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چکيده
مقدمه
امر سالمت غذا در جوامع پيشرفته صنعتی کامالً نهادينهشده و در اين کشووراا ماوام موواد غوذايی ازو ا
مصرف ،ا نظر وجود ساوم و آاليندهااي احتاالی مورد آناليز دايق ارار میگيرند و لذا موردم ايون کشووراا
سالممرين نوع مواد غذايی را در جهان به مصرف میرسانند .متأسفانه در ايران مسئله سالم بودن غوذا کاتور
موردموجه دولت اا بوده است و فقدان يک مرکز ادرماند براي نظارت بر سالمت غذا در ايران کامالً مشوهود
است .در محقيق کنونی سعی بر آن است که ضان معريف غذاي سالم و ااايت آن ،برنامهااي ازلی و فعلوی
سا مانااي بينالاللی و کشورااي پيشرفته جهان در ارمزاط با غذاي سالم مورد مفحص ارار گيورد .سوس
چالشااي موجود در ايران ،مورد ار يابی وااعشده و يک برنامه ملی راازردي در امر سالمت غذا ارائه گردد.
روششناسي
ابتدا اطالعات ال م با روش جستجو در وبسايتاا ،ا طريق ارسال پست الكترونيک به مراکز مربوطوه وو يوا
محققين) و جستجو در بانکااي اطالعامی معتزر بينالاللی ما حد امكان استخراج شد و بوهداوت ماالعوه و
دستهبندي و مجزيهومحلي شد .سس اطالعات ال م در مورد سياستاا و برنامهااي کنترلی غوذا در ايوران
موسط دولت ،مجل و سا ماناا و و ارمخانهااي مرمزط شام سياستاا ،اانونگذاري و برنامهااي اجرايی،
نظارمی و کنترلی آناا در مينه پايش ،آناليز و کنترل ساوم در مواد غذايی در طوی يوک داوه گذشوته ا
روشاايی نظير جستجو در وبسايتاا ،مصاحزه با مسئولين ذيربط ،ماالعه اسناد و برنامهاواي موسوعهاي
کشور ،مصاحزه با صاحبنظران ،متخصصين ،اساميد مراکوز اجرايوی و دانشو اهاوا و جسوتجو در بانوکاواي
اطالعامی معتزر ملی و بينالاللی ما حد امكان جاعآوريشده و ماالعه ،دستهبندي و مجزيهومحلي شد.
يافتهها
انو در ايران يک سيستم منسجم واحد و پيشرفته در امر مديريت سالمت غذايی وجوود نودارد و اصووالً در
ساليان گذشته اين موضوع بهشدت مورد اغفال وااع شده است .بااينوجود چندين سوا مان در ايوران وجوود
دارد که ارکدام به نحوي با مقوله سالمت مواد غذايی ارمزاط من امنگ دارند .اين سوا ماناوا عزوارتانود ا :
سا مان غذا و دارو و ارت بهداشت ،درمان و آمو ش پزشوكی ،سوا مان اسوتاندارد ملوی ايوران ،و ارت جهواد
کشاور ي ،و ارت صنعت ،معدن و مجارت و سا مان ميوه و مرهبار .در ساليان اخير بهمنظور نظارت دايوق بور
کيفيت و سالمت مواد غذايی در کشور ،چندين سند و اانون مهم در امر سالمت موواد غوذايی مودوين شوده
است که عزارتاند ا سند چشماندا جاهوري اسالمی ايران در افق  ،1141اوانون برناموه پون سواله پونجم

موسعه جاهوري اسالمی ايران و )1934-1931است و نيز مشكي شووراي عوالی سوالمت و امنيوت غوذايی
و ارت بهداشت ،درمان و آمو ش پزشكی و سياستااي کلی ااتصاد مقواومتی ابالغوی موسوط مقوام معظوم
رازري حائز ااايت است .بررسیاوا نشوان مویداود سواالنه حوداا ٠4ميليوون نفور ا اوموطناناوان بوه
بيااريااي ناشی ا غذا مزتال میشوند طزق آمار سا مان بهداشت جهانی ارساله  94درصد مردم کشورااي
صنعتی به بيااريااي ناشی ا مصرف غذا مزتال میشوند.
بحث و نتيجهگيري
در جهان پيشرفته کنونی ،موضوع دستيابی به غذاي سالم ،کافی ،ااب دسترس و ار ان در ااوه مواناوا و
مكان اا حق طزيعی و انسانی ار شهروندي است و ماام کشورااي دنيا براي حصول به اين امر مالش بسويار
فراوان به خرج میداند .در ايران به دلي نزود يک سا مان يكسارچه و جامع مديريت و نظوارت بور سوالمت
مواد غذايی و نيز به دلي موا ي کاريااي ياد سا مانااي گوناگون که ار يک خود را متولی سالمت مواد
غذايی میدانند ،مواد غذايی ا نظر سالمت با چالشااي بسيار گوناگونی روبروست .با موجه به داليلوی چوون:
حقايق و اسناد مسلم و اثزاتشده علای در ارمزاط با اثرات سای مورمزط بوا سواوم موجوود در موواد غوذايی
ا جاله :ايجاد سرطان ،انواع اختالالت اورمونی ،مغييرات شديد ژنتيكی ،نااصالخلقه ايی و غيره ازينهاواي
سن ين درمان ناشی ا بيااريااي مرمزط با غذا ،الزامات مربوط به صادرات محصووالت کشواور ي بوه دي ور
کشورااي جهان ،الزامات بينالاللی الزامات اانونی دولت جاهوري اسالمی ايران ا جاله :مفهوم رفاه ملی در
سند چشماندا جاهوري اسالمی ايران در افق  ٠٠سال آينده ،اانون برنامه پن ساله پنجم موسوعه جاهووري
اسالمی ايران ،وجود يک مرکز ملی ادرماند علای مجهز به آ مايش اهاا و دست اهاواي پيشورفته بوهمنظوور
مديريت ،آناليز و کنترل سواوم ،در موواد غوذايی کوامالً ضورورت دارد .ايون سوا مان بايود طزوق معياراواي
پذيرفتهشده بينالاللی ،در  5اص مديريت کنترل مواد غذايی ،اوانين و مقررات مواد غذايی ،سامانه با رسی
مواد غذايی ،آ مايش اهااي رسای کنترل مواد غذايی و سامانه آمو ش و ارمزاطات مربووط بوهسوالمت موواد
غذايی ادايت و رازري شود ما بتواند کار آيی ال م را داشته باشد.
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