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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

افشره

عکس :تزیینی

«سیب سالمت» نشان سالمت و امینی مواد غذایی
است؛ مجوزی که باید برای محصوالت غذایی
دریافت شود ،با این حال نه تنها این مجوز به ندرت
توسط واحدها و کارگاه های تولید مــواد غذایی
استان دریافت می شود بلکه برخی مواد غذایی در
مکان هایی ناشناخته با مواد اولیه نامشخص حتت
عنوان محصوالت زیــر پله ای تولید می شــود که
سالمت جامعه را به مخاطره می ان ــدازد .در این
بنی جــای خالی نظارت بر ایــن واحدها به شدت
احساس می شود.

سیب سالمت زیر چاقوی
محصوالت زیر پله ای

حمله تولیدات بی نام و نشان به سالمت شهروندان
اسدی
سالمت و امنیت غذایی از مهم ترین فاکتورهای
خرید محصوالت غذایی است و همین اهمیت
متولیان سالمت غــذا را بــر آن داشــت تــا بــرای
صحت سالمت محصوالت تولیدی غذایی مجوز
«سیب سالمت» را صادر کنند ،بر همین اساس
محصوالت غذایی که این مجوز را نداشته باشند
در سالمت آن ها شک و شبهه هایی وجود دارد.
بــا ایــن کــه مسئوالن بهداشتی ،گرفتن مجوز
بهداشتی برای تولید مواد غذایی را نوعی تاییدیه
بــرای سالمت مــواد غــذایــی تولیدی در استان
می دانند اما به این موضوع هم اذعان دارند که
کیفیت و نوع مواد اولیه استفاده شده در تولید
این محصوالت از دغدغه های اصلی آن هاست و
در واقع این نوع محصوالت سالمت جامعه را به
شدت به مخاطره انداخته اند .بخشی از نگرانی
های موجود در جامعه و همین طور مسئوالن به
تولید محصوالت زیر پله ای ،خانگی و سنتی باز
می گردد که بدون هیچ گونه نظارت و مجوزی
تولید و به راحتی در فروشگاه های شهر عرضه می
شوند ،به معنای واقعی در کمال آرامش با سالمت
مردم جامعه بازی می شود و اهرم های اجرایی

هم نمی توانند به درستی تولید این محصوالت را
کنترل کنند .به گفته مدیر کل نظارت بر فراورده
های غذایی ،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و
دارو ،مشاهده نشان سازمان غذا و دارو به معنای
دریافت پروانه تولید بر اساس ضوابط است اما
نشان سیب سالمت به آن معناست که فــراورده
مورد نظر ،عالوه بر پروانه ساخت موفق به دریافت
گواهینامه سالمت و ایمنی نیز شده است.
به گفته بعضی از شهروندان ،برخی محصوالت
بسته بندی شــده تولیدی اســتــان بــا برندهای
نامعتبر و بدون هیچ گونه مجوز بهداشتی در سوپر
مارکت ها و حتی برخی فروشگاه های زنجیره ای
عرضه می شود و مبدا و مواد اولیه برای تهیه آن ها
مشخص نیست.
یکی از شهروندان با ابراز بی اطالعی از چگونگی
تشخیص سالمت مواد غذایی ،می گوید :از نظر
من و بسیاری از مــردم همین که محصوالت در
فروشگاه هــای مجاز عرضه می شــود به معنای
سالمت آن ماده غذایی است.
«کمال زاده» با بیان این که بیشتر مردم فقط به
عالمت استاندارد توجه می کنند ،ادامه می دهد:
ما داشتن عالمت استاندارد را به منزله سالم بودن
آن محصول می دانیم اما نمی دانیم که سالمت

مواد غذایی از طریق دیگری هم قابل شناسایی
است.وی با بیان این که بیشتر محصوالت تولیدی
استان به شکل سنتی تولید و بسته بندی می
شــونــد ،اظهارمی کند :بــه عــنــوان مثال برخی
محصوالت کشاورزی و دامی و حتی باغی که در
مــزارع تولید می شود به شکل سنتی در منازل
بسته بندی می شود و هیچ گونه مجوز بهداشتی
برای عرضه آن ها صادر نمی شود و این محصوالت
به شکل فله ای و یا بسته بندی های اولیه در بازار
توزیع می شود.
وی با بیان این که اگر سالمت غذایی مردم در
معرض تهدید است باید بر تولید و عرضه مواد
اولیه نظارت بیشتری شود ،ادامه می دهد :امروزه
با گسترش دنیای مجازی دیده می شود که بعضی
از تولیدکنندگان ،محصوالت تولیدی خود را در
کانال های تلگرامی می فروشند و اهمیتی هم به
مجوزهای بهداشتی نمی دهند.
بــه عــنــوان نــمــونــه ،بــرخــی مــغــازه هــای خیابان
شهید بهشتی شمالی محل عرضه فله ای این
محصوالت است؛ محصوالتی که نه برندی دارند
و نه مجوز بهداشتی بــرای تولید و عرضه آن ها
صادر شده است .محصوالت عرضه شده در این
مسیر نمود بارز بازی با سالمت و امنیت غذایی

