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هٌجغ خجش :دیذُ ثبى ػلن ایشاى

وذ خجش۴۱۴68:

سییس هشوض تحمیمبت سالهت ٍ ایوٌی غزای داًطگبُ ػلَم پضضىی یضد ثب
ّطذاس ًسجت ثِ ػشضِ ثشخی هحصَالت تملجی ٍ غیشهجبص ثِ ػٌَاى هحصَل
اسگبًیه دس وطَس ثش ضشٍست آگبّی سسبًی ػوَهی ٍ ثشخَسد جذی ثب ایي لجیل
تخلفبت ثِ هٌظَس حفظ سشهبیِ اػتوبد ػوَهی دس ایي ثخص تبویذ وشد.

دوتش ثْبدس حبجی هحوذی دس گفت ٍ گَ ثب خجشًگبس دیذُ ثبى ػلن ایشاى اظْبس داضت :هتأسفبًِ ثشخی ضَاّذ دس دًیب ًطبى هی دٌّذ وِ
ّوگبم ثب افضایص سغجت هصشف وٌٌذگبى ثِ هحصَالت اسگبًیه ٍ اص سَیی هحذٍد ثَدى تَلیذ ایي هحصَالت ،صهیٌِ ثشای اًجبم تملجبت
غزایی ٍ سَدجَیی ػذُای اص هتخلفبى ٍ ػشضِ هحصَالت غیش اسگبًیه ثب لیوتّبی گضاف (ٍ هؼشفی فشیجىبساًِ آى ثِ ػٌَاى یه غزای
اسگبًیه) ایجبد ضذُ است .اهشٍصُ دس وطَس هب ًیض دس ثؼضی اص هشاوض فشٍش هحصَالت وطبٍسصی ،هحصَالتی ثِ ًبم اسگبًیه ثِ فشٍش هی
سسٌذ وِ فبلذ ًطبى هلی اسگبًیه ٍ ثشچست گزاسی لبًًَی تَسط سبصهبى ّبی هسئَل ّستٌذ وِ ایي اهش ضجْبتی سا دس خصَظ ادػبی
اصبلت ایي هحصَالت ایجبد وشدُ است .الجتِ ایي هؼضل هحذٍد ثِ وطَس هب ًیست ٍ ثِ ػٌَاى هثبل دس ایبالت هتحذُ آهشیىب تملجبت دس
ػشضِ هحصَالت اسگبًیه یىی اص سایجتشیي اًَاع تخلفبت هىطَفِ است.

ثبصسس اًجوي ػلوی ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غزایی ایشاى خبطشًطبى وشد :دس حبل
حبضش هشوض هلی تأییذ صالحیت ایشاى وِ اص ًظش سبختبس سبصهبًی صیش ًظش هستمین
سبصهبى هلی استبًذاسد ایشاى است ،هتَلی اصلی ًظبست ٍ صذٍس گَاّی ٍ هجَص
ثشچست گزاسی هحصَالت اسگبًیه دس وطَس است .دس ایي صهیٌِ ضبیستِ است ثِ
هصشف وٌٌذگبى هحصَالت اسگبًیه آگبّی ّبی الصم اسائِ ضَد؛ ثذیي صَست وِ
ادػبی فشٍش ّشگًَِ هحصَل وطبٍسصی ثِ ًبم اسگبًیه وِ ّیچ ثشچست ،هجَص ٍ یب
گَاّی صبدسُ اص سَی هشوض هلی تأییذ صالحیت ایشاى ٍ یب سبصهبى هلی استبًذاسد

ایشاى سا ًذاضتِ ثبضذ ،هَسد تأییذ ًجَدُ ٍ اصبلت آى هحصَل اص ًظش اسگبًیه ثَدى
هَسد تشدیذ است

اص سَی دیگش ،پش ٍاضح است وِ ّشگًَِ ثشچست گضاسی ،هجَص یب گَاّی دس ایي خصَظ وِ هَسد ادػبی سبیش ًْبد ّب ٍ هشاوض ثبضذ ،اص ًظش
لبًًَی فبلذ ٍجبّت است.

