دانشگاه علىم پسشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی شاهرود

مقابله با قاچاق کاالهای حىزه سالمت

دِٚت ٞب دس ساػتبی ٔؼئِٛیت خٛد دس حفؼ ثٟذاؿت  ٚػالٔت ؿٟش٘ٚذاٖ  ،اٞشْ ٞبی
٘ؾبستی  ٚدػتٍبٞ ٜبی وٙتشَ وٙٙذٚ ٜیظ ٜای تذاسن ٔی ثیٙٙذ تب ثش تِٛیذ  ٚفشض ٝوبالٞب

٘ؾبست ٕ٘بیٙذ .دس وـٛس ٔب ٘یض دػتٍبٜٞبیی چٚ ٖٛصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ
پضؿىی ٔؼئ٘ َٛؾبست ثش ویفیت وبالٞبی ػالٔت تِٛیذ ؿذ ٜدس داخُ  ٚیب وبالٞبی
ٚاسداتی ٞؼتٙذ تب ٔجبدا ث ٝدِیُ تِٛیذ یب ٚاسدات وبالٞبی غیش ثٟذاؿتی  ٚثیویفیت ،
ػالٔت اجتٕبؿ ث ٝخغش افتذ .
آ٘چ ٝدس س٘ٚذ لبچبق وبال اتفبق ٔیبفتذ ایٗ اػت و ٝافشاد یب ؿجىٞ ٝبیی اص ٔجبسی غیش
ٔجبص وبالٞبیی سا ثذ ٖٚافٕبَ ٘ؾبست دػتٍبٜٞبی ٔؼئ َٛسٚا٘ ٝی ثبصاس وشد ٚ ٜیب ثب
اػتفبد ٜاص ٌشیضٌبٞ ٜبی ٔٛجٛد دس ٔجبدی سػٕی  ،وبالی خٛد سا ث ٝدٚس اص ٞشٌ ٝ٘ٛافٕبَ
وٙتشَ ویفی  ٚثٟذاؿتی فجٛس ٔی دٙٞذ  .دس ٞش د ٚكٛست احتٕبَ ایٙى ٝوبالی فشض ٝؿذٜ
ث ٌٝ٘ٛ ٝای اص ٘ؾش ویفیت  ٚسفبیت اِضٔبت لب٘٘ٛی ٔـىُ داؿت ٝثبؿذ صیبد اػت .اص عشف
دیٍش ث ٝدِیُ ایٗ و٘ ٝیشٚی ا٘تؾبٔی  ٚدػتٍبٞ ٜبی ٔؼئ َٛوـف وبال ٚؽیف ٝداس٘ذ تب ثٝ
وـف  ٚضجظ وبالٞبیی و ٝث ٝایٗ ؿىُ سٚا٘ ٝثبصاس ٔی ٌشد٘ذ  ،ثپشداص٘ذ  ،لبچبلچیبٖ

٘بٌضیش اص ث ٝوبسٌیشی تشفٙذٞب  ٚؿٍشدٞبی خبف دس ثؼت ٝثٙذی ،جبػبصی  ،حُٕ،
ٍٟ٘ذاسی  ٚفشض ٝوبالٞبی لبچبق ٞؼتٙذ  ٚایٗ ٔٛضٛؿ ٘یض ػجت فبػذ ؿذٖ  ٚاص دػت
سفتٗ ویفیت  ٚػالٔت وبالٞب ٔیٍشدد

