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یکی از خوراکی هایی که در تولیدشان رنگ های متنوع به کار برده 
می شود، بستنی است. البته بستنی هایی که در بستنی فروشی ها 
عرضه می شوند، 2 گروه اند؛ بستنی زعفرانی که به عنوان بستنی 
سنتی فروخته می شود و بستنی میوه ای که آن هم به 2 شکل عرضه 
می شود؛ کارخانه ای و فله ای؛ یعنی برخی به صورت غیرمجاز و 
با رنگ های صنعتی عرضه می شوند. البته همکاران ما با مشاهده 
این رنگ ها با تولید کنندگان برخورد می کنند. برخورد هم به 2 
شکل است؛ اگر مراکز غیرمجاز و بدون مجوز از اصناف و 
وزارت بهداشت، بستنی تولید و عرضه کنند، با آنها برخورد 
قضایی می شود. برخی دیگر واحدهای صنفی بستنی فروشی 
ممکن است مشکوک باشند. برای اینکه شک به یقین تبدیل شود، 
مجبور به نمونه برداری هستیم و نمونه گرفته شده به آزمایشگاه های 
غذا و دارو فرستاده می شود تا مشخص شود چه رنگ هایی در 
تهیه بستنی مجازند و چه رنگ هایی غیرمجاز هستند. گروه 
دوم رنگ هایی که در بستنی استفاده می شود، رنگ های میوه 
و طبیعی است و مشکلی برای سالمت ندارند و از سوی 
سازمان غذا و دارو نیز پروانه ساخت گرفته اند. مثل رنگ 
میوه هلو، کاکائو، قهوه و زعفران که خودشان رنگ دارند و در 
تهیه بستنی سنتی زعفرانی و بستنی میوه ای که به صورت سنتی 
تهیه می شود، به کار برده می شوند، اما کاربرد رنگ صنعتی در 
صنایع غذایی و در کارخانه ها، حتی با داشتن مسوول فنی در 
واحدهای صنفی مجاز نیست و همکاران ما با مشاهده تخلف، 
نمونه برداری می کنند و با متخلفان برخورد قضایی خواهدشد. 
همان طور که گفته شد، بستنی ها هم به شکل سنتی و دست ساز 
و هم به شکل کارخانه ای تولید می شوند. توجه کنید ممکن 
است بستنی به صورت سنتی تولید شود ولی شیر و خامه ای که 
تولیدکننده استفاده می کند، کارخانه ای باشد. منظور از بستنی سنتی 
هم بستنی سنتی زعفرانی و هم میوه ای است منوط به اینکه از 
زعفران یا از خود میوه برای رنگ آن استفاده شده باشد، که در 
این صورت هیچ مشکلی ندارند. البته عالوه بر رنگ ها، بستنی ها 
از نظر باکتری و میکروبی نیز بررسی می شوند. نکته مهم تر اینکه 
در مورد بستنی های سنتی ما هیچ ممنوعیتی اعمال نکردیم که 
حتما کارخانه ای باشد؛ یعنی بستنی می تواند به شکل سنتی تولید 
شود ولی اما و اگرهایی دارد که باید آن را رعایت کرد. به عبارت 

دیگر، در تهیه بستنی شرایط بهداشتی باید فراهم باشد. 
در بسیاری از موارد همکاران ما برای نظارت بر واحدهای صنفی 
مانند بستنی فروشی ها، از تجربیات و تخصص خود استفاده می کنند 
زیرا گزارش آزمایشگاهی کافی نیست. در استان های کوچک و 
به کمک دانشگاه های علوم پزشکی در این استان ها، نظارت و 
پوشش ما صددرصد است. در شهرهای بزرگ تر سامانه بهداشت 
190 را داریم که پل ارتباطی ما بین بازرسان و مردم است. 
بخش بعدی نظارت ما خودکنترلی و خوداظهاری توسط خود 
اصناف است که کم کم در حال جا افتادن است؛ یعنی به جای 
اینکه ما به مغازه های عرضه کننده سر بزنیم، تولید کنندگان بستنی 
باید مدارکشان را به ما ارائه کنند که موارد بهداشتی را رعایت 
کرده اند و محصولشان سالم است. مهم ترین و بهترین توصیه به 
مردم این است که بستنی را از عرضه کنندگان شناخته شده ای که 
پروانه کسب و کارت بهداشت دارند و این مدارک را جلوی 
چشم مردم نصب کرده اند، تهیه کنند. حتی اگر بستنی فروشی ای 
دیدند که مجوز و کارت بهداشتش را نصب نکرده، نشانی و 

