ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و
ﻏﺬای ﮐﻮدک ﻗﺎﭼﺎق
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اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،داروﯾﯽ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﻃﻔﺎل و
ﻏﺬای ﮐﻮدک وارد ﺷﺪه از ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﻫﺎی واﺻﻠﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﺧﺸﮏﻫﺎی اﻃﻔﺎل و
ﻏﺬای ﮐﻮدک در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود  :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﻃﻔﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ
داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﻓﺮوش آن در ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از داروﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
وی درﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در داﺧﻞ ،ﻣﺠﻮزی در ﺳﻨﻮات
اﺧﯿـﺮ ﺑـﺮای واردات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ )ﻏﯿـﺮ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﯿﮏ( از ﺳـﻮی
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻧﻮاع ﻏﺬای ﮐﻮدک ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد و در ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺠﺎز و ﯾﺎ داروﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،داروﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ،رﻫﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻨﺎﺳﻪ
رﻫﮕﯿﺮی) (UIDو ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻨﺪرج ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،۲۰۰۰۸۸۲۲
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ » ،« www.ttac.irﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎی  ۰۲۱۶۱۸۵و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎر ﮐﺪ
ﻣﻨﺪرج ﺑﺮ روی ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺗﺒﻂ،
از اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻗﺎﭼﺎق در ﺑﺎزار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۳۶

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎﺷﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ
در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و ﻏﺬای ﮐﻮدک ﻏﯿﺮ
ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺪام و ﭘﺮوﻧﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺬﮐﻮر وارد ﺷﺪه از
ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری و اﺻﺎﻟﺖ آنﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ
ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻨﺎﺳﻪ رﻫﮕﯿﺮی از اﺻﺎﻟﺖ و ﯾﺎ
ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮآورده اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﻃﻔﺎل را ﺻﺮﻓﺎً
از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ،۱۲۴آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت و
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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