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  اصول تدوين تضمين سالمتي فرآورده هاي غذائي
  

  حشمت اميدي

  دانشجوي دكترا گروه زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
omidih@modares.ac.ir 
heshomid@yahoo.com 

  

  حسن اميدي

  دانش پژوه،  ايالم ، هيات علمي

  

  نصرت اله عباسي

  دانشگاه ايالم ، دانش پژوه

  

  چكيده
اژه سالمت و غذا به امروزه تضمين سالمت غذا به اندازه تأمين غذا اهميت دارد و به همين دليل دو و

تبديل شده است تأمين غذاي سالم براي همه شهروندان يك  (Food Safety)يك واژه مركب غذاي سالم 

مسئوليت بسيار بزرگ است كه از توان يك سازمان خاص به تنهائي بيرون است و نياز به همكاري بين 

محور اصلي يك سياست فعال  كنندگان و صنايع سهدولت، مصرف. بخشي و بين حكومت و مردم دارد

هاي تضمين کننده وجود قانون جامع غذا که در بر گيرنده کليه سياست. ملي براي تأمين غذاي سالم هستند

ترين ها را داشته باشد از اساسيسالمت غذا باشد و همچنين سازماني مقتدر که توانائي اجراي اين سياست

ليل اهميت غذا و دارو در سالمت جامعه سازمانهاي د .شروط تضمين سالمتي غذا در هر کشوري است

ها در تمام كشورها از مهمترين سازمانهاي نقش آفرين نظارت كننده بر توليد، كنترل ومصرف اين فرآورده

اي در سالمت كنندهتامين به موقع و كافي غذا و دارو امروزه نه تنها نقش تعيين. در جوامع بشري هستند

تواند براحتي هاي احتمالي در اين حوزه ميبحران. ها است لي حياتي در بقاء حكومتجوامع دارد بلكه عام

اند حداكثر توان خود دليل اين اهميت ويژه است كه تمام دولتها سعي كردهبه. ها شوندباعث تهديد دولت

ها به نتايج شهرچند كه درمواردي اين تال. را در تثبيت سازمانهاي مسئول در حوزه غذا و دارو بكار برند

اين سازمانها از پوياترين ارگانهاي جوامع هستند و دائماً با توجه به ايجاد نيازها و . مطلوبي منجر نشده است 

تمام تغييرات براين پايه استوار است كه . شوندخطرات جديد در حوزه غذا و دارو دچار تغيير و تحول مي
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مناسب غذا و دارو در ) وقيمت( ن به موقع، كافي و با كيفيت اين سازمانها بتوانند به بهترين نحو از تامي

جامعه اطمينان حاصل نمايند نكته قابل توجه آن است كه اگر چه بين غذا ودارو، ارتباط روزمره مردم با غذا 

در مقايسه با دارو بسيار بيشتر است ولي اغلب كشورها وزن بسيار بيشتري به بخش دارو دراين سازمانها 

“ عادت”شايد يك توجيه منطقي براي آن اين باشد كه غذا نياز روزانه انسان است وبه نوعي به آن . دانداده

است كه در مواقع خاص بدان احتياج پيدا “ نيازي”كند ولي دارو شود و اهميت آن كمتر جلوه ميايجاد مي

  . شود و كمبود يا فقدان آن بسيار ملموس تر استمي

  

  فرآورده هاي غذائي، استاندارد غذاييسالمت، :  كلمات كليدي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
٣

  مقدمه
. هاي مهم تشكيالتي در مورد سازمانهاي نظارتي غذا ودارو وسعت فعاليت آنها استيكي از بحث

در بعضي از كشورها . هاي نظارتي بردارو و غذا وجود دارددرحال حاضر دو گرايش عمده در مورد سازمان

اين تمركز . امريكا است  FDAكز است كه شايد بارزترين مثال آن نظارت برغذا و دارو در يك سازمان متمر

نظارت بر آن در “ سالمت”براين منطق استوار است كه بدليل ارتباط بسيار نزديك هردو موضوع غذا ودارو با 

عالوه براين وجود يك سازمان نظارتي . گرددشده ميهاي اتخاذيك سازمان باعث هماهنگي تصميمات و فعاليت

