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موضوع :بررسي روند كنترل كيفيت فيله هاي وارداتي از چين ،نحوه كنترل در مبدا و مقصد
نويسندﮔان مسئول :مهندس امير بابايي ،دكتر محمود رضا اكبريان
يكي از مواردي كه گاه و بي گاه در مورد كيﻔيﺖ ماهي تيﻼپيا مطرح مي گردد اين اسﺖ كه فيله هاي وارداتي از كشور
ﻼ
چين فاقد كيﻔيﺖ بوده و مصرف آن براي انسان مضر اسﺖ .اين موضوع علي رغم استقبال مصرف كنندگان داخلي عﻤ ً
كارآمدي دستگاه هاي نظارتي را نشانه رفته و واحدهاي فرآوري كه اقدام به توليد و بسته بندي و عرضه ماهي تيﻼپيا
ميكنند را مورد اتهام بي اساس قرار مي دهند.
شايد ﻻزم باشد كه فرايند صدور مجوز واردات اين ماهي و نيز نظارت هايي كه در مراحل مخاتلف براي حصول اطﻤينان از
سﻼمﺖ آن انجام مي گيرد را مرور نﻤائيم تا بي اساس بودن اين توهﻤات براي مردم عزيز كشورمان كه به مصرف اين ماهي
عﻼقه نشان داده اند ،بيش از پيش آشكار شود.
كنترل و نظارت بر واردات ماهي تيﻼپيا شامل چندين فرايند اساسي و مهم اسﺖ كه به ترتيب ذكر مي گردد:
 (١بازديد كارشناسان سازمان دامپزشكي كشور از مزارع و كارخانجات توليد غذا و واحدهاي فراوري آبزيان
كشور چين:
بنا به درخواسﺖ سازمان دامپزشكي كشور براساس آئين نامه اجرايي بند ز ماده  ٣و مواد  ٨ ،٧و  ٩قانون دامپزشكي كشور
مصوب  ١٣٩١كه صدور مجوز واردات فراورده هاي خام دامي را منوط به انجام مطالعات ميداني و بازديد از واحدهاي توليد
كننده و صادركننده كشور خارجي نﻤوده اسﺖ ،الزام و ضرورت انجام بازديد از مزارع و واحدهاي توليد غذا و كارخانجات
فراوري كشور چين به اتحاديه توليد و تجارت آبزيان ابﻼغ گرديد .اتحاديه با استقبال از اين پيشنهاد هﻤاهنگي كامل در
اين زمينه را به انجام رساند و سﻔر كارشناسان در در دو مرحله در سال هي  ١٣٩٣و  ١٣٩٤انجام شد .در اين بازديدها سه
تن از كارشناسان خبره سازمان دامپزشكي چندين مزرعه پرورش ماهي تيﻼپيا در استانهاي  Hainanو  Guandongو
 Guangxiمورد ارزيابي قرار گرفﺖ و از كارخانه هاي توليد غذاي اين ماهي به صورت كامل بازديد به عﻤل آمد و نحوه
پرورش اين ماهي به دقﺖ مورد توجه واقع شد .در اين ارزيابي ها سيستم پرورش ماهي تيﻼپيا از نظر تامين بچه ماهي و
مواد اوليه مصرفي ،نوع تغذيه  ،فرايند توليدو پرورش تا مرحله صيد و جﻤع آوري مورد بازديد و نظارت قرار گرفتند.
سپس چندين واحد فراوري و نيز سيستم صيد تا حﻤل و تخليه و كشتار و فيله كردن ماهي و شيوه پروسسينگ و انجﻤاد
و بسته بندي مورد بازديد قرار گرفتند .يكي از مهﻤترين اصول مورد توجه اين كارشناسان )بر اساس مدل بررسي هاي رايج
بين الﻤللي  (OIEكنترل و دقﺖ در فرايند مدارك و مستند سازي هايي بود كه در مزارع و كارخانجات وجود داشﺖ.
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نهايتاً اين كارشناسان با ارائه گزارشي به سازمان دامپزشكي كشور تاييد نﻤودند كه كليه فرايندهاي تكثير ،پرورش ،صيد،
حﻤل نقل و فراوري و بسته بندي ماهي تيﻼپيا در كشور چين مطابق استانداردهاي بين الﻤللي و مورد تاييد ضوابط سازمان
دامپزشكي كشور مي باشد.
در اين گ زارش تاكيد شده اسﺖ كه اهﻤيﺖ اين صنعﺖ براي اقتصاد چين و حجم باﻻي توليد آن و هدف مهم صادرات آن
به كشورهاي اروپايي و آمريكا ،موجب شده اسﺖ كه نظام توليد و فراوري ماهي تيﻼپيا از كيﻔيﺖ و ايﻤني باﻻ و شرايط
مطلوب برخوردار باشد.
ﻻزم به ذكر اسﺖ كه عﻤوما كارخانه فراوري كننده ماهي تيﻼپيا به محض دريافﺖ محﻤوله از مزرعه و قبل از آغاز فراوري
آن نسبﺖ به تسﺖ ماهي ها خصوصا از لحاظ ارگانولپتيكي اقدام مي نﻤايند .سپس عﻤليات فيله سازي در كوتاه ترين زمان
مﻤكن صورت پذيرفته و انجﻤاد آن نيز توسط دستگاه هاي  IQFدر دماي منهاي  ٤٠درجه سانتي گراد انجام مي پذيرد.
