
گزارش سالمت 15شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

هرچه سطح ایمنی غذا در 
باشد،  باالتر  کشور  یک 
انگار بسیاری از بیماری های 
غیرواگیر از جمله سرطان ها، 
بیماری های قلبی- عروقی و... کمتر می شود. 
شاهد این ادعا، گفته های دکتر دیناروند، رئیس 
سازمان غذا و دارو در اولین همایش تهدید ایمنی 
غذا بود که ادعا می کرد با مصرف روغن دارای 
اسیدچرب ترانس 35 درصد که در سال های 
گذشته در کشور تولید می شد، آمار مرگ و میر 
بیماری های قلبی- عروقی باال رفته است. این 
در حالی است که ایمنی غذا و تغذیه یکی از 
چالش های اصلی سیستم بهداشت کشور است 
و در کشور ما با وجود مشکل هایی که در مورد 
استفاده از سموم در محصوالت کشاورزی، 
بحث سالمت آب و خاک و حتی محصوالت 
غذایی کارخانه ای مطرح است، راه درازی تا 
تحقق شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره در 
پیش است. اولین همایش تهدیدات غذا بهانه ای 
بود تا مسئوالن حوزه غذا بخشی از اصلی ترین 
تهدیدات غذا را در کشور بررسی کنند و آنچه در 
این همایش برجسته تر بود، توجه به نقش پدافند 
غیرعامل در کنترل تهدیدات غذاست. اهمیت 
بحث امنیت مواد غذایی در دنیای امروز بر کسی 
پوشیده نیست. نگاهی به مخاطرات جدیدی 
که کشورها و ملت ها را در عصر حاضر مورد 
تهدید قرار می دهد، به خصوص بیوتروریسم و 
تروریسم غذایی، نه تنها این بحث را با اهمیت  تر، 
بلکه توجه به آن را ویژه و ضروری می کند.

 
همایش  این  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس    
بر ضرورت مبارزه با پدیده قاچاق و تقلب در 
کشور تاکید کرد که سهمش در بازار صنایع غذایی 
کم هم نیست: »یکی از تهدیدات جدی ایمنی 
غذا، قاچاق و تقلب است که طبق مطالعه هایی 
که اخیرا انجام  شده، در قیاس بین المللی مشخص 
شد، سهم قاچاق از بازار ایران بسیار باالست و 
اصال وضعیت در این زمینه مطلوب نیست. البته 
باید بپذیریم شرایط در کشور به دلیل تحریم های 

اعمال شده، موقعیت سوق الجیشی و تولید کاالهای 
قاچاق در کشورهای اطراف به گونه ای است که 
ایران را همواره در معرض خطر تهدید ایمنی غذا 
از طریق قاچاق قرار داده است.« دکتر دیناروند 
با بیان اینکه گاهی تصمیماتی که گرفتیم زمینه 
قاچاق را فراهم کرد، ادامه داد: »گاهی بنا به نیاز 
و فشارهای محلی، منافذ ورود قاچاق از طریق 

ایجاد بازارچه های محلی و مناطق آزاد باز شده 
و ما به شدت در معرض قاچاق و تقلب هستیم.«

باند تقلب برندهای معروف 
رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از حجم باالی 
کاالهای قاچاق و تقلبی در کشور، به نمونه های بارز 
این تقلب ها در کشور اشاره کرد: »صدها میلیون 

دالر کاالی قاچاق در حوزه فراورده های غذایی 
وارد کشور می شود که عمدتا تقلبی هستند و بنا 
به اطالعات نهادهای امنیتی و اطالعاتی، برخی 
از مراکز تولید فراورده های تقلبی داخل کشور 
فعال هستند به صورتی که یک برند معتبر را در 
بدترین شرایط تولید می کنند. به طور مثال اخیرا 
متوجه شده ایم شبکه ای فعال شده و بسته های 

فراورده های غذایی معتبر را جمع آوری می کند 
تا دوباره وارد چرخه بازار کند.« راه حلی که 
رئیس سازمان غذا و دارو همیشه برای مبارزه 
با قاچاق و تقلب بر آن تاکید دارد، کنترل برگه 
اصالت کاالهاست که این روزها نیز با انتقاد 
مواجه شده است: »سامانه کنترل اصالت کاال 
و رهیابی و رهگیری یکی از موثرترین روش ها 

برای مقابله با آنهاست چون سال هاست در 
سازمان های بین المللی مطالعه می شود. ما در 
سازمان غذا و دارو به صورت جدی راه اندازی 
سامانه کنترل اصالت را پیگیری می کنیم، در 
حالی که با جدیت نیز با آن مقابله می شود و 
برای مقابله با آن گاهی از افراد و نهادهای موجه 
استفاده می شود که بسیار جای تعجب دارد.« 