نظر ميرسد اين به. هاي موازي باعث صرفه جوئي در هزينه هاي اقتصادي و انساني خواهد شدحذف فعاليتبا 

اين استدالل اگر چه منطقي قابل دفاع است ولي درعمل . الگو در كشورهاي با منابع محدود ايده موفقي باشد

ها هستند كفه دارو در تمام و حكومتها بدليل آنكه بحرانهاي ناشي از دارو همواره خطراتي آنيتر براي دولت

ازطرف ديگر اين واقعيت را نيز نبايد ناديده . تر شده است سازمان هاي مشترك نظارت برغذا ودارو سنگين

توان دريك سازمان بهداشتي مانند وزارت بهداشت متمركز كرد ولي گرفت كه كليه مسائل مربوط به دارو را مي

هاي دامپزشكي و مهم ازجمله وزارت بهداشت ، وزارت كشاورزي ، سازماندر بخش غذا حداقل چند سازمان 

ها در يك واحد هاي مسئول تجارت و بازرگاني دخيل هستند و هماهنگ و متمركز كردن تمام اين سازمانسازمان

 اي برخورداراگر كار محالي نباشد بسيار سخت است و فقط در جوامعي كه ازنظم و تشكيالت دولتي پيشرفته

ايران شايد مثال بسيار خوبي در اين مورد باشد چرا كه وزارت بهداشت مسئوليت . هستند امكان پذير است 

دهد اما در حوزه غذا به هيچ عنوان سازمان ريزي و نظارت بردارو را بطور كامل پذيرفته و انجام ميبرنامه

گيريها عمدتا ضعف اين چندگانگي درتصميم .واحدي وجود ندارد كه بتواند تمام امور غذا را متمركز انجام دهد

ها و دهد و اصوالً سازمانهاي مختلف دائماً  يكديگر را به دخالت در حوزه مسئوليتخود را در بحرانها نشان مي

. اندازندكنند و از طرف ديگر همواره مسئوليت مشكالت را برعهده ساير سازمانها ميوظايف يكديگر متهم مي

ها به بحث دارو مي ر غذا ودارو در يك سازمان اعتقاد دارند بدليل اهميت بيشتري كه دولتمخالفان تمركز ام

ريزي و نظارتي در امر غذا ها همواره دارو اصل قرار خواهد گرفت و عمالً هيچ گونه برنامهدهند، دراين سازمان

اه تشكيالتي باالئي برخوردار اين موضوع بخصوص در كشورهائي كه سازمان دارو وغذا از پايگ. شودانجام نمي

شوند بسيار بارزتر است چرا كه اين اداره مي) مانند وزارت بهداشت(نيستند و زير نظر يك وزارت خانه خاص 

هاي دخيل در امر غذا از جمله وزارت كشاورزي و يا بازرگاني سازمان هيچگونه تسلطي به ساير وزارتخانه

توانند ادعا كنند وظيفه خود را در تهيه غذا دولتهائي مي. امر دارو بپردازنددهند فقط به ندارند و عمال ترجيح مي

هاي الزم را براي اطمينان از توليد غذاي اند كه قادر باشند ثابت كنند تمام مكانيسمبراي ملت خود انجام داده

 Safeبه   Food for Allبه همين دليل نيز شعار سازمان هاي بين المللي از . اندسالم در كشور فراهم كرده

Food for All استتغيير يافته .  
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  غذاي سالم براي همه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مسئوليت مشترك بين بخشي

  

  

  

  

  

استفاده از مواد اوليه 

  مناسب

  داشتن اطالعات  

  كافي

  قانون غذا و   

  اجراي آن

QA  وQ.C. محصول  

  توليد شده

  نظارت بر صنعت  انتخاب فرآورده مناسب

استفاده از تكنولوژي 

  مناسب

  توليد غذاي سالم 

  در خانه

آموزش مصرف 

  كنندگان

استفاده از مديران و 

  كاركنان مطلع

  شركت فعال در 

  سياست هاي غذاي سالم

جمع آوري اطالعات و 

  غيب تحقيقاتتر

برچسب زني مناسب 

  همراه با اطالعات كافي

ايجاد سازمان هاي 

  حمايت كننده

فراهم كردن خدمات 

  بهداشتي مربوطه

  ١تصوير شماره 

  

