  
نحوه طرح مسائل با آنها و پيگيري طرح 

اگر .  مسائل با آنها بستگي خواهند داشت
آنها احساس بكنند كه اين مسئله، يـك    
مسئله حادي در جهان و براي مسلمانـان  
است طبعا به راحل هاي مناسب آن هـم  
خواهند پرداخت و توجه بيشتري خواهنـد  
داشت و اين يك تلفيقي از خواست مردم 
مسلمان، استفاده از كارشناسي نيروهـاي  
متخصص در رشته هاي فني و توليدي و 
يافتن راحل هاي مذهبي و فـقـهـي از        

 .سوي علما خواهد بود
به نظر شما اين نشان بين المـلـلـي    * 

حالل مي تواند با نشان هـاي مـلـي و        
محلي ارتباط داشته باشد يا اينـكـه چـه      

 ارتباطي مي تواند داشته باشد؟
در چند سطح اين موضوع قابل تعريف 
است يكي در سطح استانداردهاي فـنـي   
است كه مي تواند مشـتـرك بـاشـد و         
ديگري در سطح مباني فقهي است كـه    

-95باز هم مي تواند تا حدود زيادي تا   
مشترك باشد و اگر از يك ارگـان    %  96

بين المللي اسالمي پشتيباني بشود مـي    
تواند به يك نشان بين المللي تـبـديـل      
بشود و سطح ديگر كـار، دادن مـجـوز        
استفاده از اين نشان است ممكن اسـت    
دولت ها، ملت ها، اقليت هاي مسلـمـان   
در گوشه و كنار بعضي از مـوسـسـات        
اسالمي، حسينيه ها، مساجد، مسلمانـهـا   
هر كجا باشند سراغ اين كار مـي رونـد     
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مسئله غذاي حالل، از ديدگـاه  :  مقدمه
اسالم و ديدگاه فقـهـاي اسـالم داراي        

حالل بودن خـوراك  .  ارزش زيادي است
براي انسانها از دو جهت مورد توجه قـرار  

اوال اينكه در روايات و معارف مـا  .  گرفت
از جهت مكـاسـب   .  به آن اشاره مي شود

حالل است توسط يك فرد مسلمان، يك 
انسان مومن ومتدين بايد توجه داشـتـه     
باشد كه محل كسب او، محل تجارت او، 

بايد حالل و . از آن راهي كه درآمد اوست
اين جهت فقهي  طبعا بـه    .  مشروع باشد

بحث ما وكار ايكريك ارتباطي پيدا نمـي  
جهت مهم توصيه شده در روايات ما . كند

اين است كه مسلمان از راه ربـا و راه        
غيرمشروع سعي نكند درآمـدي بـراي       

دومين .  خودش و خانواده اش كسب كند
جهت اين است كه غير از اينكه انسـان    
بايد درآمدش درآمد حالل بـاشـد و آن       

ی  ب اسال ذا ی  دت  ی حالل  و شان اسال ت   ش و اھ

زماني آن نشان بين المللي خواهد بود كه 
يك مرجعيت بين المللي قابل قبول براي 
همه مسلمانها برخوردار باشند و آنگاه آن 
مرجعيت بين المللي مي تواند اين نشـان  
را اعطاء بكند و موسسات مخـتـلـف در      
جاهاي گوناگون را زير صالحيت معرفـي  
بكند و در حقيقت اكريديته بكند سـطـح   
ديگر كار هم توليد مي باشد كه توليد مي 
تواند  ملي باشد، محلي باشد و يـا مـي       
تواند به صورت شركت هاي زنجيره اي   
باشد آن گونه كه در سنگاپور، مالـزي و    
اندونزي شاهد بوديم از ده ها سال پيـش  
اين كار توسط مسلماناني از ايران مـثـل   
خانواده نمازي هاي شيراز كه به آنـجـا     
رفتند و مستقر شدند و سـعـي كـردنـد         
گوشت ذبح حالل را آنجا رايج بكننـد و    
به صورت زنجيره اي در همه ي كشورها 
توزيع بكنند بنابراين توليد هـم سـطـح      
ديگري از اين بحث است كه هـم مـي     
تواند ملي باشد يا به صورت محلي و يـا    
به صورت زنجيره اي بين همه كشورهـا  

 . مورد توجه قرار بگيرد
با داشتن سالها تجربه و حضـور در      * 

سازمان كنفرانس اسالمي چه توصيـه و    
پيشنهادي براي پيشبـرد ايـن امـر در          

 ايكريك داريد؟
بحث حالل با توجه به اين كه از نظـر  
فرهنگي داراي ابعادي است و گـاهـي       
دچار افراط مي شويم و در جهاتي دچـار    
تفريط مي شويم احساس مي شـود بـه     
رعايت حد اعتدال در اين كار نياز دارد از 
طرف ديگر در بعد توليدي با توجـه بـه     
اينكه ابعاد اقتصادي و سودجويي ممكـن  
است در اين بحث ديده شود باز هم عده 
اي آن چنان از بحث برند حـالل سـوء       
استفاده مي كنند كه ضرورت دارد به آن   
هم توجه شود و دست سودجويان را از     

 .آن قطع كرد
خاطره يا تجربه اي كه در اين زمينه * 

 اگر داريد بفرمائيد؟
با توجه به سفرهاي زيادي كه داشتيـم  
و داريم در مورد بحث حالل، و ايـنـكـه    

كااليي كه مصرف مي كنيم بايد حـالل    
باشد همواره دغدغه خـاطـر بـنـده و           
همراهان بنده بوده است امـا در اروپـا         
احساس مي كنيم كه اگـر بـخـواهـيـم        
كاالي حاللي مصرف بكنيم حتما مراجعه 
مي كنيم به ترك هاي مقيم اروپا، يا بـه  
پاكستاني هاي مقيم آنجا كـه بـه ايـن        
موضوع اهتمام دارند يا به ايراني هـايـي   
كه در آنجا مقيم هستند اما گاهي وقتهـا  
هم اين اتفاق پيش مي آيد كـه عـرض     
كردم ممكن است سودجوياني باشند كـه  
از بحث حالل بخواهند سوء اسـتـفـاده      
اقتصادي بكنند اين هم وجـود داشـتـه        
است و در يكي از كشورها ديديم گوشت 
خوك را بسته بندي كردند و بـعـد آرم       
حالل را روي آن زدند كه آن را تـرويـج   
بكنند از اين جور سـوء اسـتـفـاده هـا          
متأسفانه ممكن است وجود داشته باشد و 
اين هم باعث تأسف و هم خنده دوستان 

 .  و همراهان شده بود

 

 حجت االسالم والمسلمين حاج آقا علم الهدي 
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مواد خوراكي كه در حقيقت استفاده مـي  
چـون  .  كند، حتما داراي مواد حالل باشد

در اسالم و قوانين شرع مقدس، بلكه در   
اديان آسماني، نسبت به اين جهت توجـه  

يعني همه خوراكي ها و   .  داده شده است
از .  نوشيدني ها براي ما مشروع نـيـسـت   

نوشيدني هايي كه به هـردلـيـلـي جـزء        
مسكرات و محرمات باشد، بايد اجتـنـاب   

غذاي حالل قسمـت دومـش از       .  كنيم
ديدگاه ما، آن غذايي حالل اسـت كـه       
مطابق دستورات شرع مقدس بـراي مـا     

در مرحله سـوم،    .  جايز شمرده شده است
غير از اينكه همه گونه جانواران براي مـا  
خوراكي نيست و اين محدوديتش را شرع 
مشخص مي كند در حيوانات چهارپا بـه    
يك نوع، در ماهي بـه يـك نـوع، در          
دريايي و خشـكـي هـر كـدام يـك              
محدوديتي دارد غير از آن، نوع استفاده و 
ذبح آن از ناحيه شارع مقدس مورد توجه 
قرار گرفته كه غذايي براي مـا حـالل       
است كه اگر از مواد پروتئيني است حتمـا  

حاال اين .  ذبح آن اسالمي و شرعي باشد
حساسيت هاي باال براي چـه چـيـزي        
است؟ چه جهتي دارد كه نسبت به حالل 
خوري و حالل خوردن توجه و دقت بايد 
داشته باشيم؟ در جامعه اسالمي و نقطـه  
مقابلش براي ما حساسيت دارد يعني بايد 
واقعا اجتناب بكنيم هم خودمان و هـم      