ٌشا٘جٟبتشیٗ  ٚاسصؿٕٙذتشیٗ ٘قٕت اِٟی اػت  ٚعجیقی اػت وٞ ٝیچ فمُ ػّیٕی
ٕ٘یپزیشد و ٝفشد آٌبٞب٘ ٝػالٔت خٛد سا ث ٝخغش ا٘ذاصد ٚ ٚاسد وشدٖ صیبٖ ث ٝػالٔتی ٚ
ا٘جبْ ٞش فّٕی ؤ ٝؼتّضْ صیبٖ جؼٕی ثبؿذ اص ٍ٘ب ٜؿشؿ ٔمذع اػالْ ٘ىٞٛؾ  ٚتحشیٓ
ؿذ ٜاػت .
ثذیٟی تشیٗ  ٚػبدٜتشیٗ فبّٔی و ٝػالٔت فشد  ٚجبٔق ٝسا ث ٝخغش ٔیا٘ذاصد ٔ ،لشف
خٛساوی ٞب  ٚآؿبٔیذ٘ی ٞبیی اػت و ٝثٞ ٝش دِیُ ػبِٓ ٘یؼتٙذ  .پبس ٜای اص ٔٛاد غزایی ثٝ
دِیُ اػتفبد ٜاص ٔٛاد ٘بٔٙبػت دس تِٛیذ  ،سفبیت ٘ىشدٖ اك َٛثٟذاؿتی دس تِٛیذ  ٚفشض، ٝ
تمّت  ،ؿشایظ ٘بٔٙبػت ٍ٘ ٝداسی ٕٞ ٚب٘ٙذ آٖ صیبٖ آٚس ٞؼتٙذ  ٚاص ایٗ س ٚػالٔتی
ٔلشف وٙٙذ ٜی غبِجب ٘بآٌب ٜسا تٟذیذ ٔی وٙٙذ .داس ، ٚؿٛیٙذٞ ٜب ِٛ ٚاصْ آسایـی ٌشٜٚ
دیٍشی اص وبالٞب ٞؼتٙذ ؤ ٝلشف آٟ٘ب ثی ٟ٘بیت حؼبع  ٚتبثیشٌزاسی ا٘ٛاؿ ٘بٔغّٛة ٚ
٘بٔشغٛثـبٖ ثش ػالٔت جؼٓ  ٚسٚاٖ آ٘ی ٌ ٚب ٜغیشلبثُ ججشاٖ اػت .
 ٚدس ٟ٘بیت وبالٞبی ٔلشفی ثبدٚاْ ٘ؾیش ّٔضٔٚبت  ٚتجٟیضات ٔلشفی پضؿىی سا ٔی تٛاٖ
روش وشد و ٝدس كٛست ٘ذاؿتٗ ویفیت الصْ ٔی تٛا٘ٙذ ٔخبعشات جذی ثٕٞ ٝشا ٜداؿتٝ

ثبؿٙذ ٞشچٙذ ایٗ ٔخبعشات چ ٖٛدٌ ٚش ٜٚوبالیی یبد ؿذٜی پیـیٗ ٔحؼٛع ٚ
صٚدٍٙٞبْ ٘جبؿذ  .ثٙبثشایٗ وبالٞبی ػالٔت ٔحٛس ؿبُٔ داسٞٚبٔ ،ىُٕ ٞبٛٔ ،اد غزایی،
خٛساوی ٚآؿبٔیذ٘یٔ ،حلٛالت آسایـی  ٚثٟذاؿتی ّٔ ٚضٔٚبت  ٚتجٟیضات پضؿىی ٔی
ثبؿذ و ٝث ٝفّت حؼبػیت ثبالی ایٗ الالْ وٙتشَ ٔ ٚجبسص ٜثب آٖ ثبیذ جذی تش ثبؿذ.

دس دٞٝٞبی اخیش حفؼ ػالٔت ٙٔ ٚبفـ ٔلشفوٙٙذٌبٖ دس لّٕشٚ ٚؽبیف ٔ ٚؼئِٛیتٞبی
اِٛٚیتداس ثخؾ دِٚتی ،خلٛكی  ٚػبصٔبٖٞبی ٔشدْ ٟ٘بد دس ػغٛح ٔٙغمٝای ٚ
ثیٗإِّّی لشاس ٌشفت ٚ ٝأشٚص ٜدس ثؼیبسی اص وـٛسٞب ٔمشسات  ٚػیبػتٞبی تجبسی دس
ٔٛسد تِٛیذٚ ،اسدات  ٚفشضٔٝحلٛالت خبف ( و ٝث ٝػالٔت  ٚسفب ٜافشاد جبٔق ٝاستجبط
داسد ) ٚضـ  ٚثٛٔ ٝسد اجشا ٌزاؿتٔ ٝیؿٛد تب اص ٔلشف وبالٞبی صیبٖآٚسی و ٝػالٔت
ٔلشفوٙٙذٌبٖ سا ث ٝخغش ٔیا٘ذاصد ،جٌّٛیشی ؿٛد .ثب تٛج ٝثٚ ٝؽبیف حبوٕیتی وٝ
ػبصٔبٖ غزا  ٚراسٚ ٚ ٚصاست ٔتجٛؿ دس ثشاثش ػالٔت  ٚحفؼ حمٛق ٔبدی ٔ ٚقٛٙی افشاد
جبٔق ٝثشفٟذ ٜداسد  ،ساٞىبسٞبی ثؼیبسی ا٘ذیـیذ ٜؿذ ٚ ٜثٛٔ ٝسد اجشا ٌزاؿتٔ ٝیـٛد تب