  روش مطالعه

هاي غذائي را تضمين نمايد بايد به اين عناصر براي تدوين سياست ملي جامعي که بتواند سالمت فرآورده

  :توجه شود 

اين سياست ها بايد به صورت روشن نحوه همكاري و ميزان مسئوليت سازمانهاي  -هاستتدوين سيا 

از طريق تدوين قانون  - اطمينان از فراهم شدن غذاي سالم. مختلف را در زمينه تهيه غذاي سالم مشخص نمايد

  .د غذاي سالمهاي مربوط به توليو اجراي آن و تدوين استانداردهاي ملي و دستورالعمل(Food Law)غذاً 

  دولت       مصرف كننده                صنعت
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از طريق تشويق به استفاده از تكنولوژي مناسب در توليد كه احتمال ايجاد  -تشويق به توليد غذاي سالم .١

هاي شيميائي و سموم را و آلودگي (Food Born Disease = FBD)هاي ناشي از غذا بيماري

  .دهندكاهش مي

هاي توليد برنامه. بهداشتي توليد غذاي سالمآموزش توليد كنندگان و آشنائي آنها با اصول  -آموزش .٢

غذاي سالم بايد قادر باشد با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود ضمن فراهم كردن غذاي سالم براي 

  .مصرف كنندگان اطالعات الزم را از طريق برچسب گذاري مناسب در اختيار آنها قرار دهد

  اد غذائي در بازارها و مراكز عمومينظارت و كنترل بر عرضه مو - عرضه مواد غذائي .٣

هاي غذائي و وضعيت ساختار توليد و آلودگي FBDجمع آوري اطالعات مربوط به  - توزيع اطالعات .٤

  غذا در كشور

  . آموزش اهميت استفاده از غذاي سالم در ارتقاء صنعت توريسم به دست اندركاران - توريسم .٥

هاي غذائي در کشور بايد براي تمام مراحل زير تي فرآوردههاي جامع تضمين سالماز طرف ديگر سياست

  :سياست مشخصي اعالم شود

ضوابط استفاده از حشره كش ها، داروهاي دامي و غذاي مورد  -مواد مصرفي در كشاورزي و دامداري .١

  .مصرف دام ها و طيور

ه در صنعت بايد چه مشخص كردن اينكه گوشت و محصوالت كشاورزي مورد استفاد -مواد خام اوليه .٢

  .استانداردي داشته باشد

  .ضوابط بهداشتي حاكم بر كشتارگاهها، مراكز جمع آوري شير و مزارع - جمع آوري مواد خام اوليه .٣

ترغيب به استفاده از تكنولوژي و صنعت مناسب به منظور توليد محصوالت سالم و  - صنايع توليد كننده .٤

  .ات را كاهش داده و امكان تجارت بهتر را فراهم مي كندبا تاريخ مصرف طوالني تر كه ضايع

  .انبارداري و حمل و نقل و توزيع فرآورده هاي غذائي -توزيع غذا .٥

  .ضوابط مربوط به توزيع و فروش محصوالت غذائي در مغازه ها و بازار - عرضه و فروش غذا .٦

نگهداري و توزيع مواد غذائي در  ضوابط بهداشتي مربوط به توليد، -توزيع غذا در مراكز عمومي .٧

معموالً بيشترين احتمال . مراكزي مانند رستوران ها ، بيمارستان ها، مدارس و مغازه هاي اغذيه فروشي

با اين وجود بايد توجه داشت كه براي تدوين يك سياست جامع . در اين مراكز وجود دارد FBDبروز 

اين ارزيابي بايد وضعيت موجود موارد . وجود داشتغذاي سالم ابتدا بايد ارزيابي درستي از وضع م

  .زير را در كشور مشخص نمايد

سازمان هاي دولتي درگير در بخش غذا در حوزه بهداشت، كشاورزي و بازرگاني و نحوه و نوع ارتباط  -الف

  .مسئوليت ها و عملكرد هر سازمانآنها با يكديگر،

  . به فاكتورهاي كمي و كيفي آنهاوضعيت توليد و مصرف غذا در كشور با توجه  -ب

  .وضعيت صادرات و واردات مواد غذائي با توجه به انوع آنها -ج

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

قوانين مربوط به غذا در كشور با توجه به سوابق آنها، نوع قانون گذار، حيطه عملكرد آنها و سازمان هائي كه  - د