محصوالت فله
ای که در کنار
خیابان فروخته
می شود غیر
بهداشتی است و
در مورد سالمت
آن ها مسائل و
سوال های زیادی
وجود دارد ،زیرا
بر نحوه تولید
آن ها هیچ گونه
نظارتی نمی شود

شهروندان است ،نکته قابل توجه فروش این گونه
محصوالت در مراکز عرضه دارای مجوز است که
مــردم حداقل از آن ها انتظار دارنــد جدی تر به
عرضه محصوالت سالم اقدام کنند.
یــکــی از فــروشــنــدگــان مـــواد غــذایــی کــه خــود
مــحــصــوالت سنتی تــولــیــد و عــرضــه مــی کند،
مــی گــویــد :بــرای عرضه ایــن محصوالت سخت
گیری نمی شود و تاکنون هیچ گاه برای عرضه
محصوالت بی نام و نشان مورد بازخواست قرار
نگرفته ام.
وی با بیان این که محصوالت فله ای که کیفیت و
نوع مواد اولیه آن مشخص نیست به راحتی فروخته
می شود و با این که گفته می شود این محصوالت
جمع آوری می شوند اما هیچ گاه این کار انجام نشده
است ،ادامه می دهد :شرایط اقتصادی به سمتی
رفته است که مردم مجبورند برای کسب درآمد به
تولید در مراکز غیر مجاز و یا کارگاه های خانگی
بدون نظارت های الزم اقدام کنند.
وی اعالم می کند :تولیدات زیر پله ای یکی از
مشکالت تولید اســت و بسیاری از افــراد که از
صحت و سالمت محصوالت خود مطمئن نیستند
برای بازاریابی به سوپرمارکت ها می روند .وی
نقص موجود را در مشکالت اقتصادی و کمبود
نظارت ها می دانــد و می گوید :معمو ًال بازدید
ها به شکل رندومی انجام می شود و همه بازار و
تولیدات زیر نگاه نظارت نیست.
در همین بـــاره ،مدیر غــذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی خــراســان شمالی با بیان ایــن که
محصوالت غذایی تولید شده در استان و دارای
مجوز بهداشت و سیب سالمت مشخص هستند،
می افزاید :فقط این محصوالت مجاز به توزیع در
مراکز عرضه مجاز هستند.
دکتر«براتی زاده» با بیان این که مالک ما داشتن
پروانه بهداشتی است که از سوی دانشگاه علوم
پزشکی صادر می شود ،اعالم می کند :این پروانه
با پروانه بهره برداری که دیگر دستگاه ها از جمله
جهاد کــشــاورزی صــادر می کند تفاوت دارد و
دارای کدی است که با عدد  26آغاز می شود و
می توان صحت ،سالمت و جعلی و تقلبی بودن آن
را از روی این کد شناسایی کرد.
وی تولیدات زیرپله ای را از مهم ترین مشکالت
امنیت غذایی می داند و ادامه می دهد :جدا از
مسائل زیانبار اقتصادی تولیدات زیر پله ای باید
گفت که این موضوع آسیب جدی بــرای امنیت
غــذایــی اســت زیـــرا مــحــصــوالت در مــکــان های
ناشناخته تولید و فقط برچسبی روی آن ها زده و
بدون نام و برند مشخصی وارد بازار می شود.
وی با بیان این که این نوع تولید از نگاه ما غیر
بهداشتی است ،ادامه می دهد :حتی محصوالت
فله ای که در کنار خیابان فروخته می شود غیر
بهداشتی است و در مورد سالمت آن ها مسائل و
سوال های زیادی وجود دارد ،زیرا بر نحوه تولید
آن ها هیچ گونه نظارتی نمی شود.وی با بیان این
که اطالعات عمومی درباره سالمت مواد غذایی
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انــدک اســت ،اظهارمی کند :چندی پیش این
سازمان از توزیع یک نوع برنج که در سالمت آن
شبهه وجود داشت جلوگیری کرد و این در حالی
بود که برخی مسئوالن فقط سفید بودن آن برنج
را دلیل سالمت آن می دانستند.
وی می افزاید :این بی اطالعی در حالی است که
سمومی مانند آفالتوکسین در این نوع محصوالت
و برخی محصوالت غذایی ما وجود دارد که بسیار
خطرناک است .به عنوان مثال باید به میزان قلع
باال در برخی از عسل های تولیدی استان اشاره
کرد.
وی با اشاره به این که آمار دقیق از میزان تولید
محصوالت زیر پله ای وجود ندارد ،اضافه می کند:
تاکنون کسی به دنبال کسب اطالع از آن ها نبوده
است و این وظیفه سازمان صنعت ،معدن و تجارت
است که آن ها را شناسایی کند.
وی با اشاره به یک نمایشگاه مواد غذایی ،ادامه
می دهد :نمایشگاه به معنای جایی است که مردم
باید از صحت و سالمت کاالها مطمئن باشند و
نباید به دنبال استاندارد بودن و نبودن کاالها
باشند با این حال متاسفانه بیش از  90درصد