ایي فَق دوتشی سن ضٌبسی هَاد غزایی ّطذاس داد :تملجبت دس صًجیشُ تَلیذ غزا دس ثسیبسی اص هَاسد هٌجش ثِ هخذٍش ضذى ایوٌی
ضَد؛ چشا وِ ػشضِ وٌٌذگبى هتخلف هحصَالت تملجی ثِ طَس هؼوَل خَد سا هلضم ثِ سػبیت استبًذاسدّبی ویفی ٍ هحصَالت غزایی هی
ثشداسیّبی هستوش ٍ تجضیِ ٍ تشدیذً ،وًَِ ثْذاضتی ًویداًٌذ ٍ لزا سالهت هصشف وٌٌذگبى هوىي است تحت تأثیش سَء لشاس ثگیشد .ثی
وٌذ تحلیل آصهبیطگبّی هحصَالت ػشضِ ضذُ دس ثبصاس هصشف ،ثِ وطف ٍ پیطگیشی اص ثشٍص ایٌگًَِ تملجبت ووه هی وٌذ.
ّبی جضایی هتخلفبى ،یىی دیگش اص الذاهبت ثبصداسًذُ دس ایي صهیٌِ ثَدُ وِ ثِ ًَثِ خَد هستلضم ثِ گفتِ حبجی هحوذی ،اِػوبل جشیوِ
ٍسٍد لبًًَگزاساى ٍ هسئَالى ریشثط ثِ ایي هَضَع است .ثِ ػجبست دیگش ٍضغ لَاًیي جضایی تَسط لبًًَگزاساى دس خصَظ جشم اًگبسی
تخلفبت هشتجط ثب هحصَالت غزایی اسگبًیه ضشٍستی اًىبس ًبپزیش است.
ّبی ًظبستی فؼلی ایي است وِ تجْیضات هَسد ًیبص جْت توبیض هحصَالت اسگبًیه اص هحصَالت ٍی خبطشًطبى وشد :یىی اص هحذٍدیت
وطبٍسصی سایج ثِ سَْلت دس دستشس ًجَدُ ٍ ّوچٌیي آصهبیصّبی هشثَطِ ثسیبس پیچیذُ ٍ پشّضیٌِ ّستٌذ؛ ثٌبثشایي پبیص ٍ ًظبست ثش
وٌٌذگبى ٍجَد داسد وِ گزاسی هحصَالت اسگبًیه ثب چبلصّبیی سٍثشٍ است ٍ احتوبل سَءاستفبدُ اص حسي اػتوبد هصشف صحت ثشچست
ایي هَضَع تَجِ ثیطتش دستگبُّبی ًظبستی هسئَل ٍ پژٍّطگشاى ایي حَصُ سا التضب هیوٌذ.
حبجی هحوذی دس گفت ٍ گَ ثب دیذُ ثبى تصشیح وشد :دس حبل حبضش ثیطتش سسبًِ ّبی جوؼی دس جْت تشغیت هشدم ثِ هصشف هحصَالت
اسگبًیه تالش هی وٌٌذ ٍ ضبیذ ثِ هٌظَس پشّیض اص تطَیص ارّبى ػوَهی ،ثِ احتوبل ثشٍص تخلفبت ٍ فشٍش هتملجبًِ دس ایي صهیٌِ چٌذاى
وٌٌذگبى آگبّی جبهؼی دس ایي صهیٌِ ًذاسًذ ًوی پشداصًذ ٍ دس ًتیجِ ثشخی اص هصشف وٌٌذگبى آگبّی جبهؼی دس ایي صهیٌِ ًذاسًذ.
ٍی افضٍد :تملجبت دس صٌبیغ غزایی ًِ ،تٌْب ایوٌی غزا سا ثِ خطش هی اًذاصد ،ثلىِ سشهبیِ ػظین اػتوبد ػوَهی دس جبهؼِ سا صایل هیوٌذ.
تجبسة هختلف دس دًیب ًطبى دادُ است وِ ّش گبُ یه هحصَل هَسد استمجبل هشدم لشاس گیشد اهىبى دست اًذاصی ٍ تخلف تَسط یه
سشی افشاد سَدجَ ٍجَد داسد.
حبجی هحوذی تصشیح وشد :هتأسفبًِ دس گزضتِ ًوًَِ ّبیی اص ایي دست تملجبت دس صٌبیغ غزایی ایشاى سخ دادُ اًذ وِ اص جولِ آًْب هی-
تَاى ثِ لضیِ تملت افضٍدى سٍغي پبلن دس ضیش اضبسُ وشد وِ طی آى اًجبم تملت تَسط هؼذٍدی اص ػشضِ وٌٌذگبى هتخلف هَجت تطَیص
ارّبى ػوَهی ٍ تطىیه دس ًحَُ ػولىشد صٌبیغ لجٌی وطَس ضذ.
ّبی غیش هجبص ٍ یب افضٍدى ثبفتّبی غیش هجبص حیَاًی هَجت ّوچٌیي تملجبت دس صٌبیغ سَسیس ٍ وبلجبس ًظیش استفبدُ اص گَضت
وبّص اػتوبد ػوَهی ًسجت ثِ سالهت ٍ ایوٌی فشاٍسدُ ّبی گَضتی ضذُ است .ثٌبثشایي ثین آى هیسٍد وِ دس دساصهذت دس سبیِ ون -
تَجْی ٍ ًظبستّبی ًبوبفی ،ثشخی اص تملجبت احتوبلی دس ػشضِ هحصَالت وطبٍسصی اسگبًیه دس وطَس اًجبم گیشد.
سییس هشوض تحمیمبت سالهت ٍ ایوٌی غزای داًطگبُ ػلَم پضضىی یضد دس پبیبى تصشیح وشد :دستیبثی ثِ آى دستِ اص هحصَالت غزایی
اسگبًیه وِ ووتشیي هخبطشُ احتوبلی سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ ٍ طجك الضاهبت لبًًَی ٍ هجبص تَلیذ ضذُ اًذ ،ثبیذ ثِ ػٌَاى یه هطبلجِ ٍ
تشدیذ تحمك ایي ّذف هتؼبلی ًیبصهٌذ ػضم وٌٌذگبى ،تَلیذوٌٌذگبى ٍ دستگبُّبی ًظبستی هسئَل للوذاد ضَد؛ ثی ّذف هطتشن هصشف
اًذسوبساى ،هتخصصبى ،پژٍّطگشاى ،دستگبُّبی اجشایی ٍ هتَلیبى سالهت ٍ اهٌیت غزایی وطَس است جذی توبهی دست.