  .تحت تأثير آنها هستند

، ميزان آلودگي مواد غذائي به مواد شيميائي و  FBDبه شيوع اطالعات مربوط  –اطالعات اپيدميولوژي  –هـ 

  .شيوع سوء تغذيه

  .منابع انساني موجود و نيازهاي آموزشي در بخش غذا - و

  .هاي غير دولتي دخيل در امر غذا و توانائي هاي آنهاوجود سازمان ها و انجمن - ز

  .آموزش عمومي و ميزان مشاركت مردم در امر غذا - و

  

هاي حاكم ين نكته توجه داشت كه بدليل خصوصيات خاص هر كشور و جامعه الگوي سياستبايد به ا

در ساير كشورها در زمينه فراهم كردن ؛غذاي سالم؛ را نميتوان به ساير جوامع تعميم داد و اصوالً هر كشور بايد 

در تدوين اين . ين نمايدها و امكانات خود سياست جامع غذاي سالم خود را تدوبا اتكا به نيازها و توانائي

، كاهش مرخصي  FBDهاي پزشكي هاي اقتصادي ناشي از درمانسياست بايد به اهميت آن در كاهش هزينه

  . هاي غذائي توجه كردها و بهبود صادرات فرآوردههاي استعالجي در سازمان

  :تدوين و اجراي اين سياست بايد اين مراحل را طي كند 

  اي سالم؛ و برنامه اجرائي آنتدوين سياست ملي ؛غذ - ١

در تدوين سياست ؛غذاي سالم؛ و روشن شدن نوع همكاري بين بخشي و سيستماتيك كردن آن اهميت 

با اين وجود بايد دقت شود كه موضوع حمايت از مصرف كنندگان و حمايت از توليد . بسيار زيادي دارد

حالتي عموماً يكي از اين وظايف درست انجام  چرا كه در چنين. كنندكان نبايد به يك سازمان واگذار شود

نخواهد شد در هر كشور بايد كميته اي متشكل از تمام بخش هاي درگير در غذا تحت عنوانً  كميته غذاي سالمً  

  . ايجاد گردد كه بتواند ايجاد هماهنگي بين بخشي را تضمين كند

  تدوين و يا به روز كردن قانون غذا - ٢

تي جامع طراحي شود كه قادر باشد به نيازهاي روزافزون و در حال تغيير بخش قانون غذا بايد بصور

در اغلب قوانين جديد غذا موضوع كيفيتً  بر . هاي جديد پاسخ دهدغذا بخصوص در زمينه ايجاد تكنولوژي

. هد بودهاي نظارت كننده خواشود ولي وظيفه اطمينان ازً سالمتً غذا بر عهده سازمانعهده صنعت گذاشته مي

هاي روش. هاي مختلف دولتي به صراحت بيان شده باشدهاي سازماندر قانون غذا بايد وظايف و مسئوليت

همچنين . اجرايي قانوني و نوع برخورد با متخلفين و نحوه حمايت از مصرف كنندگان نيز بايد لحاظ شده باشد

  .ندنحوه تدوين و اجراي استانداردهاي مربوطه بطور واضح مشخص باش

  تقويت سيستم هاي نظارتي بر بخش غذا  - ٣

. يك سيستم كارآمد نظارت و كنترل بر غذا بايد شامل سه عنصر نظارت، بازرسي و آزمايشگاه باشد 

تجارب كشورها نشان مي دهد كه مركزيت داشتن نظارت نسبت به ايجادشعبه هاي مختلف در سطح كشور 
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ر باشد ميزان تبعيت از قوانين و استانداردها را از ارزيابي كند و واحد بازرسي بايد قاد. كندمؤثرتر عمل مي

  .آزمايشگاه كنترل بايد توانائي الزم براي انجام آزمايشات متفاوت ميكروبي و شيميائي را فراهم نمايد

  ) GMP ،HACCP(تشويق سيستم هاي مديريتي توليد صحيح غذاي سالم  - ٤

وان اصل اوليه در توليد مد نظر قرار گيرد و سازمان هاي نظارت استفاده از اين سيستم ها بايد به عن 