همانـطـور كـه در        .  جامعه را پاك كنيم
بحث خوراكي ها، امروزه مسئله بهداشت 

مـواد  .  يك مسئله استاندارد جهانـي دارد   
خوراكي بايد مواد بهداشتي باشد و مـواد    

ما معتقـديـم ايـن دامـنـه          .  آلوده نباشد
بهداشت آن قدر وسيع است كه شـامـل     
مواد حالل مي شود يعني شارع مـقـدس   
در حقيقت آن موادي را بهداشـتـي مـي      
داند كه جهات شرعي آن كامال رعـايـت   

در يك فرمايشي بلند كـه در    .  شده باشد
الـحـسـيـن     ...  كالم وجود مقدس ابا عبدا

نسبت به دشمنانشان است در روز عاشورا 
وقـتـي   .  از اين جمله استفاده مي كـنـنـد   

نصايح و مواعظ خودشان را بـيـان مـي      
كنند، در انتها عرض مـي كـنـنـد اگـر          
سخنان من در شما اثر نمي كند به خاطر 
اين است كه شما شكمهايتان را از حـرام  
پر كرده ايد و از مال حـالل اسـتـفـاده       
نكرده ايد پس معلوم مي شود كه مـواد    
حرام و خـوردن غـذاي حـرام مـي               
تواندچنين خاصيتي داشته باشد كه انسان 
را در انحطاط و سقوط به جايي برسـانـد   
كه انسان ولي خدا و خليفه خدا را به قتل 
برساند يعني عدالت را زير پا گذاشـتـه و      
تمام ارزشها را زير پا بگذارد بنابراين ايـن  
يك مسئله كليدي است براي ما كه اگـر  
جامعه غذاي حالل بخورد طريق هدايـت  
را هم بپيمايد و مسائل فرهنگي هـم در    
جامعه خوب پياده مي شود امـا اگـر از       
غذاي حرام استفاده كرد ديگر در آنـجـا     
زمينه و قابليت گوش دادن به مسـائـل     
فرهنگي و مسائلي كه به صالح او اسـت  

دقيقا مشـابـه هـمـان       .  را نخواهد داشت
نتيجه هايي كه روزه و صيام در جامـعـه   

نشان حالل عالوه بر تأثيـرش بـر     .  دارد
فرد و جامعه مي تواند در راستاي ايـجـاد   
. بازار مشترك اسالمي تحرك ايجاد بكند

ما معتقديم اگر كشور هاي اسالمي تحت 
نظارت سازمان كنفرانس اسالمي بتوانـد  
اين اتحاد خودشان را بوجود بياورد و اين 
ارزشهاي شارع مقدس اسالم كه مذاهب 
مختلف اسالمي به آن پايبنـد هسـتـنـد       

زمينه وحدت بخشي مـيـان   .  راحتي كنند
در مسـئلـه     .  كشورها فراهم مي گـردد   

حالل تقريبا بيـن مـذاهـب اسـالمـي          
اختالفي نداريم يعني مثال غذاي حالل و 
گوشت حالل مورد اتفاق همه مـذاهـب     
اسالمي است و در اينجا اختالف نظـري  
نداريم و اين يك ارزشي اسـت كـه از       
ناحيه شارع مقدس به غذاي حالل داده   

بنابراين ما معتقديم هم بـراي  .  شده است
اتحاد مسلمانها و هم براي اينكـه بـازار     
مشترك اسالمي بتواند رونق خوبي بگيرد 
اين نشان حالل و برند حالل مي تـوانـد   

به منظور تبليـغ  .  نقش بزرگي را ايفا بكند
حالل رسانه ها مي توانند بسيار تأثيرگذار 
باشند چون متاسفانه تا به حال مـردم از    
برند حالل اطالع كافي نداشتند قبال در   
كشورها شايع بوده است كه هر غـذايـي   
كه در بازار مسلمانها داده مي شده آن را   
غذاي حالل مي پنداشتند و لو نشـانـي     

اما امروزه شما مطلعيد بـه    .  نداشته است
خاطر ارتباطات زيادي كه كشورها دارنـد  
به خاطر اين رفت و آمـدهـا، مسـائـل         
اقتصادي، مسائل بازرگاني، داد و ستدهـا  
در سطح وسيع، فروشگاه هاي زنـجـيـره    
اي كه درست شده است كشورها امـروزه  
مبادالت خيلي سطح بااليي دارند كه در   

در كشـور خـود مـا        .  گذشته نبوده است
سعي مي شده گوشتش را در داخل تامين 

ولي با افزايش جمعيت، با افزايـش  .  بكند
نيازها، با تنوع ذايقه ها، با مسائل داد و     
ستد و بازرگاني كه قيمت هاي كـاالهـا     
متفاوت بوده، ارتباطات اقتضا مي كند كه 
دنيا امروز از غرب به شرق همانطور كـه  
گندم و ساير كاالها مبادلـه مـي شـود        

حاال در .  مسئله گوشتها هم مطرح هست
اينجا احتياج به اين نشان پيدا مي شـود    
كه ما چه اطميناني پيدا بكنيم كـه هـر     
گوشت وارداتي حالل باشد يا هر كـاالي  
وارداتي چگونه مي تواند كاالي مجـاز و    
قابل استفاده باشد اينجا بايد يك موسسه 
اي، يك تشكيالتي اين را زير نظر بگيرد 
و كامال نظارت بكند طبعـا بـايـد يـك         
برندي داشته باشد تا مردم، چون هـمـه     
متخصص نيستند مشخص كند كه ايـن    
كاال و اين نشان و اين مجموعه اي كـه  
وارد شده از كدام كشوراست؟ آيا واقـعـا     
جهات شرعي اش در نظر گرفتـه شـده     

آيا اين مارك ها تبيين شده است؟ .  است
اينجا وظيفه رسانه ها است رسـانـه هـا      
خيلي خوب مي توانند اطـالع رسـانـي        

مـا مـردم     .  بكنند مردم را بيدار بكـنـنـد   
مسلمان، معتقد و پايبنـدي داريـم كـه        
تمايل دارند احكام اسالمي را اجرا بكننـد  
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موضوع حالل و اهميتش در جـوامـع     
اسالمي در حال حاضر بر كسي پوشيـده  

اين موضوع به نظر مي رسـد در    .  نيست
بين جوامـع اسـالمـي يـك حـركـت             

در بـعـضـي      .  خودجوش اعتقادي اسـت 
كشورها تقريبا از ربع قرن گذشته شـروع  
شده و آنها در راستاي تحقق قوانين الهي 
براساس ديدگاه هاي فقهي كه داشتـنـد   
تالش هايي در خصوص معرفي غـذاي    
حالل در كشورشان شروع كردنـد و در      
اين راستا به موفقيت هايي هـم دسـت       

چند تا هدف را دنبال مي كـردنـد   .  يافتند
يكي اينكه از متون اسالمي و اعتقـادي،  
زمينه غذاي حالل و اهميتش در تزكـيـه   
نفس انسان مخصوصا در جوامع اسالمي، 
ديدگاه هاي مختلفي تراوش كرد و نهايتا 

منجر به برند سازي در خصوص غـذاي    
حالل و تدويـن آيـيـن نـامـه هـا و               
استانداردهاي مشخص با توجه به ديدگاه 
هاي فرق مختلف اسالمي از اين آيات و 

گسترش اين مجموعه .  روايات شده است
هاي صدور مجوز حالل در كشـورهـاي     
اسالمي و در كشورهاي غير اسالمي كـه  
اقليت هاي مسلمان را در خودش جـاي    

كاري كه در اين راستا مـي  .  دارد، هستيم
تواند ايكريك به عنوان يك مـؤسـسـه      
تحقيقاتي در خصوص بحث حالل و اين 
نشان فراگيرحالل در جهان به نمايندگي 
از سازمان كنفرانس اسالمي، براي جوامع 
غير اسالمي مطالعاتي را انجام بـدهـنـد،    
اين است كه  غذاي حالل از نظر عـلـم   
روز، چه در علم پزشكي و چه در عـلـوم   

ديگر، چه منافعي براي ارگانـيـك بـدن      
چرا كه در جوامـع غـيـر      .  ايجاد مي كند

اسالمي آنها نمي توانند آن دركي را كـه  
يك مسلمان براي استـفـاده از غـذاي        
حالل وسواسي كه در مصرف آن كـاال      

