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چکيده 
مقدمه 
در کشورهاي جهان سوم به داليل مختلف تهيه غذاي کافی در اغلب موارد با مشکال ت جي ي روبيرو بيوده و
هرساله گزارشهايی از وقوع قحطی و گرسنگی در اين کشورها به گوش میرسي  .در ايين کشيورها مسيلله
اصلی دولتها ،تهيه غذاي کافی براي سير کردن جمعيت گرسنه در حيا ردي ديود اسيت .در کشيورهاي
درحا توسعه سيستمهاي مختلف تولي و عرضه غذا بهدوبی سازماندهی و م يريت نمیدود .عالوه بر ايين،
مشکال ت نادی از رد جمعيت ،رد دهرنشينی ،فق ان منابع الزم براي مقابله با زييانهياي قبيل و بعي از
بردادت محصو و مشکال ت به ادت محيط باعث میدود که مواد غذايی بهدستآم ه از سالمت و کيفييت
الزم بردوردار نباد  .بنابراين مردم کشورهاي درحا توسعه ،در معرض طيف گسيتردهاي از دطيرا ت بيالقوه
سالمت و کيفيت مواد غذايی میبادن  .اين مستن به ه ف جمعآوري اطالعا ت در دصيو رصي سيالمت
غذا در کشور انجام د .
روششناسي 

اين کار با بررسی گزارشهاي معتبر بهدستآم ه است و سپس عناوين ضرور ت ،وضعيت موجود ،عوامل مؤثر
و تحليل م ادال ت فعلی و راهکارهاي پيشنهادي تهيهد ه و در ادتيار افراد گيروه عليوم داروييی قرارگرفتيه
است .سپس با استفاده از نظرا ت اعضاء گزارش نهايی تهيهد ه است.
افتهها 
ي 
ساالنه ح اقل ٠٢ميليون نفر از هموطنانمان به بيماريهاي نادی از غذا مبتال میدون  .طبي آميار سيازمان
به ادت جهانی هرساله  1٢درص مردم کشورهاي صنعتی به بيماريهاي نادی از مصرف غذا دچار میدون
و در موارد ديگر ،آمار دقيقی وجود ن ارد .واقعيت آن است که باوجود پيشرفتهياي بسييار وزار ت به اديت،
درمان و آموزش پزدکی در امور به ادتی و درمانی ،متأسفانه هنوز کشورمان از ع م داديتن يي سيسيتم
جامع ،منسجم و کارآم کنتر و نظار ت بر سالمت مواد غذايی از «مزرعه تا سفره» بهد  ت در رنج است .به
دليل وجود چالشهاي بسيار زياد در حيطه سالمت مواد غذايی ،بيماريهاي ناديی از ميواد غيذايی يکيی از
مشکال ت عم ه کشور محسوب میگردد.
جهگيري 
بحثونتي 
راهکارها و پيشنهادها براي رسي ن به وضعيت مطلوب در زمينه دادصهاي ايمنی و سالمت غذايی در ايران
عبار تان از م يريت کنتر مواد غذايی ،برقراري قوانين و مقررا ت مواد غذايی ،ايجاد سيستم بازرسی پيوسته





مواد غذايی ،بهبود آزمايشگاههاي رسمی کنتير ميواد غيذايی ،اطيالعرسيانی ،آميوزش و ارتباطيا ت مربيو
بهسالمت و کيفيت مواد غذايی.
كليدواژه :مستن حمايتطلبی ،م يريت و کنتر سموم ،مواد غذايی ،ارتقاء ايمنی ،سالمت غذا.