  .كننده بر اجراي صحيح آنها نظارت نمايند

  آموزش افراد دخيل در توليد غذا و بازرسان  - ٥

در اين مورد خاص بخصوص آموزش خانم هاي خانه دار و مادران در جهت تهيه غذاي سالم بايد  

  .مورد توجه جدي قرار گيرد

  يقات و جمع آوري اطالعات مربوط به غذاتحق - ٦

و ساير خطرات ناشي از FBDدولت بايد قادر باشد يك سيستم فعال جمع آوري اطالعات مربوط به 

مصرف غذا را راه اندازي كرده و اطالعات را به طريقي منطقي و با سرعت مناسب در اختيار ساير سازمان ها 

اقدام الزم و به  FBDبايد قادر باشد در موارد همه گيري هاي ناشي اين سيستم . براي بهره برداري قرار دهد

  .موقع را در جهت كنترل همه گيري و ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي مسئول فراهم نمايد

  ارزيابي دائمي سياست تدوين شده - ٧

گيري مكانيسم فعالي بايد براي ارزيابي موفقيت سياست تدوين شده از طريق طراحي شاخص ها و پي

  .هاي آنها براي هرگونه بازبيني در سياست ها طراحي گردد

  

  يافته ها و نتايج
هاي غذائي به خوشبختانه طي سالهاي اخير بدليل فعاليت هاي موثر سازمان هاي مختلف توليد فرآورده

ي در ميليون تن انواع محصوال کشاورزي باغي و دام ١٠٠ميزان چشمگيري افزايش يافته در حال حاضر حدود 

هاي زيادي از محصوالت غذائي حذف شود و وابستگي کشور به واردات مواد غذائي در بخشکشور توليد مي

صورت جدي به به همين دليل در سال هاي اخير توجه مسئولين سازمانهاي نظارتي در بخش غذا به. شده است

ت وضعيت غذائي کشور را مي در حال حاضر مهمترين امتيازا. ايمني غذائي و تضمين آن معطوف شده است

  :توان به صورت زير خالصه کرد

تواند اين توليد به ميزاني رسيده است که مي. توليد باالي محصوالت كشاورزي باغي و دامي در کشور •

  .نياز کشور را در بخش هاي عمده غذائي تامين نمايد

هزار توليد کننده مواد  ٥بيش از  در حال. هاي غذائيوجود زير ساختار نسبتا قوي در توليد فرآورده •

غذائي در کشور وجود دارند که اين توليد کنندکان در اغلب موارد ساختار الزم را براي توليد فرآورده

باشند و چنانچه سيستم هاي نظارتي بتوانند نظارت خود را بصورت هاي غذائي کامال ايمن دارا مي

ان کافي براي پاسخگوئي به نيازهاي کشور را دارا مي صحيح و موثر اعمال نمايند اين زير ساختار تو

  .باشد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

بخاطر فعاليت دانشگاههاي کشور امروزه تقريبا در تمام رشته هاي مرتبط با . نيروي متخصص كافي •

توانند اين نيروهاي متخصص مي. مواد غذائي تعداد کافي متخصص و گاهي بيش از نياز نيز وجود دارد

  .ذائي در کشور مورد اتکا قرار گيرندبه تضمين کننده ايمني غ

مردم هايترجيح مردم به مصرف فرآورده هاي غذائي صنعتي بر غذاهاي ؛خياباني؛ به دليل رشد آگاهي •

دهند بجاي استفاده از مواد غذائي اکثريت مردم ترجيح مي. و حساسيت آنها به سالمت و بهداشت خود

توانند براي سالمت مصرف کنندگان بسيار خطرناک بالقوه ميشوند و که در مراکز غير بهداشتي تهيه مي

باشند از فرآورده هاي غذائي تهيه شده در مراکز تحت نظارت و کنترل سازمان هاي نظارت کننده 

  .استفاده نمايند

برخالف بسياري ديگر از توليدات اغلب مردم احتماال بدليل ذائقه خود . حمايت مردم از صنايع داخلي •

غذائي از هاي غذائي توليد شده در داخل کشور استفاده نمايند و صنايعدهند ازفرآوردهيترجيح م

  .معدود صنايع داخلي کشور هستند که از حمايت نسبتا گسترده مصرف کنندگان برخوردارهستند