سلمان ع  وا ی و  ی اسال ور ی حالل   ھا شان  رش  ه و  و یک    ش ای

 دكتر كرباسي

و اگر مسائل را خوب بفهمند قطعـا هـم     
اجرا مي كنند مسائل حالل برايشـان از    
مسائل اقتصادي مهمترند يعـنـي از آن       
قيمت كاال و از آن ارزش كاال برايشان با 

اگر رسانه ها اين بـرنـد     .  اهميت تراست
حالل را تبليغ بكنند ومعرفي بكـنـنـد و      
واقعا ما بتوانيم اين برند حالل را شـايـع   
بكنيم و واقعا نظارت نظـارت كـافـي و        
دقيق باشد كه هم به نفع مردم اسـت و    
 هم به نفع اقتصاد داخـلـي و خـارجـي         

 . مي باشد
خاتمه كالم يك خاطره اي را خدمتتان 
عرض مي كنم و آن ايـنـكـه در يـك         
كنفرانسي با حضور نمايندگان كشورهاي 
اسالمي كه در كشور روسيه دعوت شـده  

با هيئتي بـه هـمـراه آيـت اهللا           .  بوديم
تسخيري دبير كل محترم مجمع تقريـب  

مذاهب اسالمي و اعضاي گروهي كه از   
علما بزرگان كشور جمهـوري اسـالمـي      

در آن يك هفته اي كه در آنـجـا     .  بودند
بوديم، به جز مـاهـي چـيـز ديـگـري           
نتوانستيم بخوريم و اين واقعا براي هيئت 

هيئتي بود كه مقيد بود و   .  ما سخت بود
بـا  .  قطعا مي خواست غذاي حالل بخورد

اينكه از قبل، رايزني فرهنگي جمهـوري  
اسالمي در آنجا با آن تشكيالت دعـوت    

و بـه    .  كننده سمينار هماهنگي كرده بود
آن هتلي كه محل استقرار ما بود گفـتـه   

لـو  بودند كه غذاي حالل تهيه كنـنـد و    
اينكه آنها تقيدي راجع به ايـن مسـئلـه      

متأسفانه در آن كشور با وجـود    .  نداشتند
 اينكه خوب يك كشور پهنـاوري اسـت     
و در روسيه و پـايـتـخـت آن مسـكـو           

هاي زيادي در آن حضور دارنـد    مسلمان

اما من فكر مي كنم كه در طول آن يك 
هفته به غير از گوشت ماهي چيز ديگري 
نتوانستيم بخوريم و اين حالت دلـزدگـي   

چون خصوصا با .  براي ما بوجود مي آورد
طبخي كه انجام ميدادند گاهي مـاهـي     

اين براي اعضاي .  خام استفاده مي كردند
ترجيح مي دادند .  هيئت خيلي سخت بود

با بيسكويت يا با خوراكي هـاي غـيـر        
خـود  .  گوشتي نياز خود را برطرف كنـنـد  

آنها هم مي گفتند مسلمان ها در بـازار      
غير رسمي آن كشور غذاي حالل تهـيـه   

اما اين رستوران نمي توانسـت  .  مي كنند
تهيه بكند و غير از ماهي غـذاي حـالل     
ديگري براي ما وجود نداشت كه آنـجـا     

 .استفاده بكنيم
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آنـهـا بـه       .  ايجاد مي كند، داشته باشنـد 
داليل علمي بيشتر پايبند هستند، تا بـه    
داليل اعتقادي، لذا اگر اين وجه كـار را    
ايكريك در يك پروژه اي با هـمـكـاري    
اساتيد و محققان داخلي و خارجي تحـت  
عنوان معرفي غذاي حالل از ديد عـلـوم   

اين .  پايه بررسي بكننداقدام مناسبي است
به نظرم يك رسالتي است كه در حـال      
حاضر با توجه به فراگير شدن مـوضـوع     
حالل در جهان و اظهار عالقـه مـنـدي      
كشورهاي غير اسالمي براي استفـاده از    
كاالهاي حاللي كه مسلمان ها توليد مي 
كنند، مي توانند نويد اين را بدهند كه مـا  
در آينده شاهد رشد، توسعه و پيـشـرفـت    
كاالهاي حالل در تمام سطوح، در تمـام  

 .كشورهاي جهان باشيم
كشورهاي اسالمي در حـال حـاضـر        
توليداتشان به گونه اي است كه عمـومـا   
در بازارهاي كشورهاي اسالمـي قـابـل      

عـمـومـا    .  عرضه و قابل فـروش اسـت    
كشورهاي جهان سوم و يا كشورهاي در 
حال توسعه، اين قابليت را از نظر رشد و   
بالندگي صنعتي و كشاورزي ندارنـد كـه     
بتوانند در بازار كشورهاي پيشرفته امكان 

در اين راستـا  .  حضور و بروز داشته باشند
اگر ما اين رسالت را به سرانجام برسانيـم  
مي توانيم معرف كاالهاي با كيفيت و بـا  
استاندارد كه توسط جوامع اسالمي توليـد  
شده و مي توانند با كاالهاي توليد شـده    
در كشورها و جوامع توسعه يافته رقـابـت   

در اين حال ما تالـشـمـان    .  بكنند باشيم
براي توسعه تجارت بازرگاني در جـوامـع   
اسالمي و افزايش حجم روابط اقتصـادي  
بين كشورهاي اسالمي اسـت ولـي در       

ميليـارد جـمـعـيـت         5/1جهت ديگر ما 
مسلمان در سر تا سر جهان داريم ولـي    

ميليلرد جمعـيـت غـيـر        5/4نمي توانيم 
بـرابـر      3مسلمان كه در واقع بيش از     

جمعيت مسلمان در جهان هسـتـنـد را        
ناديده بگيريم همانـطـور كـه جـوامـع          
پيشرفته براي حضور در جوامع اسـالمـي   

همين امروز ما شاهد هستيم . برنامه دارند
كه حجم انبوهي از كاالهاي تـولـيـدي      
جوامع اسالمي هم بازار دارنـد و هـم         

يك بخشـي از    .  خريدار و مصرف كننده 
اين كاالها، كاالهاي با كيفيت بـاال بـا       

به هر حـال    .  تكنولوژي هاي نوين است
كشورهاي اسالمي بايد اين قبيل كاالهـا  
را از آن كشورها وارد بكنند لذا مـزيـت     
هايي كه نشان فراگير حالل به كاالهاي 
توليد حالل در بين جوامع اسالمي مـي    
تواند داشته باشد اين است كه يـكـي از     
اهداف اصلي كنفرانـس اسـالمـي كـه         

توسعه آن روابط تجاري بيـن كشـورهـا      
ما اگر مـحـاسـبـه     .  است را تحقق بخشد

بكنيم تقريبا يك سوم در آمد هاي عموم 
مردم جهان صرف خورد و خوراك مـي    

اگر ما در جوامع اسالمي بتـوانـيـم    .  گردد
مردم را ترغيب و تشويق بكـنـيـم كـه       
غذاي حالل مصرف بكنند ايـن نشـان       
دهنده اين است كه در عين حالي كه مـا  
اين تبليغات را انجام داديـم و غـذاي         
حالل و آن اسـتـانـداردهـاي الزم در           
خصوص كيفيت اين كاال را مـعـرفـي        
كرديم ورود ايـن قـبـيـل كـاالهـا از             
كشورهاي غير اسالمي به جوامع اسالمي 
متوقف خواهند شد و در وحله اول ايـن    
مزيت، شامل كشورهاي اسـالمـي مـي      
شود كه ارز آن كشـورهـا سـرازيـر بـه          

. بازارهاي كشورهاي غير اسالمي نشـود   
لذا در اين راستا مزيت هاي مـخـتـلـف       
ديگري هم هست ولي ابتدايـي تـريـن      
مزيتش اين است كه ما رابطه مان را بـا    
كشورهاي غير اسالمي در خصوص ورود 

حاال كاالهاي .  مواد غذايي محدود بكنيم
ديگر را مي توانيم از كشـورهـاي غـيـر       
اسالمي وارد بكنيم و توليـد كـاالهـاي      
حالل و استاندارد را در بين كشـورهـاي     
اسالمي رشد بدهيم كه هم بحث ارزش   
افزوده مطرح مي شود هم بحث اشتغـال  
در جوامع اسالمي مطرح مي شود، بحـث  
افزايش درآمد ملي و افزايش سطح رفـاه  
زندگي در بين جوامع اسالمي مطرح مـي  
شود و در نهايت ماندگاري آن سرمايه ها 
در كشورهاي اسالمي بـراي سـرمـايـه       
گذاري، براي واحد و پروژه هاي جـديـد     