ایٗ ؤ ٝشدْ ثتٛا٘ٙذ اص تغزیٔ ٚ ٝلشف ػبِٓ ٔ ٚغٕئٗ ثٟشٙٔ ٜذ ٌشد٘ذ  .ثب ایٗ حبَ
ػٛدجٛیبٖ فشاٚا٘ی ٘یض ٞؼتٙذ و ٝثب ا٘ٛاؿ ؿٍشدٞب  ٚتشفٙذٞب اص وٙتشَٞبی لب٘٘ٛی ٔی
ٌشیض٘ذ  ٚثب تِٛیذ  ٚفشض ٝی وبالٞبی ٘بٔشغٛة ٘ ،بٔٙبػت  ٚصیبٖ آٚس ،حمٛق اجتٕبؿ سا
پبیٕبَ  ٚػالٔت  ٚثٟذاؿت ٔشدْ سا ث ٝخغش ٔی ا٘ذاص٘ذ
کاالی قاچاق و سالمت اجتماع
كشف ٘ؾش اص فُّ ٚسٚد وبالٞبی لبچبق ث ٝثبصاس  ٚدالیُ ٔختّف خشیذ ٔ ٚلشف آٖ
تٛػظ خب٘ٛادٞ ٜب وٌ ٝشچٛٔ ٝضٛؿ ثؼیبس ٕٟٔی اػت ،ث ٝعٛس ٔؼّٓ ٞیچ خب٘ٛاد ٜای
حبضش ٕ٘یـٛد دس ؿشایظ فبدی ث ٝخبعش ٔٙفقت ٔبدی ػالٔتی خٛد  ٚخب٘ٛاد ٜخٛیؾ سا
ثب ٔلشف وبالیی ؤ ٝیذا٘ذ یب حتی ٌٕبٖ ٔی ثشد صیبٖ آٚس اػت ث ٝخغش ا٘ذاصد  .ثٙبثشایٗ اص
جٟت ثٟذاؿت  ٚػالٔتی ٔ،لشف وبالٞبی لبچبق سیؼه ثضسٌی اػت و ٝاغّت غیش لبثُ
ججشاٖ اػت .

ٌشایـی و ٝث ٝخشیذ ایٗ ٌ ٝ٘ٛوبالٞب دس ٘ضد ٔشدْ ٚجٛد داسد یب اص ػش اضغشاس اػت یب ثٝ
دِیُ ٘بآٌبٞی  .اضغشاس  ،خبف خب٘ٛادٜٞبی وٓدسآٔذ و ٝث ٝدِیُ ٘بتٛا٘ی ٔبِی دس خشیذ
وبالی ٔغٕئٗ غیشلبچبق ث ٝلج َٛچٙیٗ سیؼه ِٙٛٞبوی تٗ ٔی دٙٞذ  .اِجت ٝدس اغّت ٔٛاسد

فمش ٔبِی ثب فمش فشٍٙٞی ٘یض فجیٗ اػت  .یقٙی ایٔ ٍٝ٘ٛٙلشف وٙٙذٌبٖ اص ؿٙبخت  ٚدسن
پیبٔذٞبی خغش٘بن ثٟذاؿتی ٔلشف ایٗ وبالٞب ٘ ،بتٛاٖ ٞؼتٙذ  .ثٙبثشایٗ ٔـىُ اػبػی
٘بآٌبٞی افشاد جبٔق٘ ٝؼجت ثٔ ٝخبعشات  ٚفٛالت ٔلشف وبالٞبی لبچبق اػت و ٝآٟ٘ب سا
ث ٝخشیذ ایٗ وبالٞب ٔتٛجٔ ٝی ػبصد .
ٔـىُ اػبػی٘ ،بآٌبٞی افشاد جبٔق٘ ٝؼجت ثٔ ٝخبعشات  ٚفٛالت ٔلشف وبالٞبی لبچبق
اػت و ٝآٟ٘ب سا ث ٝخشیذ ایٗ وبالٞب ٔتٛجٔ ٝیػبصد
ٞش لؼٓ اص وبالٞبی لبچبق ٔی تٛا٘ذ ث ٝخبعش ؿشایظ خبف تِٛیذ ٍٟ٘ ،ذاسی  ،ثؼت ٝثٙذی
 ،حُٕ  ،فشضٔ ٚ ٝب٘ٙذ آٖ ثشای ػالٔت ٔلشف وٙٙذ ٜخغش ایجبد ٕ٘بیذ و ٝاِجت ٝپبس ٜای
اص ایٗ ؿشایظ ثشای وبالٞبی ٔختّف  ،یىؼبٖ ٞؼتٙذ  .ثبیذ اثقبد ٔؼبِ ٝثشای ٔشدْ ث ٝسٚؿٙی
تجییٗ ٌشدیذٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜبی فیٙی ایٗ ٔخبعشات ثیبٖ ٌشد٘ذ  ،دس ٘تیج ٝثب خٛدداسی ٔشدْ اص
ٔلشف وبالٞبی لبچبق  ،ثخـی اص ٔؼبِ ٝی لبچبق خٛد ث ٝخٛد حُ خٛاٞذ ؿذ .