با ايجاد شبکه هاي منسجم بهداشتي در کشور در حال يک شبکه . شبكه بهداشتي و كشاورزي گسترده •

بهورزان به عنوان . ر گسترده  و فراگير از مراکز بهداشتي در سطوح مختلف در کشور وجود دارندبسيا

هاي غذائي مهمترين محور اين شبکه هاي بهداشتي به آخرين اليه هاي مصرف کنندگان فرآورده

هاي مشابهي نيز در واحد هاي کشاورزي وجود دارد و مروجين از طرف ديگر شبکه. دسترسي دارند

هاي منجر به توليد فرآورده هاي توانند موثرترين اقدامات را در جهت ساماندهي فعاليتشاوررزي ميک

  .کشاورزي سالم انجام دهند

توجه روزافزون مردم به اهميت بهداشت و سالمت درتوسعه . تمايل مسئولين به ارتقا سالمت مردم •

  .هاي نظارتي عمل نمايدقوي براي سازمانتواند به مثابه يک اهرم نظارتي بسيار پايدار جامعه مي

شبکه گسترده اي از سازمانها . وجود سيستم هاي نظارت و آزمايشگاه كنترل فرآورده هاي غذائي •

نظارتي و آزمايشگاههاي کنترل مواد غذائي وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در 

را در مسير اصلي نظارت بر ايمني غذا هدايت کرد کشور فعال هستند و چنانچه بعنوان اين واحد ها 

  .توانند بسيار کارآ عمل نمايندمي

از طرف ديگر ساختار غذائي کشور در حال حاضر از نقاط ضعف عمده اي نيز رنج مي برد که  •

  :مهمترين آنها عبارتند از

که بتواند بر تمام  متاسفانه در حال حاضر سازمان واحدي. فقدان سازمان متمركز در تصصميم گيري •

اين موضوع به . گذاري نمايد وجود نداردهاي مربوط به ايمني غذا نظارت کند و براي آن سياستجنبه

تعدد مراكز تصميم گيري و نظارت در بخش غذا و در مواردي بدليل ناهماهنگي اين مراكز به ايجاد 

رزي با مسئوليت كشاورزي و در حال حاضر وزارت جهاد كشاو  .مشکالت عديده اي منجر شده است

وزارت ) سازمان دامپزشكي(باغداري كنترل و نظارت بر آفت كش ها نظارت بر فرآورده هاي دامي 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق نظارت بر توليد مواد غذائي نظارت بر عرضه و توزيع 
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) دفتر تغذيه و انستيتو تغذيه(نظارت بر بهداشت عمومي و صنعتي نظارت بر تغذيه و انجام تحقيقات 

وزارت صنايع از طريق موسسه استاندارد و كدكس و تدوين استانداردهاي اجباري و نظارت بر توليد و 

و وزارت كشور از طريق نقش شهرداري ها در ...) گندم و ذرت برنج و (صادرات و واردات مواد اوليه 

  .حنه نظارت بر ايمني مواد غذائي هستندسازمان هاي ميادين ميوه و تره بار بازيگران اصلي ص

سيستم هاي نظارتي موجود نيز در اغلب موارد از توان قانوني و . هاي نظارتيضعيف بودن سيستم •

اجرائي کافي براي اخذ تصميمات موثر برخوردار نيستند و معموال تصميمات آنها به مراحل اجرائي 

  .نمي رسد

کشور ديگري از محدوديت منابع و بعضا استفاده نامناسب از منابع ايران نيز مانند هر . منابع محدود •

اين محدوديت ها در مواردي ممکن است منجر به چشم پوشي از اصول مسلم . موجود رنج مي برد

  .مربوط به تضمين ايمني غذائي گردد

ايدار عليرغم اهميت بهداشت و سالمت در توسعه پ. اولويت دادن به ؛تجارت؛ در مقابل ؛سالمت؛ •

جامعه در اغلب موارد در تصميم گيري هاي مربوط به ايمني غذا مالحظات اقتصادي نقش تعيين کننده

تري ايفا مي کند و اين موضوع بخصوص با توجه به محدوديت منابع بصورت بارزتري نقش منفي خود 