مشخصاتش را به سامانه 190 اطالع دهند. 
در مورد محصوالت پرمصرفی مانند نبات و پولکی نیز که به صورت 
فله ای عرضه می شود، ممکن است از رنگ های غیرمجاز استفاده 
شود. به طور مثال، استفاده از رنگ تارتارازین در محصوالت غذایی 
ممنوع است. در مجموع رنگ های غیرمجاز صنعتی و شیمیایی 
به خصوص در شهرهای زیارتی زیاد استفاده می شود و خیلی 
وقت ها نمونه برداری هم با توجه به حجم زیاد محصول به صرفه 
نیست، بنابراین بهترین کار این است که مردم فقط محصوالتی 
تهیه کنند که نشان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را 
دارد زیرا محصوالت فله ای هم رنگ غیرمجاز دارند و هم در 

شرایط بهداشتی تهیه نشده اند.

تخلفات را به سامانه 190 اطالع دهید

نگاه  کارشناس
 مهندس محسن فرهادی

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار و رئیس اداره 
بهداشت اماکن وزارت بهداشت 

در صنایع غذایی استفاده از طعم دهنده ها، چاشنی ها و رنگ ها 
به یک اتفاق غیرقابل اجتناب تبدیل شده است. تنوع محصوالت 
غذایی و شرکت های مختلفی که آنها را تولید می کنند، باعث 
شده تولیدکنندگان از ترفندهای مختلفی برای جذب مشتری 

استفاده کنند. معموال رنگ موادغذایی اولین عاملی است که مخاطب را جذب 
می کند و حتی بیانگر طعم آن نیز خواهد بود، اما یکی از نگرانی های مرتبط با سالمت 

موادغذایی، نوع رنگی است که در آن به کار رفته است. گاهی در موادغذایی که عمدتا 
دست ساز و فله ای هستند از رنگ های غیرمجاز شیمیایی و صنعتی استفاده می شود و حتی گاهی در موادغذایی 

صنعتی نیز رنگ های غیرمجازی به کار می رود که سالمت مصرف کنندگان را به خطر می اندازد. اخیرا در گزارشی که سازمان غذا و 
دارو منتشر کرد، مشخص شده بود که در ساخت لواشک ها و آلوچه های دست ساز از رنگ های شیمیایی مثل رنگ فرش استفاده شده 
است. در »دیده بان تغذیه« این هفته استفاده از رنگ ها را در صنایع غذایی و تهیه محصوالت پر مصرفی مانند بستنی ها مورد ارزیابی 

قرار داده ایم. در ادامه نظر متخصصان مختلف را در این زمینه بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی

در کل، رنگ هایی که در صنعت غذا استفاده می شوند یا 
طبیعی هستند یا ساختگی. رنگ های طبیعی از میوه ها، 
و سبزی ها و گیاهان استخراج می شوند و نه تنها مضر 
نیستند، بلکه برای بدن مفید هستند. البته اگر در تولید 
آنها مسائل مربوط به باقیمانده سموم و شیوه استخراج 

و ضوابط سالمت و بهداشت لحاظ شده باشد. 
آنتی سیانین ها و  کاروتن ها،  مانند  طبیعی  رنگ های 
تانین ها خاصیت ضدسرطانی دارند و برای بدن بسیار 
مفیدند زیرا در بدن رادیکال های آزاد را مهار می کنند 
و به همین دلیل است که خاصیت ضدسرطانی دارند. 
در مورد رنگ های ساختگی باید بگویم این رنگ ها 
چه مشابه طبیعی باشند و چه مصنوعی، ممکن است 
مفید نباشند. از یک سو، همراه رنگ های ساختگی 
ناخالصی هم وجود دارد که ممکن است به طور خود 
به خود در تهیه آنها، ترکیباتی تولید شود که ناخالصی 