نكته ديـگـري كـه در        .  مطرح مي شود
اينجا الزم است به آن اشاره شـود ايـن     
است كه در حال حاضر نشان هاي ملـي  
كه در كشورهاي اسالمي يا در جـوامـع     
اسالمي كشورهاي غير مسلمان ظهور و   
بروز پيدا كرده است منشعب از برداشـت  
هاي آن جوامع در خصوص صدور نشـان  
حالل از آيات و احاديـث بـوده و هـر          
كشوري هم براساس اسـتـانـداردهـاي       
خاص خودش اين نشان حالل را ايـجـاد   
كرده و مردمان آن كشور هم كه تبعيـت  
از آن قوانين مي كنـنـد بـراسـاس آن         
استانداردهايي كه برايشان تعيين شـده،    
مواد غذايي را توليد مي كنند بنام كاالي 
حالل، با برند و نشان خاصي كـه بـيـن      
مصرف كننده هاي خودشان توزيع مـي    
كنند ولي اين نشان در كشورهاي ديگـر  

فرض كنيد كالباس توليـد  .  رسميت ندارد
شده در استراليا توسط جامعـه اقـلـيـت       
مسلمان، قابل مصرف براي جامعه اقليت 

چرا كه هر جامـعـه   .  مسلمان كانادا نباشد
اي بر اساس پيش نيازهـاي خـودش و       
قوانين و مقرراتي كه خودش از آيـات و    
روايات استنباط مي كند بـيـايـد بـراي         
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ارزيابي كاالي حالل يك فرآيـنـدي را     
تعريف بكند ولي آن  فرآيند مورد تايـيـد   

البته در مجمـوع  .  جوامع ديگر قرار نگيرد
در صد آيين نـامـه هـا يـا            50بيش از

مقررات حاكم بر غذاي حالل و تـولـيـد    
اگر ما .  حالل در جوامع اسالمي مشتركند

بخواهيم اين اختالفات جزئي به حداقـل  
برسد بايد تالش بكنيم كه اشتراكات اين 
مجموعه را بگيريم و روي آن اشتراكـات  
كار بكنيم تا مورد تاييد و مصرف هـمـه     
جوامع، چه جـوامـع اسـالمـي و چـه            
كشورهايي كه اقليت هـاي مـذهـبـي         

ايـن  .  مسلمان درونشان است قرار بگيـرد 
. ويژگي را نشان هاي حالل ملي نـدارنـد  

همينطور كه االن مثال اگر امارات متحده 
عربي  كااليي توليد بكند كه نشان حالل 
داشته باشد، اين نشان مورد تـايـيـد و        
. مصرف مسلمان ايراني نباشد يا برعكس

وجود مركز تحقيقات و اطـالع رسـانـي      
اتاق اسالمي كه زير مجموعه كنفرانـس  
اسالمي است از طريق اتاق يـازرگـانـي      
اسالمي مي تواند اين فاصله را از بـيـن     
ببرد و با ديد وسيعي كـه نسـبـت بـه           
موضوعات حالل در جوامع اسالمي، چـه  
از نظر متون فقهي و چه از نظر احاديـث،  
روايات و آيات قرآني دارد اشتـراكـات را     
بگيرد و براساس اشتراكاتي كه بين فـرق  
مختلف اسالمي مطرح اسـت كـاال را         
ارزيابي بكند و نشان فرآگيـر حـالل از       
. اتاق بازرگاني اسالمي را صـادر كـنـد       

قاعدتا كاالي داراي اين نشان فـراگـيـر    
قابل مصرف براي همه جوامع، بـا ارائـه     
كااليي كه آرم يا برند حـالل سـازمـان      
كنفرانس اسالمي را داشته باشـنـد مـي      
تواند موجب اطمينان بيشتر براي مصرف 
كنندگان شود و آن مشكالت برنـدهـاي   
ملي براي كشورهاي مختلـف بـرطـرف      

تاكيد بر ايجاد و ارائه برنـد نشـان     .  شود
حالل جهاني براي اين است كـه ايـن       

ميليارد مسلمـان  5/1نشان به خودي خود 
لذا همه مي توانند در .  را پوشش مي دهد

اين چارچوب با توجه به اينكه هم مجمع 
فقه اسالمي در اين خصوص نظر دارد و   
از نظراتشان استفاده مي شـود و هـم         
استفاده از تمام استانداردهـاي الزم در      
خصوص توليد حـالل و اسـتـفـاده از           
مشتركاتي كه در فرق مختلف اسـالمـي   
است در نظر گرفته مي شود از جـهـت       
بازاريابي يا به نوعـي تـجـاري سـازي         
كاالهايي كه بـرنـد حـالل سـازمـان            
كنفرانس اسالمي را بـا خـودش دارد           
فراگيرتر مـي شـود و در بـازارهـاي             
كشورهاي اسالمي و غير اسـالمـي از       

 .    مقبوليت بيشتري برخوردار خواهد شد
نكته ديگري كه داراي اهمـيـت مـي      
باشد بحث ايجاد دفاتر نماينـدگـي مـي      
باشد كه در مباحث مربوط بـه ارزيـابـي      
واحدهاي توليدي مواد غذاي حـالل در    
كشورها و جوامع مختلف بايد دقت نظـر  
داشت استانداردهاي الزم تدوين شود و   
سپس دوره هاي آموزشي خاص و ويـژه  
براي ارزيابان داشت در كشوري كه ايـن  
نمايندگي مي خواهد داده شود يا اينـكـه   
اين دوره هاي آموزشي در مركز ايكريك 
در تهران برقرار شود آن وقت اين نمايند 
گي ها با آمادگي الزم مي تـوانـنـد بـه       
نمايندگي از طرف اين مركز نسبـت بـه     
. ارزيابي واحدهاي توليدي اقدام بكـنـنـد   

اخيرا من مطلع  شدم كه در يـكـي از         

كشورهايي كه سال ها در بحـث نشـان     
فرآگير حالل فعال  است، به صورت ملي 
در سطح كشور خودش عمل مي كـنـد     
اخيرا دولت به واسطه يكسري از مسائـل  
يا تخلفاتي كه در آن مـجـمـوعـه يـا            
سازماني كه نشان حالل را صـادر مـي       
كرده اتفاق افتاده، آن مركز را مـنـحـل      
اعالم كردند و مجددا مبادرت به تاسيس 

ايكريك بايد از افتادن .  مركز جديد كردند
در اين وادي جدا بپرهيزد و با مـطـالـعـه     
دقيق و كارشناسي شده نسبت به ايـجـاد   
نمايندگي ها در كشورهاي مختلف و در   
جوامع مختلف اقدام بكند و مـنـظـور از      
كشورها، كشورهاي اسـالمـي اسـت و        
منظور از جوامع، جوامعي هسـتـنـد كـه       
اقليت مسلمان در آن كشورها وجود دارند 
كه اين دقت را به اعتقاد من بايد داشتـه  
باشيم ما به هر حال به عنوان مجمـوعـه   
ايي كه وابسته به سازمان كـنـفـرانـس       
اسالمي است بايد تالش بكنيم تا بتوانيم 
اين بستر را در ديگر كشـورهـا فـراهـم       
بكنيم و آنها امكان استفاده از اين فرصت 
و خدمات را داشته باشند اگر چه مخالفتي 

آنـهـا   .  هم با مجموعه هاي ديگر نداريـم 
نشان حالل شان را خواهنـد داشـت و       

اينها مـي  .  اصال مغايرتي با همديگر ندارد
توانند به نوعي الزم و ملزوم يـكـديـگـر     
باشد يعني نشان حالل ملي مي تـوانـد     
پيش نياز نشان حالل جهاني و جـهـان     
اسالم را داشته باشد كه آن پيش نيازهـا  
بر اساس مشتركاتي كه وجود دارد بـايـد   
توسط مركز، مطالعات مختلفي در سطوح 

 . عالي روي آن صورت بگيرد
آنها مي توانند در ايكـريـك آمـوزش      
هاي الزم را ببينند و بعد نمايندگي مركز 
. حالل جهاني در اختيار آنها قرار بگـيـرد  