  .را در ايمني غذائي نشان مي دهد

ردات مواد غذائي که بعضا نقش اصلي در سبد غذائي مردم نياز کشور به وا. اتكا به واردات مواد غذائي •

دارند از جمله گندم، روغن، ذرت و برنج و عدم رعايت ضوابط بهداشتي مربوط به اين مواد از جمله 

باقي مانده هاي سموم قارچي و يا مواد شيميائي در اين محصوالت ممکن است همه برنامه ريزي هاي 

  .ر کشور را به خطر اندازدمربوط به ارتقا ايمني غذائي د

رعايت اصول اوليه . (…,GAP,GMP, HACCP) هاي صحيح توليدعدم استفاده گسترده از سيستم •

توليد مناسب محصوالت کشاورزي در مزرعه و صنايع توليد کننده از پايه اي ترين شروط تضمين 

بهترين قوانين و يا  ايمني غذائي در هر کشوري است و چنانچه اين اصول در توليد رعايت نشود

متاسفانه در حال حاضر بخش . سازمان هاي نظارت کننده نيز قادر نيستند ايمني غذائي را تضمين نمايند

  .قابل توجه اي از سازمان هاي نظارت کننده در کشور و توليد کنندگان اين اصول را رعايت نمي کنند

ائه اطالعات صحيح و مناسب به ار. برچسب گذاري نامناسب و ضعف اطالعات مصرف كنندگان •

مصرف کنندگان نقش بسيار تعيين کننده اي در انتخاب فرآورده غذائي مناسب توسط مصرف کنندگان 

در حال حاضر برچسب هاي مواد غذائي اطالعات بسيار جزئي و بي اهميتي را به مصرف . دارد

  .کنندگان منتقل مي کنند

اگرچه طبق قوانين موجود . مانده ها؛ در فرآورده هاي غذائيفقدان سياست ملي در مورد كنترل ؛باقي  •

دهه قبل بر مي گردد وزارت خانه هاي کشاوررزي و بهداشت موظف  ٣در کشور که تصويب آنها به 

به کنترل باقي مانده هاي سموم و مواد شيميائي در فرآورده هاي غذائي هستند ولي اين وظيفه هيچگاه 
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طالعات مستندي از نظر باقي مانده اين مواد در فرآورده هاي غائي در بدرستي انجام نشده است و ا

  .کشور وجود ندارد

در حال حتي چنانچه همين سازمانهاي نظارتي . فقدان سيستم ؛واكنش سريع؛ در اتفاقات ناشي از غذا •

و سريع موجود قادر به شناسائي مشکالتي در زمينه مواد غذائي باشند هيچ مکانيسمي براي عکس العمل 

به موقع در جهت کنترل آن مشکل وجود ندارد و عموما زمانيکه اين سازمانها به مرحله اقدام مي رسند مدتها از بروز 

  .استمشکل گذشته و ضررهاي احتمالي ناشي ار آن وارد شده

ه الويت بندي و از آنجائيک. طرز تلقي نادرست از خطرات و الويت هائي که در زمينه ايمني مواد غذائي وجود دارد •

اطالعات درستي در زمينه مسکالت موجود در کشور در امر ايمني مواد غذائي وجود ندارد منابع محدود نظارتي 

  .موجود عموما در مسير هاي نادرست و غير کارآ هزينه مي شود

ائي در دنيا با توجه به رشد سريع صنعت و نوآوري در صنايع غذ. كپي برداري بدون تقويت سيستم هاي نظارتي •

توليدکنندگان عالقه مند به استفاده از شيوه ها و مواد جديدي هستند که قادر باشند امکان استفاده بهتر از بازار را براي 

با وجود اين چنانچه سازمانهاي نظارتي به موازات اين پيشرفت ها رشد نکنند اين موارد ممکن . آنها فراهم نمايد

  . سالمت فرآورده هاي غذائي منجر شود است به بروز مشکالت جديدي در

  

  بحث و نتيجه گيري

درحال حاضر اغلب كشورهاي جهان دو سازمان كامالً  مستقل براي امر نظارت برغذا و دارو دارند واين اعتقاد 

ارتقاء  وجود دارد كه اگر چه داشتن دو سازمان ممكن است منجر به صرف هزينه بيشتر شود اما بدليل صرفه جوئي هائي كه از

