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نشست خبری معرفی کمپین «اصیل بخریم»

محصوالت دارای برند بیشتر در معرض قاچاق و
تقلب هستند
نشســت خبــری معرفــی کمپیــن «اصیــل بخریــم» در راســتای

مــواد خوراکــی آشــامیدنی ،آرایشــی و بهداشــتی و اصحــاب

فرهنگســازی مصــرف کاالهــای اصیــل و ســالم ،ارتقا ســامت

رســانه روز یکشــنبه  21آبــان  96در محــل ســالن شــورای

جامعــه و همچنیــن معرفــی برچســب کنتــرل اصالــت اقــام

معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد.

ســامتمحور برگــزار شــد.

ابتــدای ایــن جلســه دکتــر منــان حاجــی محمــودی ضمــن

ایــن نشســت بــا حضور دکتــر منــان حاجــی محمــودی ،معاون

خیرمقــدم بــه مدعوین هدف از ایجــاد کمپین «اصیــل بخریم»

غــذا و دارو تهــران ،دکتــر ابوالفضــل نجاریــان مشــاور اجرایــی

را فرهنگســازی مصــرف کاالهــای اصیــل و ســالم ،ارتقــا

معاونــت غــذا و دارو تهــران ،مهنــدس محمدحســین درویــش

ســامت جامعــه و همچنیــن معرفــی برچســب کنتــرل اصالــت

رئیــس اداره تجهیــزات پزشــکی معاونــت غــذا و دارو تهــران،

اقــام ســامتمحور و اطالعرســانی بــه عمــوم جامعــه بــرای

جمعــی از کارشناســان نظــارت بــر دارو و مخــدر و نظــارت بــر

اطمینــان در خریــد کاالهــای ســامتمحور ،اطالعرســانی از
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نحــوه تشــخیص اقــام ســامتمحور قاچــاق و درنهایــت ایجاد

اصلــی بــرای شناســایی این اجناس برچســب اصالت و ســامت

یــک بــازرس از هــر مصرفکننــده عنــوان کــرد.

کاال ،ســامانه پیــام کوتــاه و کــد  16رقمــی درج شــده بــر روی

وی همچنیــن افــزود :کمپیــن اصیــل بخریــم بــا همــکاری

برچســب است.

ســازمان غــذا و دارو در حــدود  6مــاه گذشــته در جلســات

وی یــادآور شــد احتمــال تقلــب و قاچــاق در تمامــی برندهــا

قضایــی و اســتانداری در خصــوص نحوه تشــخیص کاالی اصیل

وجــود دارد و بایــد گفــت قاچــاق و تقلــب بیشــتر در محصوالت

و قاچــاق مطــرح شــده اســت.

دارای برنــد صــورت میپذیــرد.
ساســـان قربانـــی کارشـــناس نظـــارت بـــر مـــواد خوراکـــی،

ن ابآ ن ا ب آ
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معــاون غــذا و دارو افــزود :بهمنظــور تأثیرگــذاری بیشــتر در

آش ــامیدنی ،آرایش ــی و بهداش ــتی معاون ــت غ ــذا و دارو ته ــران

ســطح کالن جامعــه نیــاز بــه زبانــی قابـلدرک اســت و بهترین

بـــا اشـــاره بـــه نحـــوه تشـــخیص اصیـــل بـــودن کاالهـــای

زبــان بــا توجــه بــه گســترش شــبکههای مجــازی اســتفاده از

ســـامتمحور وارداتـــی ،گفـــت :ایـــن اجنـــاس بایـــد دارای

هنــر ،طنــز و کاریکاتــور و ...اســت کــه مــا از ایــن روش بــرای

برچس ــب کنت ــرل اصل ــت کاال باش ــند و ای ــن برچس ــب بای ــد

آمــوزش محتــوای تخصصــی در نمایشــگاههای تخصصــی

از  4ویژگـــی برخـــوردار باشـــد.

اســتفاده کردیــم.

قربانـــی ادامـــه داد :ویژگـــی اول شناســـه تجـــاری فـــرآورده،

حاجــی محمــودی در ادامــه تصریــح کــرد :آنچــه اهمیــت دارد

ویژگ ــی دوم داش ــتن شناس ــه ردیاب ــی  20رقم ــی ( )UIDک ــه

ایــن اســت کــه عمــوم مــردم آگاه باشــند و ســامتی برایشــان

ً
کامـــا منحصربهفـــرد اســـت ،ویژگـــی
بـــرای هـــر محصـــول

مهــم و در حــوزه ســامت دقــت کننــد تــا کاالی اصیــل را از

ســـوم شـــماره ســـری ســـاخت و ویژگـــی چهـــارم شناســـه

تقلبــی بتواننــد تشــخیص دهنــد.

اصال ــت اس ــت.
این کارشــناس کنترل مواد غذایی افزود :کاالهای ســامتمحور

ÁÁکاالهــای ســامت مســتقیماً بــا حــوزه
ســامت در ارتبــاط اســت

ایــن موضوع اســت که مورد تأیید وزارت بهداشــت هســتند.