ایجاد کند. از سوی دیگر، فرآیند تولید رنگ های مشابه 
طبیعی، تغییراتی در ترکیبات این رنگ ها ایجاد می کند 
که به آن »ایزومر شدن« گفته می شود. نکته مهمی که 
باید به آن توجه کنید این است که در دنیا نگاه خوبی 
نسبت به رنگ های مصنوعی وجود ندارد و ترکیبات 
آنها نیز زیر سوال است و سرنوشت بیولوژیک آن در 
بدن مشخص نیست، بنابراین تایید رنگ های مصنوعی 
کار آسانی نیست و همواره با اما و اگر همراه است، 
پس استفاده از رنگ های مصنوعی باید خیلی محدود 
باشد و طبق استانداردهای ملی ذکرشده، در برخی 
موارد مانند پفک و یخمک و... به مقدار محدود مجاز 
است. گاهی عالوه بر رنگ ها به موادغذایی، ترکیبات 
دیگری زده می شود مثل میوه و ذرات سبزی یا پودر 
کاکائو که هم رنگ و هم طعم دارند. به طور مثال وقتی 
ماست میوه ای درست می شود، رنگ ماست ناشی از 
میوه ای است که در تهیه ماست میوه ای استفاده شده 
است. در حقیقت، به راه های مختلف می توان رنگ را 
به موادغذایی اضافه کرد و هر چه این رنگ ها طبیعی تر 
باشند، بهتر است، اما به دلیل اینکه رنگ های طبیعی 

گران، کم و ناپایدار هستند، نمی توان در سطح گسترده 
آنها را به کار برد. باید بدانید برخی از رنگ هایی که 
در موادغذایی استفاده می شوند، غیرمجازند؛ یعنی در 
استاندارد ملی محصول، استفاده از این رنگ مشخص 
نشده است. برخی از این رنگ ها در طبقه بندی رنگ های 
استاندارد و مجاز نیستند و رنگ های صنعتی هستند. 
درواقع، در برخی از واحدهای صنفی مانند کارخانه های 
کوچک و مراکز زیرپله ای از رنگ های صنعتی استفاده 
می شود که اصال خوراکی نیستند. رنگ های مصنوعی 
که پیش از این در مورد آن صحبت کردیم با وجود زیر 
سوال بودنشان، خوراکی بودند، اما رنگ های مصنوعی 
اصال خوراکی نیستند. رنگ پرینتر و رنگ فرش و 
جوهرهای صنعتی همگی شیمیایی هستند که به هیچ 
عنوان خوراکی نیستند، اما متاسفانه دیده شده در برخی 
از واحدهای صنفی مانند قنادی و شیرینی پزی و حتی 
در تهیه یخمک ها و بستنی های زیرپله ای از این رنگ ها 
استفاده می شود که این کار تقلب است. این رنگ ها 
صددرصد سرطان زا و خطرناک اند و این تخلفات 
بیشتر در صنف دیده می شود تا صنایع غذایی. صنف 

زیر نظر مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
است و صنایع غذایی زیر نظر سازمان غذا و دارو که 
هر 2 وابسته به وزارت بهداشت هستند. در واقع، در 
محصوالت غذایی دست ساز انواع تقلبات محتمل است 
به خصوص در تهیه شیرینی و محصوالت مشابه مانند 
گز، حلوا و... که بازرسان وزارت بهداشت با مشاهده 
تخلف، در آن واحد تولیدی را می بندند و بسیار پیش 
آمده که تولید کننده متخلف دوباره یک واحد صنفی 

در جای دیگری باز می کند.
دارد؛  کشوری  بازوی   54 دارو  و  غذا  سازمان 
یعنی دانشگاه های علوم پزشکی. نکته مهم تر اینکه 
باور مردم که تصور می کنند محصوالت  برخالف 
غذایی کارخانه ای بد است و انواع سنتی آن سالم تر 
و طبیعی تر هستند، باید بگویم این گونه نیست و میزان 
تقلب در لبنیات و محصوالت دست ساز و سنتی به 
مراتب بیشتر است و هیچ نظارتی بر آنها نمی شود، 
بنابراین مردم باید توجه داشته باشند حتما محصوالت 
معتبر با برندهای معروف که مورد تایید وزارت بهداشت 

است، خریداری کنند.