دارو و محصوالت آرایشی قاچاق  ،تهدیدی بز سالمت اجتماع
لبچبق داس ٚپغ اص ٔٛاد ٔخذس  ٚاػّحٚ، ٝحـتٙبن تشیٗ ٘ٛؿ لبچبق اػت  ،چشا وٝ
ػالٔتی  ٚجبٖ ا٘ؼبٖ ٞب سا ؿذیذا"  ٚثٝػشفت دس ٔقشم خغش لشاس ٔی دٞذ .ؿبیذ ثتٛاٖ
ٌفت و ٝإٞیت داسٔ ٚ ٚلشف كحیح آٖ دس ٞش جبٔق ٝای اص إٞیت تغزی ٝكحیح ٘یض
ثیؾ تش اػت  ٚفٛاسم ٘بؿی اص ػٛء ٔلشف آٖ ٘یض خیّی صٚد دأٗ ٌیش فشد  ٚاجتٕبؿ
ٔی ٌشدد.
.

تمّت دس تِٛیذ  ٚفشض٘ ٝیض ٔتبػفب٘ ٝچیضی اػت و ٝدس ثبصاس فشض ٝی داس ٚث ٝفشاٚا٘ی
دیذٔ ٜی ؿٛد  .اغّت داسٞٚب ٔ ،ىُٕ ٞبی خٛساوی ِٛٚاصْ آسایـی و ٝدس ٔمبیؼ ٝثب
تِٛیذات داخّی ث ٝلیٕت اسصا٘ی دس ثبصاس لبچبق فشضٔ ٝیٍشد٘ذ ،تمّجی ثٛد ٜأب دس پٛؿؾ
ِفبفی ؿىیُ  ٚجزاة  ٚثب ثشا٘ذٞبی ٔقشٚف دس اختیبس ٔـتشیبٖ لشاسٔیٍیش٘ذ .پبس ٜای اص ایٗ
لجیُ وبالٞب فبلذ ٔبد ٜی ٔٛثش ثٛد ٚ ٜچ ٝثؼب داسای تشویجبت خغش٘بن ٘ ٚبٔشثٛط ٞؼتٙذ .

ٌبٞی ٘یض ثب ایٗ و ٝتبسیخ ٚالقی افتجبس ٔلشف وبال ٌزؿت ٝأب دس ِفبفی ثب تبسیخ ٔقتجش لشاس
داد ٜؿذ ٜاػت  .افشاد ػٛدج ٛداسٞٚبی لبچبق سا ث ٝعشص ٔبٞشا٘ ٝثؼتٝثٙذی ٔیوٙٙذ وٝ
حتی ؿٙبػبیی آٖ ثشای ٔتخللبٖ تِٛیذ داس ٓٞ ٚث ٝػختی ٔیؼش اػت.
 ٓٞچٙیٗ ثٝدِیُ ؿشایظ ٍ٘ ٝداسی ایٗ ٘ٛؿ داسٞٚب ٛ٘ ٚؿ فشض ٝی آٖ ،ثؼیبس پیؾ ٔیآیذ
و ٝحتی داسٚیی فبػذ ثٔ ٝـتشیٞبی ثخت ثشٌـت ٝفشٚخت ٝؿذ ٜاػتٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بیی اص ایٗ
داسٞٚب اكٛال دػت ػبص  ٚفبػذ ٞؼتٙذ  ٚاص ٔٛادی ٘بٔشتجظ ٘ ٚبػبِٓ ػبخت ٝؿذٜ
ا٘ذٔ .ىُٕ ٞبی غزایی  ٚداسٞٚبی تمٛیتی اغّت دس ایٗ صٔش ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ ٔ ٚلشف
وٙٙذٌبٖ ای ٍٝ٘ٛٙداسٞٚب ث ٝفّت تلٛس اثشٌزاسی ثیؾ تش ایٗ داسٞٚب ٘ؼجت ثٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبی
داخّی ،ث ٝخشیذ آٖ ٞب الذاْ ٔی ٕ٘بیٙذ.
حؼبػیت ؿبیـتشیٗ فبسضِٛ ٝاصْ آسایـی تمّجی اػت .احؼبع ػٛصؽ  ٚػٛصٖ ػٛصٖ
ؿذٖ دس ٔحّی ؤ ٝبد ٜآسایـی اػتفبد ٜؿذ ، ٜؿبیـتشیٗ ؿىبیبت ٔلشف وٙٙذٌبٖ اػت .