معــاون غــذا و دارو دانشــگاه در خصــوص شــاخص اصلــی در

وی ادامــه داد :برچســب ســامت و اصالــت کنتــرل کاالهــای

تفکیــک اقــام ســامتمحور قاچــاق گفــت :مهمترین شــاخص

ســامتمحور یکــی از موضوعاتــی اســت کــه بایــد موردتوجــه

وارداتــی کــه از ایــن ویژگیهــا برخــوردار باشــند ،نشــاندهنده

عمــوم جامعــه قــرار گیــرد امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم در

بـــرای شناســـایی و پیشـــگیری از قاچـــاق ایـــن تجهیـــزات

مواقعــی ایــن برچســب نیــز بهصــورت تقلبــی بــر روی اجنــاس

وج ــود دارد.

نصــب میشــود.

وی افـــزود :امـــا بیشـــترین ملزومـــات پزشـــکی مصرفـــی در

قربانــی در خصــوص نحــوه اســتعالم اصیــل و ســامت بــودن

بیمارســـتانها بـــوده کـــه بهمنظـــور تهیـــه ایـــن تجهیـــزات

کاالهــا توضیــح داد :یکــی از روشهــای اســتعالم اصــل و ســالم

بـــرای بیمارســـتانهای خصوصـــی و دولتـــی فهرســـتی از

بودن کاالهای ســامتمحور ارســال شــماره شناســه درج شــده

اق ــام معتب ــر توس ــط س ــازمان غ ــذا و دارو و وزارت بهداش ــت

بــر روی محصــول بــه شــماره پیامکــی  20008822اســت کــه

تهیهشــده کــه در ســامانه  imedگنجانــده شــده و در اختیــار

افــراد بــا ارســال پیامــک بــه ایــن ســامانه میتواننــد از اصالــت

ایــن بیمارســتانها قــرار گرفتــه اســت و ایــن مراکــز درمانــی

کاال باخبر شــوند .همچنین ســامانه  TTAC.IRســامانه دیگری

موظــف هســتند تجهیــزات خــود را از اجناســی کــه نــام آنهــا

اســت کــه افــراد میتواننــد بــا واردکــردن شناســه در ایــن

در ای ــن فهرس ــت ثب ــت ش ــده اس ــت ،تهی ــه کنن ــد.

ســامانه بهصــورت اینترنتــی پاســخ خــود را در زمینــه اصالــت

رئی ــس اداره ملزوم ــات و تجهی ــزات پزش ــکی دانش ــگاه عل ــوم

کاالی خریــداری شــده دریافــت کننــد.

پزشــکی تهــران ،ادامــه داد :در حــال حاضــر بــه دلیل اســتفاده

ایــن کارشــناس کنتــرل مــواد غذایــی افــزود :بــرای دسترســی

از لیســـت اقـــام معتبـــر بـــرای خریـــد ملزومـــات پزشـــکی،

عمـــوم مـــردم جامعـــه بـــه ایـــن ســـامانهها اپلیکیشـــنهای

اق ــام قاچ ــاق در بیمارس ــتانهای دولت ــی ب ــه صف ــر رس ــیده

موبای ــل نی ــز از ط ــرف س ــازمان غ ــذا و دارو تهی ــه ش ــده ک ــه

اس ــت و همچنی ــن می ــزان اس ــتفاده از تجهی ــزات قاچ ــاق در

مـــردم میتواننـــد بـــا نصـــب آنهـــا بـــر روی گوشـــی همـــراه

بیمارس ــتانهای خصوص ــی نی ــز بس ــیار کاهشیافت ــه اس ــت.

خ ــود و اس ــکن ک ــردن بارک ــد کاال از اصی ــل و س ــالم ب ــودن

دکتــر امیــر رامهرمــزی رمضان نژاد کارشــناس دارویــی معاونت

آن اطمین ــان یابن ــد.

غــذا و دارو تهــران در خصوص دارو و مکملهــای وارداتی گفت:

در ادامــه ایــن نشســت خبــری محمدحســین درویــش رئیــس

همــه ایــن اقالم دارای برچســب کنترل اصالت کاال هســتند.

اداره ملزومـــات و تجهیـــزات پزشـــکی معاونـــت غـــذا و دارو

وی همچنیــن ادامــه داد :اقــام دارویــی بــا توجــه بــه قیمــت،

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران ،گفـــت :بـــرای تجهیـــزات

داروهــای خــاص و داروهــای تزریقــی واجــد برچســب کنتــرل

پزش ــکی ک ــه در من ــزل اس ــتفاده میش ــوند برچس ــب اصال ــت

اصالــت کاال بــا مشــخصات یادشــده شــده هســتند و قرار اســت

بهص ــورت کام ــل نص ــب نش ــده اس ــت و همچنی ــن راههای ــی

ایــن برچســب شــامل همــه داروهــا شــود.
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