االن اعتقاد من اين است با  حركتي كـه  
صورت گرفته طي يكي، دو سال گذشتـه  
خيلي از كشورها، مـتـقـاضـي داشـتـن         
نمايندگي و دفتر نشان فراگير حـالل را    

الزم اسـت ايـن     .  در كشورشان بوده اند
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تقاضاها مورد بـرسـي قـرار بـگـيـرد،             
بازديدهايي صورت گيرد و ارزيابي بشـود  
و نهايتا در صورت تاييد، نمايندگي صدور 
نشان حالل به آن افراد در كشورهـا ي    

اگر مباحث علـمـي و     .  مختلف داده شود
تحقيقات صورت گرفته و مـعـيـارهـا و       
استانداردهاي تنظيم شده را بتوانـيـم در     
بخش هاي مختلف مكتوب كـنـيـم و        
بصورت كتابچه اي منتشر شـود،  ايـن       
كتابچه مورد استفاده جوامع غير اسالمـي  

 . هم خواهد بود
از جهت اطالع رساني و تبليغات رسانه 

هر .  ها نقش مهمي را مي توانند ايفا كنند
فرد مسلمان وظيفه اش اشاعه ديـن و      
آيين خودش است كه حالل هم يكي از   
آنها است و لذا بايد ايـن مـوضـوع بـه         

با ارائـه    .  صورت كارشناسانه بررسي شود
فيلم هاي مستند، تهيه گـزارش هـاي       
متعدد و متنوع از كشورهاي مـخـتـلـف،     
مقايسه توليدات حـالل از كشـورهـاي        
اسالمي و توليداتي كه همـان كـاال از       

به .  كشور غير اسالمي دارد، صورت گيرد
عنوان مثال از توليد كالـبـاس در يـك        
كارخانه اي در يك كشور اسالمـي كـه     
هم نشان حالل اسالمي حـالل مـلـي        
خودش را دارد يك فيلم مستندي تهـيـه   
شود در مقايسه با يك كـارخـانـه غـيـر        
اسالمي كه هم نـوع و روش تـولـيـد           

اينها نـقـش رسـانـه       .  كالباس ديگر دارد
هاست كه بايد با تنظيم جلسات مختلف، 

پيشـنـهـاد    .   برنامه ريزي شده عمل كرد
مي شود اطالع رساني شـفـاف و الزم       
توسط مسئولين در جوامع مـخـتـلـف و       
محققين زيربط در مسائل  فـقـهـي و          
علمي، از طريق رسانه ها براي هـر چـه     
بهتر معرفي شدن بحث حـالل صـورت     
گيرد و براي فراگير شدن آن در بـيـن       

هـمـكـاري    .  جوامع اسالمي تالش بكنند
هاي رسانه هاي ملي بين كشورها هـم    

اگر در آينده توسـط  .  مي تواند موثر باشد
مركز تحقيقات و اطالع رسـانـي اتـاق        

اسالمي يك كميته تبادل اطالعاتي بيـن  
مجموعـه هـاي اطـالع رسـانـي در              
كشورهاي مخـتـلـف ايـجـاد شـود و             
نمايندگان جرايد و خبرنگاران، در ايـن      
كميته عضو بشوند ايـن نـوع تـبـادل           
اطالعات مي تواند توسط مركز نهاديـنـه   
شود و از طريق نمايندگي هايي كـه در    
كشورهاي مختلف، در جوامع مخـتـلـف    
هستند به اطالع آنها رسانده شود واز اين 

ادامه ايـن  .  طريق در جرايد منعكس شود
بحث نبايد از نقش نمايشگاه هاي حالل 
غافل بود، متاسـفـانـه در كشـورهـاي          

اسالمي به علت عدم اطالعات درسـت،    
صحيح و اصولي نسبت به تـوانـمـنـدي     
هاي كشورها باعث شده كـه جـوامـع        
اسالمي يا مجموعه كشورهاي اسـالمـي   
از توانمندي هاي يكديگـر بـي اطـالع        
باشند يعني امروز علي رغم اينكه مـا بـا     
تركيه هم مرز هستيم و هر دو جـامـعـه    
اسالمي هستند ولي جوامع اقتصادي يـا    
عاملين اقتصادي يا كارفرمايان، اطالعات 
دقيقي از وضعيت توليد در تركيه ندارند و 
بالعكس هم عاملين اقتصادي و مديـران  
اقتصادي آن كشورهـا اطـالعـاتـي در         

اگـر  .  توانمندي توليدي كشور ما نـدارنـد  
نمايشگاهي در سطح كشورهاي جـهـان   
مخصوصا در كشورهاي اسالمي يا اقليت 
هاي مسلمان در كشورهاي غيراسالمـي  

به نام نمايشگاه حالل ايجاد شـود مـي     
تواند بستر مناسبي براي معرفي توانمندي 
هاي توليدي كشورها بـاشـد كـه نـوع         
توليداتشان را معرفي كنند و اين مستلـزم  
اين است كه اگر اين توليدات مي خواهد 
به جهان اسالم معرفي بشـود زمـيـنـه         
حضور مسلمان ها در نمايشـگـاه هـاي      
مختلف بايد فراهم شود اين نمـايشـگـاه    
زماني مي تواند رسالت خـودش را بـه         
انجام برساند كه راه را بـراي ورود و          
حضور بـازرگـان هـاي مسـلـمـان از             

ايـن امـر     .  كشورهاي ديگر هموار بكنـد 
كمك مي كند كه هم توليدكـنـنـدگـان     
كشورهاي اسالمي و هم بازرگان هـاي    
كشورهاي اسالمي از موقـعـيـت هـاي       
اقتصادي جوامع مختلف اسالمي مطـلـع   
شوند و تجارت و بازرگاني بين آنها رشـد  
پيدا مي كند و در عين حال از نظر ديد و 
افكار نسبت به افزايش توليد و افـزايـش   
سطح كيفيت كاالهاي توليدي كـه مـي     
خواهد در آ ينده در يك مجـمـوعـه اي      
توليد شود و از طرف ديگر كـمـك مـي      
كند در راستاي سرمايـه گـذاري هـاي        
مشترك در توليد كـاالهـاي حـالل در        

اگر در .  كشورهاي اسالمي رشد پيدا بكند
اين راستا در كنار برگزاري نمايشگا هاي 
حالل، سمينارهاي معرفي غذاي حالل را 
هم تدارك ببينند و از ديدگاه فقـهـي و     
علمي مصاديق را مطرح بكنند مي توانـد  
انگيزه خوبي براي معرفي هر چه بيشتر و 
گسترده تر استفاده از غـذاي حـالل در       
كشورهاي اسالمي و معرفي نوع نگـرش  
جهان اسالم و مسلمان هـا بـه غـذاي        

 . حالل در اين مجموعه باشد
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داليل متعددي در اهـمـيـت      
موضوع حالل در سـال هـاي       
اخير نقش ايفا كرده است كه در 
چند بعد آن را عرض مي كـنـم،   
يكي حضور رو بـه گسـتـرش        
مسلمان ها در كشورهاي عمدتا 
غربي است كه مـوجـب ايـن        

عالوه بر اين، .  اهميت شده است
گرايش خود اتباع غير مسلمـان  

ساكن در كشورهاي غير مسلمان رو بـه    
افزايش است طبعا آنها وقتي مسلمان مي 
شوند اجراي احكام اسالمـي بـرايشـان      
واجب است و قطعا به سوي اين بعـد از    
زندگيشان كه خوردن غذاي حالل اسـت  

از طرف ديـگ در خـود         .  رو مي آورند
جوامع اسالمي، و در ميان خود مسلمـان  
ها مشاهده مي شود يك نوع بـازگشـت     
مجدد به احكام اسالمي در جامعه ديـده    
مي شود كه يك بعدش، خوردن غـذاي    
حالل است ضمنا مشاهده مي كنيم كـه  
حتي خود غربي ها  يك نوع اعتبار براي 
محصوالت حالل مسلمان ها قـرار مـي     
دهند يعني يك كااليي كه آرم يا بـرنـد     
حالل داشته باشد يك نوع اعتبار بـراي    
خود غربي ها پيدا كرده و خيلي از آنـهـا   
ترجيح مي دهند كه از فروشگاه هـايـي     
خريد بكنند كه مهر حالل به محصوالت 

چون به نظر آنـهـا     .  آنها  زده شده است
محصول حالل، محصولـي اسـت كـه        
ضوابط بهداشتي در آن بهـتـر از يـگـر         