احؼبع ػٛصؽ  ٚػٛصٖ ػٛصٖ ؿذٖ دس ٔحّی ؤ ٝبد ٜآسایـی اػتفبد ٜؿذ ، ٜؿبیـتشیٗ
ؿىبیبت ٔلشف وٙٙذٌبٖ اػت ٔ .قٕٛال چٙیٗ افشادی ثٔ ٝتخلق پٛػت ٔشاجقٝ
ٕ٘یوٙٙذ  ٚخٛدؿبٖ اص ٔلشف آٖ ٔحل َٛخبف خٛدداسی ٔیوٙٙذ .ػبیش فالئٓ ؿبیـ
فجبست ا٘ذ اص :لشٔضی ،تٛسْ ،خبسؽ  ٚتبَٞٚبی آثذاس .فٛاسم جب٘جی دیٍشی ؤ ٝیتٛا٘ذ
دس اثش اػتفبد ٜاص ِٛاصْ آسایؾ سٚی دٞذ ؿبُٔ وٟیش ،فف٘ٛت پٛػت ،فف٘ٛت سیـ.،ٛٔ ٝ

تغییش سً٘ پٛػت ،آو( ٝٙجٛؽٞبی غشٚس جٛا٘ی) ،تغییش سً٘  ٚكذٔ ٝث٘ ٝبخٗ .ٛٔ ٚ
فغشٞب ػشدػتٝی حؼبػیتصاٞب ٞؼتٙذ  .فغشٞب ٛٔ ٚاد خٛؿجٛوٙٙذ ٜؿبیـتشیٗ فّت
ایجبد حؼبػیت پٛػتی دس ٔٛاد آسایـی (حتی ٔشغٛةتشیٗ ا٘ٛاؿ آٖ) ٞؼتٙذ .ثب تٛج ٝثٝ
لذٔت ثشخی اص وبسخب٘ٞٝبی خبسجی دس تِٛیذ ٔٛاد ٔقغش  ٚادوّٗ ٘ ٚبتٛا٘ی كٙبیـ داخّی
دس سلبثت ثب ٔحلٛالت خبسجی ،ایٗ ٔٛاد یىی اص ٟٔٓتشیٗ الالْ ثٟذاؿتی  ٚآسایـی
لبچبق ؿذ ٜدس وـٛس سا تـىیُ ٔیدٙٞذ .سً٘ ٔ ٛیىی اص ثحث ثش اٍ٘یضتشیٗ الالْ
آسایـی اػت خغش حؼبػیتصایی سً٘ٞبی ٔ ٛحتی دس ثٟتشیٗ ٔبسنٞب ٚجٛد داسد أب دس
ٔٛسد سً٘ ٔٞٛبی تمّجی ایٗ احتٕبَ ثؼیبس ثیؾتش ٔیؿٛد .سیضؽ ٔ ٛدس اثش سً٘ ٔٞٛبی
غیشٔجبص تمشیجب تجذیُ ث ٝپذیذٜای سایج ؿذ ٜاػت دس ثشخی ٔٛاسد ٌضاسؽ ؿذ ٜو ٝفشد
اػتفبدٜوٙٙذٛٔ ٜاد سً٘ ٔٛی غیشٔجبص ث ٝػجت ٔلشف ایٗ ٔٛاد پیبص ٔٛی ػشؽ ػٛختٚ ٝ
ثبفث عبػی غیشلبثُ ثبصٌـت ؿذ ٜاػت ،یب ثش اثش ٔلشف ِٛاصْ آسایـی غیشٔجبص
تبَٞٚبیی ثش سٚی پٛػت ثٚ ٝجٛد آٔذ ٜاػت .دس ثحجٛح ٝثیٕبسی جٌ ٖٛٙبٚی ایٗ ٘ؾشیٝ
ٔغشح ؿذ و ٝثشخی اص ٔٛاد آسایـی خبسجی ٕٔىٗ اػت ثبفث ػشایت جٌ ٖٛٙبٚی ؿ٘ٛذ.
ٔذیشوُ ٚلت ٚصاست ثٟذاؿت ٘یض ایٗ ٔٛضٛؿ سا تبییذ وشد ٜو ٝثشخی اص ایٗ ٔٛاد اص
.

فشآٚسدٜٞبی دأی  ٚحبٚی اوٛالطٖ  ٚطالتیٗ ٞؼتٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت ثبفث ػشایت فبسضٝ
جٌ ٖٛٙبٚی ؿ٘ٛذ .احتٕبَ ایٗ ٔـىُ دس ٔٛسد ِٛاصْ آسایؾٞبی تمّجی صیبد اػت ٚ
وبسخب٘ٞٝبی ٔقتجش ٔقٕٛال دػت ث ٝچٙیٗ سیؼىی ٕ٘یص٘ٙذ
ثقضی ٔٛاد آسایـی داسای ٔمذاسی سٚغٗ ٞؼتٙذ و ٝثبفث ثشٚص آو ٝٙدس پٛػتٞبی ٔؼتقذ
ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ ٔٛاد سٚغٙی دس ِٛاصْ آسایـی غیشاػتب٘ذاسد ثٔ ٝیضاٖ ثؼیبس ثبالتشی ٔیسػذ ،ثٝ
ٕٞیٗ دِیُ ایجبد جٛؽٞبی ػشػیب ٚ ٜآو ٝٙاص فٛاسم اػتفبد ٜاص ِٛاصْ آسایـی
غیشاػتب٘ذاسد اػت .آفالتٛوؼیٗٞب ٔٛاد تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ لبسچٞب ٞؼتٙذ و ٝثشای حیٛا٘بت
 ٚا٘ؼبٖ ػٕی ٞؼتٙذ .آفالتٛوؼیٗ  B1ؿبیـتشیٗ ٘ٛؿ ٔٛجٛد  ٚیىی اص لٛیتشیٗ
وبسػیٛٙطٖ ٞب (ٔٛاد ػشعبٖ صا) ثشای ا٘ؼبٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛدٔ .لشف آفالتٛوؼیٗ تٛػظ
ا٘ؼبٖ ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝكذٔبت وجذی حبد ؿٛد.آصٔبیـبت كٛست ٌشفت ٝثش سٚی ٔٛاد