در صنایع غذایی مبحثی داریم تحت عنوان رنگ دهنده ها 
که استفاده از رنگ ها را در موادغذایی بررسی می کند و 
در صنعت، 3 نوع رنگ طبیعی، مصنوعی و شبه طبیعی 
مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ زعفران یا چغندر 
قند نمونه رنگ های طبیعی هستند اما این رنگ ها در 
برابر فرآیندهایی که در صنایع غذایی انجام می شود، 
پایداری باالیی ندارند و رنگشان افت می کند و جذابیت 
خود را از دست می دهند. از آنجایی که هدف اصلی 
استفاده از رنگ ها، اشتهاآور بودن و جذب مشتری 
است، نمی تواند در جذب مشتری کمک کننده باشد. 
گروه دیگر رنگ ها، رنگ های مشابه طبیعی هستند که 

فرمول اصلی شان در طبیعت وجود دارد و در صنعت 
فرمول را مشابه سازی می کنند تا دوام و رنگش بیشتر 
شود. برخی رنگ ها نیز مصنوعی هستند؛ یعنی شیمیدان ها 
رنگ ها را ابداع می کنند. نکته مهم در مورد رنگ های 
مصنوعی و شبه طبیعی این است که حتما باید مختص 

موادغذایی ساخته شده باشند.
 مثال برخی رنگ ها ساخته می شوند که در صنایع فرش و 
لباس به کار بروند و به هیچ عنوان مناسب خوردن نیستند. 
رنگ های شبه طبیعی و مصنوعی هم حرف و حدیث های 
زیادی همراه خود دارند، مثل تارتارازین که 20 سال 
پیش مجاز بود ولی در حال حاضر مصرفش در صنایع 
غذایی ممنوع شده است. به همان نسبت که دانشمندان 
و شیمیدان ها، رنگ ها را ابداع می کنند، متخصصان صنایع 
غذایی یا شیمی موادغذایی نیز روی ایمنی موادغذایی و 
رنگ ها کار می کنند تا سالمت آنها تایید شود. در بسیاری 

از موارد، با توجه به گزارش هایی که می رسد یا شکایت ها 
در استفاده از رنگ ها برای گروه هایی خاص محدودیت 
در نظر گرفته می شود. به طور مثال روی محصول درج 
می شود که به دلیل استفاده از این رنگ، این ماده غذایی 
برای بچه ها یا بچه هایی که بیش فعال هستند، مناسب 
نیست. اتحادیه اروپا سختگیرانه ترین قوانین را در مورد 
موادغذایی دارد و با مشاهده کوچک ترین شک و شبهه ای 
اطالع رسانی یا محصول را از چرخه فروش خارج 
می کند ولی ما جزو کشورهای در حال توسعه هستیم 
و هنوز برچسب گذاری و اطالع رسانی در مورد سالمت 
موادغذایی مان به روز نیست. آن طور که من اطالع دارم، 
برخی از بستنی هایی که در مغازه های بستنی فروشی 
عرضه می شود، از کارخانه های تولید بستنی می آید 
و داخل ظروف مخصوص فروش بستنی در ویترین 
گذاشته می شود؛ یعنی بستنی تولید کارخانه است و 

رنگ هم در کارخانه به آن زده می شود ولی برخی از 
بستنی ها را هم فروشندگان می سازند. در مورد استفاده 
از رنگ های غیرمجازی که در کنگره ها و سمینارها 
مطرح شده مربوط به لواشک ها و آلوچه ها بوده است. 
به مقدار  از رنگ های صنعتی  این محصوالت  در 
استفاده می شود و رنگ های قرمز درخشانی  زیاد 
که می بینیم، همگی تقلبی هستند. در جوجه کباب 
هم استفاده از رنگ های غیرمجاز گزارش شده که 
به جای زعفران، گلرنگ زده شده است. آنچه مردم 
باید بدانند این است که تنها راه تشخیص رنگ های 
تقلبی و غیرمجاز آزمایش است ولی شاید تنها راهی 
که بتوان به صورت تجربی به وجود آنها شک کرد، 
این است که اگر محصولی خیلی پررنگ و درخشان 
بود، به آن شک کنید و آن را نخرید. البته این روش 

در همه موارد قابل استناد نیست.