اما همين كشورها نيز . شود در نهايت سود زيادي نصيب جامعه خواهد شدسالمت فرآورده هاي غذائي و داروئي حاصل مي

براين امر واقف هستند كه بدليل نزديكي مسائل مربوط به دارو وغذا لزوم هماهنگي بين دو سازمان فوق حياتي است و به همين 

تشكيالتي وقوانين موظف به همكاري نزديك با يكديگر و تبادل اطالعات و متخصص هستند و دليل نيز اين سازمان ها از نظر 

براي تضمين چنين همكاري بين سازماني كميته اي در سطح بسيار عالي مديريتي بين اين سازمان ها تشكيل مي شود كه وظيفه 

  . ايجاد هماهنگي و همكاري را برعهده دارد

  :توانا در زمينه دارو وغذا به اين ابزارها نياز دارد در هر حال يك سازمان نظارتي

  پايه هاي قانوني .١

  شفافيت در عملكرد و قابل اعتماد بودن .٢

  پايه هاي علمي .٣

  استقالل  .٤

  اشراف داشتن بر تمام زنجيره توليد .٥

  مشاركت بين بخشي .٦

اي باشد كه مشاركت توليد كنندگان و ساير  با اين وجود مكانيسم هاي تصميم گيري در داخل سازمان بايد به گونه

خود را به تائيد وزراي ) برنامه چند ساله(سازمان بايد اهداف بلند مدت . بخش هاي دركير را در اجراي تصميمات فراهم نمايد
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ت توانائي گزارشات مرتب سازمان در جهت دستيابي به اين اهداف باعث تقوي. مسئول برساند تا ضمانت اجراي آنها فراهم گردد

استراتژي سازمان بايد به گونه اي تدوين گردد كه اطمينان الزم در زمينه سالمت . نظارتي سازمان و جلب اعتناد عمومي خواهد شد

از آنجا كه حمايت از مصرف كنندگان و اطمينان از . و كيفيت فرآورده ها را از ابتداي مراحل توليد تا زمان مصرف فراهم نمايد

فرآورده صرفا با نمونه برداري از محصول نهائي قابل حصول نيست الزم است سازمان هاي نظارتي طوري  سالمت و كيفيت

اين بدان معني است كه مقررات و قوانين . فعاليت نمايند كه قادر باشند تمام اقدامات پيشگيرانه را در مراحل توليد به اجرا گذارند

چنين سازمانهاي بايد . ننده در مقابل سالمت و كيفيت فرآورده هاي خود مسئول باشداي تنظيم گردد تا توليد كنظارتي بايد بگونه

ها بايد قادر باشند هاي علمي اين سازمانكميته. استوار نمايندهاي علميقادر باشند با استفاده از متخصصين تصميمات خودرا بر پايه

سازمان هاي نظارتي بايد متناسب با . عرضه محصوالت تدوين نمايندهاي توليد، كنترل و استانداردها و ضوابط الزم را در زمينه

 .وسعت فعاليتهاي خود از پرسنل كافي برخوردار باشند تا قادر به انجام وظايف محوله و دسترسي به اهداف سازماني خود باشند

نظارت بر غذا ودارو دارند كه به تقريباً تمام كشورهاي اروپائي و بسياري ديگر از كشورهاي جهان سازمان هاي مستقلي براي 

اتحاديه اروپائي در حال حاضر . عنوان نمونه اطالعات مربوط به سازمان هاي غذا در بعضي از اين كشورها آورده شده است 

با  ٢٠٠١سرگرم تدوين يك سازمان نظارتي فراگير در امر غذا در كل اتحاديه اروپا است كه جزئيات آن در جلسه اي كه در سال 

  . در ايرلند برگزار گرديد مورد بررسي قرارگرفت WHOكاري هم

ايران توصيه كرد توان كپي برداري از هيچ كشوري را برايهاي موجود در دنيا نمياگر چه بدليل تنوع سياست

در  اميداست با تعيين نقاط ضعف و قوت وضعيت موجود در كشور و استفاده از تجارب ديگر كشورها بتوان به انتخاب صحيح

  .مورد ارتقاء وضعيت نظارت برامر غذا و دارو دركشور دست يافت 
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