آسایـی غیشٔجبص ٘ـبٖدٙٞذ ٜآٖ ثٛد ٜؤ ٝیضاٖ ایٗ ٔبد ٜػٕی دس آٟ٘ب ثؼیبس ثبالتش اص حذ
ٔجبص اػت.
تجٟیضات پضؿىی ٘یض اص الالْ فٕذ ٜلبچبق ث ٝحؼبة ٔیآیٙذ .حجٓ ػشٔبی ٝدس ٌشدؽ
تِٛیذ  ٚفشض ٝتجٟیضات پضؿىی دس جٟبٖ ثبِغ ثش ٔ160یّیبسددالس اػت و ٝػ ٟٓوـٛس ٔب اص
ایٗ ٔیضاٖ دس ػغح ؿجى ٝثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ حذٚد ٔ900یّیٖٛدالسٔیثبؿذ ٕٞ ٚیٗ آٔبس
لبچبلچیبٖ سا ثشای لبچبق تجٟیضات پضؿىی ٚػٛػٔ ٝیوٙذ.ا٘ٛاؿ وبالٞبی عجی دس حٛصٜ
پضؿىی ،د٘ذا٘پضؿىی  ٚآصٔبیـٍبٞی لبچبق ٔیؿ٘ٛذ .ث ٝكٛست سیضتش ػشً٘ٞبٚ ،ػبیُ ٚ
پشٚتضٞبی استٛپذی٘ ،خ جشاحی ،آ٘ظیٛوتٞب ،اػتٙذٞبی لّجی یب فشٚلی ،داسٞٚب  ٚػبیش
ٔٛاسد اص جّٕٕٟٔ ٝتشیٗ وـفیبت لبچبق دس ایٗ ٌشٞ ٜٚؼتٙذ .

آٔبسٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝحذالُ دس ثخؾ استٛپذی  30تب  35دسكذ دسٔبٖ ٞب ثب جشاحی ٚ
ث ٝوبسٌیشی ایٕپّٙت ٞب ا٘جبْ ٔی ؿٛد و ٝیىی اص فشاٌیشتشیٗ ثخؾ ٞبی اػتفبد ٜاص
تجٟیضات پضؿىی اػت  ٚحتی فُٕ ٞبیی چ ٖٛدسیچٞ ٝبی لّتٔ ،غض ،چـٓ ،صیجبیی،
ػشعبٖ ٞب  ...ٚثذ ٖٚاػتفبد ٜاص تجٟیضات پضؿىی تمشیجبً غیشٕٔىٗ اػت .لبچبلچیبٖ ٔشي،
ایٗ تجٟیضات سا ثب فٙبٚیٗ ٔختّف اص وـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ چیٗٙٞ ،ذ ،پبوؼتبٖ  ٚثشخی
وـٛسٞبی آػیبی جٛٙة ؿشلی ٚاسد ثبصاس ٔی وٙٙذ ٔ ٚتأػفب٘ٔ ٝلشف وٙٙذٌبٖ تٟٙب ث ٝدِیُ
اسصاٖ لیٕت ثٛدٖ ایٗ الالْ آٟ٘ب سا خشیذاسی جبٖ  ٚػالٔت خٛد سا ث ٝخغش ٔی ا٘ذاص٘ذ .
ثٌ ٝفت ٝی ٔذیشوُ أٛس دػتٍبٞ ٜبی التلبدی  ٚپیـٍیشی ػتبد ٔجبسص ٜثب لبچبق وبال  ٚاسص،
ٔیضاٖ لبچبق وبالٞبی ثٟذاؿتی  ٚآسایـی دس وـٛس حذٚد ٔ 750یّی ٖٛدالس اػت  .ثخـی
اص ایٗ لبچبق وبالی ٕٞشأ ٜؼبفش اػت و ٝاص عشیك ػفش ثٙٔ ٝبعك آصاد  ٚوـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ
ؿىُ ٔی ٌیشد]14[.