گزارش
کاالهای عرضه شده در این نمایشگاه غیر مجاز
بودند و مواد اولیه تشکیل دهنده آن ها ،مکان و
مبدا تولید آن ها مشخص نبود.
وی مهم ترین دغدغه موجود در ایــن زمینه را
مربوط به مواد اولیه تولید محصوالت غذایی در
استان می داند که سالمت مواد غذایی را به شدت
به خطر انداخته است و ادامه می دهد :تولیدی
های آبنبات مجبور شده اند برای تشخیص میزان
باقی مانده فلزات در محصوالت شان اقدام کنند و
این کار سالی دو بار انجام می شود.
اما رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان این که
نظارت ها به شکل گشت هــای مشترک انجام
می شود ،می گوید :مشکل اصلی تولیدی های
زیــر پله ای ایــن اســت کــه مکان آن هــا بــرای ما
مشخص نیست تا با آن ها برخورد کنیم بنابراین
در صورتی که گزارش های مردمی وجود داشته
باشد متخلفان را شناسایی و با آن ها برخورد می
کنیم«.ابراهیمی» اظهارمی کند :شهروندان باید
تخلف ها را به دستگاه های نظارتی اطالع دهند
تا پیگیری کنیم.

یادداشت

چرایی عرضه محصوالت تقلبی



 فروزان بهروز

وقتی از تولیدات زیــر پله ای و محصوالت
تقلبی صحبت مــی شــود نخستین چیزی
که به ذهن می رسد این است که چرا این
محصوالت به بازار راه پیدا می کنند و راهی
برای کنترل مبادی ورود این ها نیست با توجه
به این که پای سالمت مردم در میان است؟
هنگامی که وارد بازار می شویم بسیاری از
نیاز های روزمــان را می توانیم از فروشگاه
های مختلف با قیمت های کما بیش یکسان
تهیه کنیم اما در گوشه و کنار شهر در برخی
فروشگاه ها روغن های محلی ،کره و عسل با
قیمت های خیلی کمتر از قیمت واقعی عرضه
می شود ،حتی قند و شکر هم این گونه است
و حتی در جایی خواندم که برای سفید کردن
قند ،گاهی از راهکارهایی استفاده می شود
که به آلودگی آن می انجامد .صرف نظر از
این که چرا برخی اقدام به فروش محصوالت
تقلبی می کنند و چه شرایطی باعث می شود
تا مردم به سمت این امور کشیده و مرتکب
تخلف شوند ،در ایــن شرایط دولــت وظیفه
دارد از تولید کننده واقعی حمایت و از سویی
برای بستن پرونده تولیدات زیر پله ای یکبار

برای همیشه اقدام کند و با بهبود ریشه های
اقتصادی و کمک به مشاغل و صنایع کوچک
امکانی را فراهم کند که دیگر مردم از ترس
و دغدغه نداشتن قوت به تقلب رو نیاورند
و بسیاری از خانواده ها هم به سمت خرید
این محصوالت که با قیمت کمتری در بازار
عرضه می شود ،نروند .این در حالی است که
همه می دانیم تقلب به ویژه در مواد غذایی و
بهداشتی با سالمت و جان مردم در ارتباط و
الزم است که هر طور شده این موارد هم به
مردم اطالع رسانی شود و هم با قوت برای
شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام کنیم که
برخی از موارد این گونه نیست.
این در حالی است که متولیان نظارت بر بازار
کم نیستند و راه های ارتباطی زیــادی برای
تماس و اطــاع رسانی از فعالیت هــای غیر
مجاز تولید کنندگان وجود دارد اما چرا با این
همه شاهد عرضه محصوالت تقلبی هستیم؟
این که هر از چند گاهی با تیترهایی مواجه
ایم که از کشف کارگاه های غیر مجاز تولید
آب لیمو ،عسل ،آبغوره ،ماست و کره و روغن
خبر می دهند ،نشان دهنده این است که بر
تعداد این افراد افزوده می شود و روز به روز هم
باید دقت ها و نظارت ها بیشتر شود و منتظریم
اتفاق خوبی در بازار بیفتد و دیگر شاهد تقلب
در هیچ کاری نباشیم.

