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  معاون غذا و دارو –دکتراي داروسازي  –دکتر فرزاد پیرویان  مجري پروژه  :

  )MD-MPHتري پزشکی وکارشناس ارشد سالمت همگانی (دک  -دکتر ایرج اسماعیلی ناظر طرح  : 

  دکتراي داروسازي  - دکتر مریم نورخیز محجوب پیام گزار سالمت :  
   - مهندس مسعود رضایی، کارشناس صنایع غذایی  –دکتر پیمان قجربیگی، دکتراي تخصص  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  پروژه:  همکاران اصلی

  ،کارشناس تغذیهمهندس علی کشاورز صفري -ارشناس  بهداشت محیطک،مهندس فاطمه رحمانی مهر

  خالصه پروژه:

در کشور ما نیز پدیده قاچاق بعلت گستردگی مرزهاي کشور و همچنین موقعیت استقرار جغرافیایی کشور به عنوان یکی از رهاوردهاي شوم 
ت جامعه می باشد . با عنایت به اینکه کشور ایران به عنوان یکی سودجویان بین المللی در حال آسیب رساندن  به اقتصاد و بطور خاص سالم

از پرمصرف ترین بازار هاي لوازم آرایشی و بهداشتی محسوب می شود قاچاق کاالهاي آرایشی و بهداشتی به کشور مورد توجه سودجویان 
چشم پوشی کرد . از جمله مواردي که می توان از آن به این عرصه قرار دارد ،  شاید نتوان از نقش تبلیغات ماهواره ایی نیز در این تمایل 

عنوان تائید کننده این افزایش نام برد افزایش روز افزون واحد هاي عرضه کننده کاالهاي آرایشی و بهداشتی می باشد که خود وجود بازار 
به مصرف به طور طبیعی شاهد بروز تقلبات و عرضه  با توجه به وجود بازار مناسب و تمایل.مناسب و توسعه ایی را در این زمینه بیان میکند 

کاالهاي فاقد کیفیت توسط افراد سود جو می باشیم افرادي که تفاوت این کاال را انواع اصلی آن تنها در قیمت آن و پرداخت نشدن وجوه 
انند !فروشندگان خرد نیز به علت سود مالیاتی و گمرکی آن ذکر میکنند و صد البته این موارد را هم حق یک انسان هوشمند  و زرنگ مید

بیشتر و درخواست عام مردم تمایل مناسبی را براي عرضه این کاالها نشان میدهند علی ایحال مجوعه موارد ذکر شده باعث افزایش عرضه و 
د پر اهمیتی که به خطر می مصرف کاالهاي آرایشی و بهداشتی غیر مجاز یا قاجاق در سطح کشور می باشند اما در این میان  از جمله موار

  افتد سالمت طیف وسیعی از مردم است که بدون اطالع موثر از این خطرات مشتاقانه به استفاده از این مواد رو آوردند.
در ارتباط با فرآورده هاي مجاز آرایشی و بهداشتی ، کارشناسان معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بازدید  

از کارخانجات تولید کننده در کشور سازنده و بررسی مواد اولیه مصرفی این کارخانجات ،شرایط تولید و رعایت استانداردهاي مربوطه ، از 
سالمت و کیفیت این فرآورده ها اطمینان حاصل نموده و مجوز ورود به واردکنندگان داده می شود . در حالی که مواد آرایشی و بهداشتی 

، شرایط نگهداري و حمل و نقل محصول و   GMPعمده آنها اقالم تقلبی می باشند ، نوع مواد اولیه مصرفی ، شرایط تولیدقاچاق که 
ه ژپرو.در طرح ن  سالمت  مصرف کنندگان میگردد کیفیت مواد اولیه مصرفی و . . .  مشخص نبوده  و استفاده از آنها سبب به مخاطره افتاد

که با درصدي حضور کاالهاي آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح عرضه استان  30لعمل در جهت کاهش طراحی و استقرار دستور ا
مشارکت سازمانها ي بازرگانی ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه آرایشی و بهداشتی و ... تدوین گردید با استفاده از قوانین وزارت بهداشت ، 

گردید . اقدام یه یک شیوه نامه اجرایی براي کاهش عرضه این اقالم در سطح عرضه تالش قوانین صنفی و آئین نامه ها ي موجود نسبت به ته
در این غالب پس از تشکیل کمیته راهبردي نسبت به تدوین پرسشنامه با استفاده از نظر مشاور آماري طرح اقدام  گردید  و این پرسشنامه 

ت آموزشی از تعدادي از واحد هاي صنفی که توسط مشاور آماري توسط تیمهاي پرسشگري تعیین شده که که پس از برگزاري نشس
پرسشنامه ها طی جلسات مختلف با استفاده از منابع اشاره شده در باال نسبت به تحلیل  مشخص شده بودند تکمیل گردید پس از تجزیه و

 تدوین شیوه نامه اقدام گردید
  

 بهداشتی و کاالهاي آرایشی حضور درصدي30 کاهش جهت در دستورالعمل استقرار و طراحی عنوان پروژه:
  استان  عرضه سطح در قاچاق