 . محصوالت رعايت شده است
از بعد فرهنگي نيز موضوع حالل بـه    

” اعالم هويت مسـتـقـل   “ منزله يك نوع 
قبـل از مسـئلـه        .  توسط مسلمين است

غذاي حالل، مسلمان ها با مسئله داشتن  

قبرستان مستقل در كشورهـاي غـربـي      
در بعضي از كشـورهـا بـا        .  روبرو بودند

مبارزات متعدد و تالش هاي گـونـاگـون    
موفق شدند كه قبرستان مستقـل پـيـدا      
كنند و اين خودش يك نوع اعالم هويت 

اقـلـيـت هـاي       .  فرهنگي مستقل اسـت 
مسلمان در اكثر كشورهاي مغرب زميـن  
حضور فعال دارند ولي بعضي كشورهـاي  
اروپايي، اعم از اروپاي غربي يا اروپـاي    
شرقي، اجازه ذبح شرعي و كشـتـار بـه      
. روش اسالمي به مسلمان ها نمي دادنـد 

عليرغم آن كه يهودي ها اين اجـازه را      
داشتند ولي مسلمان ها با مشكـل ذبـح     
شرعي روبرو بودند و باالخره با مبـارزات  
مختلف و مصاحبه ها و حضور در مجامع 
غربي و پارلمان هاي كشورهاي غربي و   
پا در مياني سازمان كنفرانس اسـالمـي     
بتدريج توانستند اين هويت مستـقـل را     

 . براي خودشان كسب بكنند
اگر شما سفري به كشورهاي اروپايـي  
يا آمريكاي اعم از آمريكاي شـمـالـي و      
آمريكاي جنوبي بكنيد با پديده مسجد و   

بـرخـي   .  مراكز اسالمي روبرو هسـتـيـد     
كشورها مثل آلمان، فرانسه يا انگـلـيـس    

تقريبا در همه شهـرهـا حـتـي       
شهرهاي كوچك، شما يك نهاد 
اجتماعي به نام مسجد يا مركـز  
اسالمي مي بينيد كه در كـنـار     
اينها نهادهاي اجتماعي ديـگـر     
مسلمان ها هم فعال است حتي 
مهدكودك هاي ويژه مسلـمـان   
ها، كالس هاي قرآن و مـراكـز   

... مشاوره و مدارس اسالمي و   
جالب اين است كه در   .  تأسيس شده اند

كنار اين مراكز اسالمي، ما فروشگاه هاي 
عرضه محصوالت اسالمـي از جـملـه        
غذاهاي حالل روبرو مي شويم اين بـعـد   
از فرهنگ اجتماعي قطعا در ابعاد سياسي 
جامعه هم تاثير مي گذارد و دولتمردان و 
احزاب سياسي كشورهاي غـربـي هـم        
وقتي اين حضور گستـرده اجـتـمـاعـي        
مسلمان ها را مي بيننـد بـه خصـوص        
روزهاي جمعه كه روزهاي برگزاري نماز 
جمعه است و مسلمان ها از راه هاي دور 
و نزديك در اين مراكز جمع مي شـونـد     
قطعا نمي توانند از اين حضور اجتمـاعـي   
مردم چشم پوشي بكنند و اين در تصميم 
گيري هاي اجتماعي و سيـاسـي آنـهـا       
. نسبت به مسلمان ها تاثير مـي گـذارد      

نكته ديگر كه حائز اهميت است جايگـاه  
حالل در ايجاد بازار مشترك اسالمي مي 

با توجه به اينكه يكي از سيـاسـت   .  باشد
گذاري هاي عـمـده كشـورهـا، ابـعـاد           
اقتصادي است وقتي كه كشورهاي غيـر  
اسالمي با اين حجم وسيع از تـبـادالت     
اقتصادي در رابطه با محصوالت حـالل    
كه به ميليارد ها دالر مي رسد روبرو مي 
شوند، طبيعي است كه براي كسب ايـن    
بازار و بهره گيـري از آن بـه سـوي            

ت ب ا ھان  ی   ع اسال وا ل  و  ف   .شان حالل ، 

 دكتر عبداله ادريسي
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. كشورهاي اسالمي گرايش پيدا مي كنند
از طرف ديگر مسلـمـانـان سـاكـن در          
كشورهاي غير اسالمي نيز ترجيـح مـي     
دهند محصوالتي را مصرف كنند كه در   
كشورهاي اسالمي توليد شده است و نيز 
كشورهاي اسالمي بـه عـنـوان يـك           
مجموعه واحد مي توانند براي اينكه بـه    
اين نياز اقتصادي كشورهاي غير مسلمان 
پاسخ بدهند يك اتـحـاديـه اي بـيـن          
خودشان ايجاد بكنند قطعا اين اتحـاديـه   
مي تواند يك زمينه خوبي باشد چون بعد 
اسالمي آن در كنار اين فعاليت اقتصادي 

اين امر مي تواند كمك بكنـد  .  وجود دارد
كه يك بازار مشترك اسالمي ايجاد شود 
كه اين بازار مشترك بتواند به نيـازهـاي   
جوامع غربي و جوامع غير اسالمي بـراي  
بدست آوردن محصوالت حالل كـمـك   

 .بكند
با توجه به اينكه ايكريك يك نـهـاد     
وابسته به سازمان كنفرانس اسـالمـي و     
يك تشكيالت نوپا است الزم است كـه    
به منظور توسعه هويت بين الـمـلـلـي،       
فعاليت هاي بين المللي خـودش را در        
سطح منطقه اي و فرامنطقه اي گسترش 

از يــك طــرف ســايــت             .  دهــد
 halal.wwworg.world را به زبان

هاي مختلف به خصوص انگليسي، عربي 
و فرانسه تقويت بكند تا بتواند راه ارتبـاط  
بين جوامع مختلف را پيدا بـكـنـد؛ دوم      
اينكه تا آنجا كه مي توانند در نمايشگـاه  
هاي بين المللـي، كـنـفـرانـس هـا و             
سمينارهايي كه در رابـطـه بـا اهـداف         
ايكريك مي باشد شركت كرده و خودش 

به خصوص اين بخش از   .  را معرفي كند
فعاليت ايكريك كه تهيه نشـان بـيـن        
المللي حالل است جـز بـا حضـور در          
مجامع بين المللي امكان پذير نيست، از   
طرف ديگر الزم است كه ايكـريـك بـا      
سفارتخانه هاي خارجي كه نماينده هـاي  
كشورهاي خودشان هستند مـرتـب در       
تماس بوده و ارتباط متقابل داشته باشنـد  

و از طريق اين سفارتخانه ها بـتـوانـنـد       
خودشان را به دولت متبوع اينها معـرفـي   

عالوه براين اگر ايكريك بـتـوانـد    .  بكند
يكسري دوره هاي آموزشي در ايران يـا    
در كشورهاي ديگر برگزار كند كه جنبـه  
بين المللي هم داشته باشد مي تواند بـه    
اين اهداف خودش كه بين المللي كـردن  
فعاليت هايش است تحقق بـيـشـتـري       

لذا ايجاد دفاتر نمـايـنـدگـي در       .  ببخشد
كشورهاي مختلف، به نوبه خود يك نوع 

نكـتـه   .  تبليغ اين برنامه و اين طرح است
بعدي اين است كه با توجه به ايـن كـه     

ايكريك، مركز تحقيقات و اطالع رساني 
اتاق اسالمي است، ارتباط اين دفتـر بـا     
اتاق هاي اسالمي كشورهاي اسـالمـي     

چون هر كدام از اتـاق  . هم ضروري است
هاي بازرگانـي كشـورهـاي اسـالمـي          
خودشان امكانات ويژه اي از قبيل سايت، 
نشريه و انتشارات دارند و اينها خودشـان  
مي توانند مبلغ طرح هاي ايكـريـك در     

موضوع ديگر اينكه .  موضوع حالل باشند
اگر ايكريك از تجربيات ساير كشورها و   
مؤسسات مشابه اسـتـفـاده كـنـد ايـن           
تجربيات مي تواند بر معرفي و تـبـلـيـغ       

 . پروژه حالل مؤثر باشد
به عنوان آخرين نكته مي توان اشـاره  
كرد كه ايكريك از رسانه هاي گروهي و 