دلیل افزایش مرگ بیماران قلبی
یکی از برنامه هایی که سازمان غذا و دارو اخیرا 
در دستور کار خود قرار داده، کاهش بیماری های 
غیرواگیر با کاهش میزان قند و نمک و چربی در 
محصوالت غذایی است، اما این برنامه پیش از 
این جزو برنامه های جدی سازمان غذا و دارو 
نبوده است. دکتر دیناروند در بخش دیگری 
افزایش مرگ  از دالیل  از سخنان خود یکی 
و میر بیماری های قلبی در سال های اخیر را 
اسیدچرب ترانس دانست:  »در 30 سال گذشته 
رصد و پایش خوبی در این زمینه نداشتیم و 
وارد  ترانس  اسیدچرب  و  ندادیم  هشدار 
تغذیه مردم شده است. متاسفانه در سال های 
 گذشته مردم، روغن هایی مصرف می کردند که

 35 درصد اسیدچرب ترانس داشته، در صورتی که 
تحقیقات نشان می دهد هر یک درصد اسیدچرب 
ترانس تا 2برابر بیماری های قلبی را افزایش 
می دهد. اکنون ساالنه 80 هزار نفر بر اثر بیماری های 
قلبی جان خود را از دست می دهند که ناشی از این 
است که رصد، پایش و هشدار به موقع نداشتیم.« 
موضوع  غذا  تهدیدات  تشخیصی  مسیر های 
 دیگری بود که دکتر دیناروند به آن اشاره کرد: 
»مسیر تشخیص های ما کند، طوالنی و بی فایده 
است. به طور مثال برای شناسایی سموم، یک 
تا  آزمایشگاه در یک گوشه کشور داریم که 
یک نمونه به آنجا فرستاده شود، یک ماه طول 
می کشد و سم از بین می رود. همچنین از سال 
گذشته 50 میلیارد تومان برای افزایش تشخیص 
در آزمایشگاه های اصلی سرمایه گذاری شده و 
امیدواریم از آزمایشگاه های همکار نیز بهره بگیریم 

تا شبکه آزمایشگاهی به یکدیگر وصل شوند.«

گزارش »سالمت« از اولین همایش تهدیدهای غذایی

سهم قاچاق در بازار  صنایع غذایی کم نیست
 مهدیه 
آقازمانی

نتایج مطالعات  
متعددی نشان 

داده اند که سهم 
قاچاق از بازار 

ایران بسیار 
باالست و اصال 

وضعیت در این 
زمینه مطلوب 

نیست
-دکتردیناروند

ممکن است مواد 
اولیه یک محصول 
از چند کشور 
مختلف وارد شود 
و اگر هر کدام 
دچار نقصان 
باشد، سالمت 
مصرف کننده به 
خطر می افتد
-دکترحسینی

ضرورت هوشیاری در مقابل خطر بیوتروریسم غذایی
دکتر حاجی میراسماعیل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ابتدای این همایش با بیان این 
توضیحات به اهمیت نقش پدافند غیرعامل در صنعت غذا اشاره کرد: »یکی از وظایف مهم پدافند 
غیرعامل در حوزه غذاست، که شامل مجموعه اقدام هایی از قبیل رصد، پایش، آشکارسازی، 
تشخیص هشدار، تصمیم گیری، عملیات کنترل و در نهایت مدیریت بحران برای آمادگی و 
مقابله در برابر انواع تهدیدات در حوزه غذایی است.« به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
که میزبان این همایش بود، پدافند غیرعامل در حوزه تولید و تامین غذا و سالمت غذا ورود 
پیدا کرده و این موضوع نشانگر اهمیت و آسیب  پذیری تولیدات غذایی از تولید تا مصرف 
است. اگر دشمن هم بخواهد به این مقوله ورود پیدا کند شدت آسیب پذیری افزایش پیدا 
می کند، بنابراین برای رصد و پایش سالمت غذا، به استانداردهای ملی و بین المللی نیاز داریم.
بسیاری از میکروارگانیسم ها اکنون می توانند تهدیدات ایمنی غذا باشند. برخی معتقدند جنون 

گاوی که در اروپا، آسیب جدی به صادرات گوشت وارد کرد یا بیماری سارس که ضربه ای به 
اقتصاد نوپدید چین زد، نتیجه بیوتروریسم است. دکتر هدایت حسینی، رئیس اداره نظارت بر 
سالمت مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز یکی از سخنرانان همایش 
بود که به موضوع بیوتروریسم پرداخت و با بیان مقدمه باال توضیح داد: »با توجه به گستردگی 
مرزها، به کنترل ورود فراورده های غذایی قاچاق از این طریق نیاز داریم. تهدیدات جدی 
اکنون در حوزه ایمنی غذا در بحث بیوتروریسم مطرح است. همچنین ممکن است مواد اولیه 
یک محصول غذایی از چند کشور مختلف وارد کشور شده باشد و اگر هر کدام دچار نقصان 
باشد، سالمت مصرف کننده به خطر می افتد، بنابراین باید دیدگاه زنجیره ای نسبت به سالمت 
غذا داشته باشیم.« آن طور که این مقام مسئول بیان می کند در مخاطرات عمدی در صنعت 
غذا پدافند غیرعامل می تواند کمک کننده باشد. در این همایش با وجود تاکید بسیار بر نقش 

سازمان پدافند غیرعامل، رئیس این سازمان در همایش حضور نداشت.