تقلب در محصوالت سنتی بیشتر است یا صنعتی؟

انواع رنگ ها: طبیعی، شبه طبیعی، مصنوعی

 دکتر آراسب دباغ مقدم
متخصص بهداشت موادغذایی

رئیس کمیته تخصصی بهداشت 
موادغذایی جامعه دامپزشکی کشور

 دکتر سیدامیرمحمد مرتضویان
متخصص صنایع غذایی  

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی 

از ایده های ترامپ تا طرح تجمیع بیمه ها
ادامه از صفحه 3

با مرور آنچه در آمریکا گذشته و می گذرد، می توانیم دوباره به کشور خودمان برگردیم. کمتر از 9 ماه 
به انتخابات ریاست جمهوری کشور مانده و مطمئنا تا چند ماه دیگر هم وضعیت نامزدهای قطعی 
انتخابات مشخص نخواهد شد. حتی بعد از معرفی نامزدها هم انتظار نداریم هیچ کدام برنامه مشخص و 
کارشناسی شده ای برای تامین وضع بهداشت و سالمت مردم ارائه کنند و برای بیمه های خدمات درمانی 
ایده تازه ای داشته باشند. سوابق، گواه این مدعاست. برخالف کشورهای توسعه یافته، اینجا تبلیغات و 
شعارها تنها کلیات را دربرمی گیرد و برنامه مدونی ارائه نمی شود. همین امروز اگر به دعوای چندساله 
تجمیع بیمه ها نگاه کنید، متوجه خواهید شد که در کنار همه اهدافی که اجرایی شدن یا نشدن این طرح 
دارد، اغلب موافقان یا مخالفان طرح فقط از زاویه منافع شخصی و روابط سیاسی خود ماجرا را دنبال 
می کنند و قصد تاثیرگذاری بر آن دارند. این واقعیت را نمی شود کتمان کرد که سازمان تامین اجتماعی با 
وجود همه منابع مالی و بدنه سنگینی که دارد، یکی از ناکارآمدترین سازمان ها در کشور است. نارضایتی 
عمومی از این سازمان که بیمه شدگان، کادر پزشکی و بیمارستان ها را یکجا شامل می شود، همه نشانگر 
ناتوانی این سازمان و سازوکار آن در برآورده کردن اهداف تعریف شده است. صف های طوالنی مردم 
برای هر مراجعه ای که به سازمان تامین اجتماعی یا دفاتر مرتبط با آن دارند، طلب های سنگینی که پزشکان 
دارند و طفره رفتن بسیاری از بیمارستان ها و متخصصان از همکاری با تامین اجتماعی همه نشان دهنده 
ناکارآمدی و ضعف است، اما در مقابل همه اینها نه راه حلی وجود دارد و نه چشم اندازی. تالش ها برای 
اینکه به مردم امکان انتخاب بین بیمه های مختلف داده شود، شاید بتواند یکی از این راهکارها باشد و 
رقابتی شدن بیمه و این امکان که درآمدها و منابع فقط در مونوپل تامین اجتماعی نباشد، همه وعده هایی 
است که ممکن است با تجمیع بیمه ها بیشتر محقق شود اما همین ها هم در دعوای بین سازمان هایی که 
همه اهرم های مالی و سیاسی شان را به کار گرفته اند، کمرنگ شده است. عجیب نیست. احتماال همان 
طرح اوباما یا ایده تازه ترامپ هم بدون در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و سرمایه داران امکان مطرح 
شدن پیدا نمی کرد، اما حداقلش این است که دولتمردان متوجه اند بیمه و سالمت مردم چه نقشی در 
زندگی و رای آنها دارد و این ابزار را به کار می گیرند. باید ببینیم رئیس جمهور بعدی ما هم طرح نویی 

برای وضعیت بهداشت و سالمت و طبقه محروم خواهد داشت یا نه؟

توصیه ها و هشدارهای کارشناسان و مسووالن درباره 
رنگ های مورداستفاده در محصوالت غذایی

رنگ ها هم مجاز و 
غیرمجاز دارند
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