عمومي در داخل و خارج از كشـور هـم     
غافل نبايد نباشد،اعم از چه رسانه هـاي    

اينهـا مـي     .  ديداري، شنيداري و مكتوب
توانند مبلغ فعاليت هاي ايـكـريـك در        
قضيه محصول حالل باشند چـون ايـن     
موضوع جذابيت هم دارد و مورد تـوجـه     

حداكثر استفـاده  .  مردم هم قرار مي گيرد
بهينه از امكانات شبكه بيـن الـمـلـلـي        
اينترنت و به روزبودن و پربار بودن سايت 

” طرح حالل جهانـي “ اينترنتي مربوط به 
 . از اولويت هاي عصر حاضر است

براي اينكه اثبات كنم كه محصـوالت  
حالل چگونه هويت اجتماعي و فرهنگي 
به مسلمان ها مي دهد و مايـه وحـدت     

تجربه را خدمتتان عـرض  .  اسالمي است
مي كنم و آن اينكه، يكبار سـفـري بـا        
خانواده داشتيم به شهر كان در جـنـوب     
فرانسه، كه يك شهر مشهور به فستيوال 
هاي سينمايي است در آنجا مـا دنـبـال      
غذاهاي حالل مي گشتيم وارد يك سوپر 
. ماركت معروف فرانسه بنام كرفور شديم

آنجا يك خانواده مسلمان را ديديم كه از 
كشورهاي الجزاير بودند و خانم ايشـان    
هم كامال حـجـاب داشـت و مـا بـا              
خوشحالي به طرف اينها رفتيم و گفتـيـم   
ما در اين شهر غريب هستيم و دنـبـال     
غذاي حالل مي گرديم آنها وقتي مـا را    
در اين حالت و با اين نياز ديدند برايشان 
عجيب بود و يك شوقي در چشم هـاي    
اينها ديده شد و خيلي با عالقه مـنـدي     
محل تأمين غذاي حالل را به ما نشـان    

حتي ما را به مـنـزلشـان دعـوت       .  دادند
همانطور كه مشاهده مي كـنـيـد    .  كردند

همين غذاي حالل، باعث وحدت بخشي 
بين مسلمان ها مي شود و هويت مستقل 
فرهنگي و اجتماعي مسلمان ها را تثبيت 

 .كندمي
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نشان حالل براي مسـلـمـان هـا و           
كشورهاي اسالمي و مسلمان هايي كـه    
. در خارج از كشور زندگي مـي كـنـنـد        

مطمئنا نقش تعيين كننده اي را مي تواند 
داشته باشد و از نظر اقتصاد كل جامـعـه   
كشورهاي اسالمي و اقتصاد دنيا سهمـي  
را براي خود اختصاص مي دهد كه بسيار 

با توجه به .  مهم و جايگاه با اهميتي است
اين كه  جمعيت مسلمانان مخصوصا در   
خارج از كشور خودشان به نشان حـالل    

 . بسيار نيازمندند
نشان حالل به عنـوان يـك مـحـور         
اشتراك مطمئنا مي تواند باعث اتـحـاد     
براي كل جامعه اسالمي باشد، مخصوصا 
در كشورهايي كه مسلمان ها در آن در     

مي تواند نـقـش بسـيـار       .  اقليت هستند
 . مثبتي را ايفا بكند

ايكريك هم با توجه به جايگاهي كـه    
در ميان كشورهاي اسالمي دارد و بـا        
. توجه به مركزيتي كـه در ايـران دارد        

مطمئنا مي تواند نقش به سزايي داشـتـه   
از جهت هماهنگي و اتحادي كـه    .  باشد

در رابطه با نشان حالل در كشـورهـاي     
اسالمي ايجاد مي كند و در واقـع يـك     
زاويه واحدي را در بين كشورها ايـجـاد     
مي كند و اين نشان حالل جايگاهي بين 
كشورها پيدا كند و اين جايگاه تـوسـعـه    
پيدا بكند و ترويج شود و بتواند به صورت 
يك مطلب واحد و يكنواختي از جـهـت     
انتظارات و نيازهايي كه در اين زمـيـنـه      
 . وجود دارد تلقي شود و بهره برداري شود

الزمه و مقدمه ايـن اقـدام، ايـجـاد           
نمايندگـي صـدور نشـان حـالل در             

براي تسـهـيـل    .  كشورهاي مختلف است

اين ارتباطات و به خاطر اينكه آن هـدف  
واحد در كل كشورهاي اسالمي شـكـل     

ضرورت اين مسئله الزمه . واحد پيدا بكند
كار است كه با يـك سـرعـت عـمـل          
بيشتري، دقت نظر بيشتري و بـا يـك       
. هزينه كمتري اين كار عمليـاتـي شـود     

منتها نمايندگي ها از جهت دستورالعمـل  
ها، شاخص ها و كنترل هاي الزم بـه      
صورت متمركز از طريق ايكريك بـايـد     
مديريت شود به شكلي كه در واقـع آن      

 . انسجام خودش را از دست ندهد

اين جايگاه براي آينده به شكلي باشـد  
كه تمام محصوالتي كه از كشـورهـاي     
اسالمي مي خواهند به خارج از كشـور      
صادر شوند نشان ايكريك جـزء نشـان       
هاي الزامي بر روي برچسب هاي اينـهـا   
قرار بگيرد كه هم  يك پشتوانه مطمئني 
باشد و هم از جهت اقتصـادي بـتـوانـد       
درآمدش را نصيب كشورهاي اسـالمـي     

 . بكند
براي تحكيم جايگاه نشـان حـالل و       
نقش ايكريك بايستي به موضوع تبليغات 

هـم از طـريـق        .  توجه ويژه اي داشـت 
شركت هايي كه اين نشان را دريافت مي 
كنند هم از طريق شركت هايي كه جـزء  
سازمان ايكريك هستند بطوريـكـه بـه      
تدريج و مرور زمان اين شناخت حـاصـل   
شود كه نشان ايكريك جزء نشانه هـاي    
شناخته شده جهاني باشد براي مصـرف    
مواد غذايي و براي مسلمان هايي كه بـه  

 . دنبال غذاي حالل هستند
در رابطه با همان كار تبليغي كه مـي    
خواهد انجام شود مطمئنا نمايشگاه هـم    
جايگاه خودش را دارد و مي تـوانـد بـه      
عنوان معرفي اين نشان براي جمـعـيـت    
هاي مسلمان هر كشـور و يـا بـراي            
مسلمان هايي كه در خـارج از كشـور         
خودشان، در جاهايي كه اقليت هستـنـد،   

به هر حـال  .  زندگي مي كنند مفيد باشند
نمايشگاه يك ابزاري است براي معرفـي  
و شناساندن و جذب افراد ديـگـري كـه      
هيچ گونه شناختي از بحث ايكـريـك و     

 . نشان حالل ندارند

ی حالل  ھا شان  گاه  م جا ح غات و  ب  ش 

 مهندس خامنوي    
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اهميت و ضرورت اعـطـاي نشـان        * 
 -حالل به محصوالت دارويي، آرايشـي   

 بهداشتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به مسائل اعتقادي اسالمي و   

همچنين بحث سالمت، كه هم از لحـاظ  
اعتقادي، رهبران دين ما دستوراتي داده   
اند و هم از لحاظ بهداشت و سـالمـت       
بدن در دستورات مذهبي، اعـتـقـادي و      
. ديني مان سفارشات فراواني شده اسـت 

البته موضوع حالل در مورد محصـوالت  
غذايي براي مردم  قابل لمس تر اسـت    

بهداشتي كه در   -ولي بحث لوازم آرايشي
آنها هم اين مسائلمربوط بـه حـالل در       

به نظر مـن اگـر     .  مورد آنها مطرح است
نشان حالل به اين محصوالت اعـطـاء     
شود هم نكاتي كه از لحاظ اعـتـقـادي      
هست براي مسلمان ها بيشتر تاكيد مـي  
شود و هم غير مسلمان ها از اين بـهـره   