یىی اص فشاٌیشتشیٗ ثخشؾ ٞشبی اػشتفبد ٜاص تجٟیشضات پضؿشىی ایٕپّٙشت ٞشب ٞؼشتٙذ وشٝ
لبچبلچیبٖ ٔشي ،آٟ٘ب سا ثب فٙبٚیٗ ٔختّف اص وـٛسٞبیی ٔب٘ٙشذ چشیٗٙٞ ،شذ ،پبوؼشتبٖ ٚاسد
ثبصاس ٔی وٙٙذ ٔ ٚتأػفب٘ٔ ٝلششف وٙٙشذٌبٖ تٟٙشب ثش ٝدِیشُ اسصاٖ لیٕشت ثشٛدٖ  ،آٖٞشب سا
خشیذاسی وشد ٚ ٜجبٖ  ٚػالٔت خٛد سا ث ٝخغش ٔی ا٘ذاص٘ذ .ػٛاَ  )4وذاْ یشه اص ٔشٛاسد
تبسیخ تِٛیذ  ٚا٘مضب  ،ثشچؼت اكبِت  ٚوـٛس ػبص٘ذ ٜجضٕٟٔ ٚتشیٗ ٔـخلبت ضششٚسی
دسج ؿذ ٜثش سٚی وبالی ػالٔت ٔحٛس ٕ٘ی ثبؿذ
.

.

بزچسب رهگیزی ،ردیابی و کنتزل اصالت چیست؟

ثشچؼت سٍٞیشی ،سدیبثی  ٚوٙتشَ اكبِت ثشچؼجی اػت و ٝصیش ٘ؾش ػبصٔبٖ غزا  ٚداسٚ
پغ اص عی ٔشاحّی ( اص جّٕ ٝثبصسػی اص ؿشوتٟبی تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜلت ٔی ٌشدد  ٚداسا ثٛدٖ
ثشچؼت ٘ـبٖ دٙٞذ ٜاعٕیٙبٖ اص اكبِت  ٚػالٔت ٔحلٔ َٛی ثبؿذ.
چ ٝوبالٞبیی داسای ثشچؼت سٍٞیشی ،سدیبثی  ٚوٙتشَ اكبِت ٔی ثبؿٙذ؟
وّیٔ ٝحلٛالت ػالٔت ٔحٛس ؿبُٔ داسٞٚبٔ ،ىُٕ ٞبٛٔ ،اد غزایی ،خٛساوی ٚآؿبٔیذ٘ی،
ٔحلٛالت آسایـی  ٚثٟذاؿتی ّٔ ٚضٔٚبت  ٚتجٟیضات پضؿىی خبسجی ٔی ثبیؼتی داسای
ثشچؼت سٍٞیشی ،سدیبثی  ٚوٙتشَ اكبِت ثبؿٙذ.
وّیٔ ٝحلٛالت داسٚییٔ ،ىُٕ ٞب ٛٔ ،اد غزایی ،خٛساوی  ٚآؿبٔیذ٘یِٛ ،اصْ آسایـی ٚ
ثٟذاؿتی ّٔ ،ضٔٚبت پضؿىی خبسجی ثبیؼتی داسای ثشچؼت سٍٞیشی ،سدیبثی  ٚوٙتشَ
اكبِت ثبؿٙذ.

.

روشهای کنتزل اصالت محصوالت دارویی ،مکمل ها ،مواد خوراکی و آرایشی و
بهداشتی خارجی
-1تٕبع ثب تّفٗ ٌٛیبی  ٚ 0216185افالْ وذ اكبِت
-2اسػبَ وذ  16سلٕی اكبِت وبال ث ٝػبٔب٘ ٝپیبٔىی 20008822
-3سٍٞیشی اكبِت وبال اص عشیك اسػبَ وذ سٍٞیشی  ٚ UIDیب وذ  16سلٕی اكبِت وبال
دس ػبیت WWW.TTAC.IR
-4دسیبفت ٘ ٚلت ثش٘بٔٛٔ ٝثبیُ وبتبِٛي اِىتش٘ٚیه  ٚوٙتشَ اكبِت IRFDA TTAC

ٔشاجق ٝی ٝػبیت  ٚ WWW.TTAC.IRیب اص عشیك تشْ افضاس ا٘ذسٚیذ ایشاٖ آپغ وٝ
ثش سٚی تّفٗ ٕٞشا٘ ٜلت ٔی ٌشدد.
.

.