 . مي برند
 
مهمترين جايگاه حالل در كدام يك * 

 –از مـحـصـوالت دارويـي، آرايشـي            

 بهداشتي مشاهده مي شود؟    
. محصوالت دارويي دو دسته هستـنـد  

بعضي براي درمان استفاده مي شونـد و    
بهداشتي كه كمتر جنبه   –بعضي آرايشي 

اما يكسري فرآورده هـايـي   .  درماني دارد
هستند كه مصرف غير خوراكي دارند  كه 
منظورم از غير خوراكي  بيشتر مصـارف    
موضعي است البته ما محصوالت تزريقي 
هم داريم منتها چون بحث خوراك مثـل  
مواد غذايي در بحث دارو هم مطرح است 
لذا اولويت بيشتر در محصوالت خوراكـي  
و يا حتي تزريقي  اسـت بـعـد از آن            
داروهايي كه موضعي هستند كه در ايـن  
خصوص ما بايد در نظر داشته باشيم بـا    
توجه به اعتقاداتي كه در زمينـه بـحـث      
حرام و حالل وجود دارد بحث مسـائـل     
آرايشي بهداشتي هم كه بيشتـر بـحـث      

اينها را بـايـد       .  تماسي است نه خوراكي
مقيد باشيم كه بحث حالل درآن در نظر 
گرفته باشد و از اين نظر ترتيب اولويتش 

 . به نظر من بايد به اين صورت باشد
 

نظر شما در مورد چگونگـي نـهـاد      *  
نظارتي حـالل مـحـصـوالت آرايشـي          

 بهداشتي چيست؟ 
همانطور كه در مـورد مـحـصـوالت         
غذايي يك نهاد نظارتي حاللي تشكـيـل   
مي شود االن هم مجوزهايي صادر مـي    
شود، در مورد محصوالت دارويي هم بايد 
يك چنين نهادي تأسيس شود البتـه بـا     
اينكه محصوالت دارويي مانند غذايي بـه  

همان صورت است اما بـه نـظـر مـن           
محصوالت دارويي نـكـات ظـريـف و         

ايـن نـهـادي كـه         .  تخصصي هم دارد
تأسيس مي شود حتما بايد كميته هـاي    
تخصصي دارويي در آن باشند و مسائـل  

در كنار اين .  را كامال شفاف بازرسي كنند
گروه تخصصي، يك گروه تـخـصـصـي     
مذهبي كه در حقيقت بر مي گـردد بـه       
حالجي اين مسائلي كه در دارو داريـم      
اينها بايد بحث شود و بعـد ايـن نـهـاد         
نظارتي متشكل از مجموعه اين تيم هاي 
تخصصي باشد تا بتواند كـار را خـوب         

 .انجام بدهد
 
به نظر شما چگونه مي توانيم از ورود * 

مواد خارجي غير حالل جلوگيري بكنيـم  
 يا بتوانيم خودكفا باشيم؟

خواه نا خواه ما يكسري مواد اوليه مان 
را از خارج وارد مي كنيم و يكسري توليد 

آنهايي كه در داخل هستند .  داخل هستند
با توجه به كشوري كه داريم و يا حـتـي   
كشورهاي اسالمي كه توليـد دارو مـي       
كنند اين را مي شود با يك كنترل اگـر    
مشكالتي در زمينه حالل و حرام وجـود    

مشكلي كه اينـجـا   .  داشته باشد حل كرد
است چون اكثر مواد اوليه و مواد اصـلـي   
توسط كشورهاي اروپايي و يا آمريكايـي  
توليد مي شود غير مسلمان هسـتـنـد و      
ممكن است كه مسائل اعتقادي مسلمان 

دو راه   .  ها در آن در نظر گرفتـه نشـود    
وجود دارد كه يكي از آنها ايـنـكـه بـا         

ی ی و آرا ھدا ی و  والت دارو شان حالل   گاه   جا

 دكتر سيد مهدي فروتن



 51  شماره يك  - 87ويژه مرداد 

 اداره عقيدتي سياسي سازمان اتكا  سايت
 حالل در تسخير رقابتهاي گسترده  بازارجهاني غذاي

 
 سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرم آباد 

كاالي ايراني بايد در بازارهاي جهاني پيام فرهنـگـي   :  هاونديانن
 داشته باشد

 
 سايت اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران
 بايد در صادرات كاال، پيام فرهنگي نيز صادر كنيم

 
 سايت آفتاب

 كاالي ايراني بايد در بازارهاي جهاني پيام فرهنگي داشته باشد

 
 سايت مركز بازرگاني خارجي استان مركزي

 حجم تجارت ايران وصربستان دو برابر شد
 

 سايت شبكه خبري صنايع غذايي ايران
 در نشست نشان حالل در اتاق ايران مطرح شد

تجارت جهاني مواد غذايي حالل به يك هزار مـيـلـيـارد دالر         
 رسد مي
 

 سايت خبرگزاري كشاورزي ايران
بررسي طرح اعطاي نشان حالل دركميسيون كشـاورزي اتـاق     

 بازرگاني ايران

محصوالت داخلي، با توليدات داخلي اين 
يـكـي هـم      .  را مي شود جايگزين كنيم

اينكه با توليد كننده خارجي مذاكره كنند 
و در حقيقت مسير توليد را بـه سـمـت        
مسير توليد حالل سوق بدهند و نظـارت  

كه بـه  .  كافي هم بر اين امر داشته باشند
نظر من با يك فرهنگ سازي خـوب و      
يك مذاكرات قانع كنندهاي كـه بـيـن      
شركت هاي داخلي و خارجي انجام مـي  

و ما مي توانيم .  شود، اين امر ميسر است
مواد حاللي را از توليدكنـنـدگـان غـيـر        

 . مسلمان تأمين كنيم و وارد كنيم
 
نظر و پيشنهاد شما در مورد نـحـوه     * 

 اطالع رساني محصوالت حالل چيست؟ 
به نظر من ابتدا بايد فرهنـگ سـازي     

متاسفانه در زمـيـنـه دارو اطـالع         .  شود
رساني ما از نظر حالل  و حرام خـيـلـي      

در زمينه غذا، خوب مـردم    .  ضعيف است
. آگاهي دارند چون خوراك روزمره اسـت 

در كشورهاي اسالمي هم رعايـت مـي     
شود اما در مورد دارو يكـسـري نـكـات       
ظريفي دارد حـتـي  مـمـكـن اسـت             
كارشناسان مذهبي كشور هم از نـكـات     
ظريف و تخصصي آن را اطالع نداشـتـه   

براي همين بـايـد يـك اطـالع         .  باشند
 .رساني خوب انجام  شود
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ه حالل ق و رأ زاید از  ه حالل                             ت زاید از   علم و حک
 وال

 
 سايت اطالعات

  مسير توسعه صنايع غذايي
 

 سايت روزنامه آفرينش
سمينار جايگاه محصوالت حالل در اقتصاد جهاني در مشـهـد       

   برگزار شد
 

 سايت روزنامه دنياي اقتصاد
كارخانه داراي نشان تجاري حالل در خراسان رضوي فعـال    12

 كارخانه داراي نشان حالل 60هستند از 
 

 سايت شبكه خبري صنايع غذايي ايران
 براي محصوالت بهروز» گواهي و نشان حالل«صدور 

 
 سايت ابرار

  :نهاونديان در مراسم اعطاى نشان حالل عنوان كرد
 وجود برند سبب كاهش هزينه مبادله شده است

 
 سايت شبستان

   سمينار جايگاه محصوالت حالل در اقتصاد جهاني برگزار شد 
 

 سايت روزنامه كيهان
در مشهد  » جايگاه محصوالت حالل در اقتصاد جهاني« همايش 
  برگزار شد

 

 سايت خبر فارسي
سمينار جايگاه محصوالت حالل در اقتصاد جهاني در مشـهـد       

  برگزار شد
 

 سايت روزنامه قدس
در يك سمينار در مشهد عنوان شد؛ سهم پايين ايران از تجـارت  

  جهاني محصوالت حالل
 

 سايت باشگاه خبرنگاران آزاد همشهري
 حالل در تسخير رقابتهاي گسترده  بازارجهاني غذاي

 
 سايت بنياد مستضعفان انقالب اسالمي

 گرفت» حالل«دوغ آبعلي نشان 
 

 سايت خبر فارسي
  سهم ايران در بازار محصوالت حالل جهان بسيار پايين است

پكن ورزشكاران مسلمان مشكلي بـراي  2008   همگام با المپيك 
  تهيه غذاي حالل در پكن ندارند

  سمينار جايگاه محصوالت حالل در اقتصاد جهاني برگزار شد
دومين نمايشگاه بين المللي توليدات و مواد غذايي حالل باحضور 

  ايران در چين گشايش يافت
 

  موافقتنامه تجارتي با كشورهاي اسالمي 3امضاي 
 

 حضور ايران در نمايشگاه مواد غذايي حالل در چين