چزا مصزف کاالی قاچاق ممنوع می باشد

 -1وبالی لبچبق ث ٝالتلبد وـٛس ضشس صدٛٔ ٚ ٜجت تقغیّی وبسخب٘جبت  ٚثیىبسی
جٛا٘بٖ ٔی ٌشدد
-2ػالٔتی جبٔق ٝسا ث ٝخغش ا٘ذاخت ٚ ٝثبفث ایجبد ثیٕبسی ،فٛاسم پٛػتی ،ػضعبٖ  ...دس
فشد ٔی ؿٛد
ٚجٛد خغش ثیٛتشٚسیؼٌٓ :بٞب دؿٕٙبٖ ایشاٖ  ٚاػتىجبس جٟب٘ی ثشای ضشث ٝصدٖ ٚ
. -3
ٕٔب٘قت اص پیـشفت وـٛس ثب ثىبس ثشدٖ ٔٛاد ٘بٔشغٛة دس ػبخت فشآٚسدٞ ٜبی ػالٔت ٚ
آِٛد .ٜػبختٗ آٟ٘ب ثٛٔ ٝاد ػٕی  ٚخغش٘بن ػقی داس٘ذ و ٝػالٔت جبٔق ٝسا تٟذیذ ٕ٘بیٙذ
ثشخی اص ٔٛاد ػٕی تبثیش ٔٙفی خٛد سا ثتذسیج  ٚدس عی ػبِیبٖ ثش سٚی ثذٖ ٌزاؿتٚ ٝ
ایجبد ػشعبٖ یبػبیش ثیٕبسیٟبی الفالج ٔی تٕبیٙذ
ثذِیُ ٘جٛد اعالفبت فّٕی  ٚفٙی دلیك اص ٚضقیت تِٛیذ دس ٔٙیـ ٘حٔ ٜٛؼیش خُٕ ٚ
. -4
٘مٍُٟ٘ ،ذاؿت  ٚتٛصیـ  ٚفشض ٝایٗ الالْ ِزا ثب تٛج ٝث ٝاحتٕبَ ٞشٌ ٝ٘ٛتمّت یب فؼبد دس
تِٛیذ ای ٍٝ٘ٛٙالالْ  ٚتـىیُ ٔٛاد ػٕی  ٚخغش٘بْ  ٚثٛیظ ٜثشٚص ٔٛاسدی ٘ؾیش ثیٛتشٚسیٓ
تٛكیٕ٘ ٝی ؿٛد

.

.

نتیجه گیزی
ٔجبسص ٜثب پذیذ ٜلبچبق وبال  ٚپیؾ ٌیشی اص ٔلشف وبالٞبی لبچبق دس جبٔق ٝتٟٙب اص ٘ؾش
التلبدی إٞیت ٘ذاسد  .لبچبق وبال ضٕٗ ایٗو ٝث ٝتِٛیذ  ،اؿتغبَ  ٚدسآٔذٞبی دِٚت
ضشثٔ ٝی ص٘ذ  ،ػالٔت  ٚثٟذاؿت جبٔق ٝسا ٘یض ث ٝخغش ٔی ا٘ذاصد  .وبالٞبی لبچبق غبِجب
ثیویفیت  ٚغیشاػتب٘ذاسد ٞؼتٙذ چشاو ٝاٍ٘یض ٜػٛدجٛیی ایجبة ٔی وٙذ تب لبچبلچیبٖ دس
ا٘تخبة وبالی ٔٛسد ٘ؾش تٟٙب ث ٝلیٕت پبییٗ آٖ تٛج ٝداؿت ٝثبؿٙذ  .ؿشایغی ٘یض و ٝایٗ
وبالٞب تب ٔملذ عی ٔیوٙٙذ ثِ ٝحبػ پٟٙبٖػبصی ٔ ٚخفی وبسی دس ا٘جبْ سٚی ٝلبچبق،
ؿشایظ ٚیظ ٜای اػت و ٝآٖ  ٓٞخٛد دس فبػذ ؿذٖ وبال  ٚایجبد خغشات ثٟذاؿتی ٔٛثش
اػت .ثب تٛج ٝث ٝإٞیتی و ٝثٟذاؿت  ٚػالٔت اجتٕبؿ دس ٘ؾش آحبد جبٔق ٝداسد ،ثی
جٟت ٘یؼت ؤ ٝجبسص ٜثب پذیذ ٜی لبچبق أشی ٔمذع ٚ ٚؽیف ٝای ٍٕٞب٘ی تّمی ٔی ٌشدد
 .اص ایٗ س ٚثش ٞش ؿخلی اص افشاد جبٔق ٝتىّیف اػت تب دس ساػتبی حفؼ ػالٔت خٛد ٚ
.

ٕٛٙٞفبٖ خٛیؾ اص ٞش وٛؿؾ ثشای پیـٍیشی اص خشیذ ٔ ٚلشف وبالی لبچبق دسیغ
ٕ٘ٛٙد ٚ ٜدس جٟت ٔجبسص ٜثب ایٗ پذیذ٘ ٜبٔیٕ ٖٛتالؽ ٕ٘بیذ .

..

.

معاونت غذا و دارو
دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی
ؿبٞشٚد