 -٢كنترل اسناد و مدارك:
دقﺖ نظر سازمان دامپزشكي در مرحله بررسي تقاضاي واردات توسط شركﺖ هاي وارد كننده بسيار سختگيرانه و از نظر
تضﻤين سﻼمﺖ و بهداشﺖ محصول وارداتي بسيار كامل و دقيق اسﺖ .اين موارد شامل امور ذيل اسﺖ:
 شركﺖ فروشنده بايد حتﻤاً داراي كد  ECبوده و سابقه صادرات به اتحاديه اروپا را داشته باشد .براي اين منظور
شركﺖ وارد كننده مي بايسﺖ كد  ECشركﺖ فروشنده را در پروفورما و ليبل مربوطه به هﻤراه تصوير حداقل يك
گواهي بهداشتي صادره كاﻻي صادراتي آن شركﺖ براي كشورهاي اروپايي يا به آمريكا را ارائه نﻤايد .كارشناسان
سازمان اصالﺖ مدارك ارائه شده را از طريق رديابي نام شركﺖ صادركننده در فهرسﺖ اتحاديه اروپا بررسي و تأييد
مي نﻤايند.
 شركﺖ چيني مي بايسﺖ بصورت رسﻤي فرم ) IHRشرايط و ضوابط بهداشتي مورد نظر سازمان دامپزشكي ايران(
را كه بسيار كامل و سختگيرانه اسﺖ تاييد و مهر و امضا نﻤوده و به عنوان يك سند به سازمان ارائه نﻤايد .در اين
ضوابط انجام كليه آزمايشات كيﻔي و رعايﺖ حد مجاز فاكتورهاي بهداشتي ،عدم آلودگي فلزات سنگين ،عدم
وجود باقي مانده هاي دارويي و بسياري از شرايط بهداشتي ديگر ذكر شده اسﺖ .فروشنده با امضاي اين فرم
متعهد مي گردد كه تﻤام اين ضوابط را رعايﺖ خواهدكرد و در صورت مغايرت نتايج آزمايشات محﻤوله هاي
وارداتي در مبادي گﻤركي كشور با اين ضوابط ،به طور خودكار آن محﻤوله اجازه واردات به داخل كشور را نخواهد
داشﺖ.
 رعايﺖ مشخصات كاﻻ بر روي ليبل و ثبﺖ كليه اطﻼعات از قبيل كد رهگيري سازمان دامپزشكي ايران ،تاريخ
توليد ،تاريخ انقضا ،كد  ECواحدهاي فراوري كننده ،وزن خالص ،كد نظارت شرعي و ساير مشخصات محﻤوله.
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 ارائه برگه گواهي بهداشتي از مرجع ذيصﻼح بهداشتي كشور چين براي هر محﻤوله ماهي ارسالي با قيد شﻤاره
كانتينر در برگه گواهي بهداشتي.
 كنترل مدارك در گﻤرك .پس از آن كه كليه مراحل قبل انجام شد ،به محض رسيدن ماهي به گﻤركات )عﻤدتاً
شهيد رجايي و بوشهر( نﻤاينده سازمان دامپزشكي پس از بررسي مدارك اقدام به بازديد از كانتينر و بررسي تطابق
و صحﺖ مدارك با محﻤوله واصله مي نﻤايد .به عبارت ديگر قبل از هر گونه نﻤونه برداري جهﺖ ترخيص ،مدارك
شامل ليبل ،گواهي بهداشﺖ )مطابق فرم  (٤٢و  Test Reportفروشنده مورد بررسي دقيق قرار مي گيرد .اين
 Test Reportمي بايسﺖ حاوي آزمايشات فلزات سنگين ،ماﻻشيﺖ گرين و بقاياي دارويي و هورموني باشد .اين
گزارش نتايج آزمايشات در مبدا بسيار مهم اسﺖ و يكي از مبنايي ترين مدارك در فرايند كنترل و نظارت اين
چرخه تلقي مي شود.
 -٣نمونه برداري از محصول وارداتي در گمرك:
پس از آنكه تﻤام اين مراحل طي شد و مستندات هر كدام از كانتينر ها يك به يك بررسي و صحﺖ آنها احراز گرديد،
مرحله نهايي و اصلي ترين بخش نظارتي مورد اجرا قرار مي گيرد .در اين مرحله نﻤونه برداري از هر محﻤوله به صورت
جداگانه انجام مي شود .نﻤونه هاي تهيه شده از نظر تﻤام آزمايشات ميكروبي ،شيﻤيايي و ماﻻشيﺖ گرين مطابق
دستورالعﻤل هاي سازمان دامپزشكي كه مبتني بر قواعد بين الﻤللي  OIEاسﺖ مورد بررسي قرار مي گيرد.
به عبارت ديگر مطابق  IHRكه فروشنده آن را تاييد نﻤوده قبﻼ در مبدأ تﻤام آزمايشات بدون استثنا براي هﻤه محﻤوله
ها انجام گرفته و به صورت تسﺖ ريپورت هﻤراه بار مي باشد .آزمايشات مبدأ نيز شامل تﻤام تسﺖ هاي ميكروبي،
شيﻤيايي و خصوصاً ماﻻشيﺖ گرين و فلزات سنگين مي باشد و هﻤان طور كه بيان شد اين آزمايشات در مقصد مجددا
در مورد تﻤام محﻤوله هاي وارداتي تيﻼپيا بدون حتي يك مورد استثنا تكرار مي شود.
نهايت ًا پس از طي اين مراحل ،مجوز خروج از گﻤرك توسط سازمان دامپزشكي صادر مي گردد و محﻤوله به سردخانه
هاي تحﺖ نظارت آن سازمان و يا كارخانجات فراوري و بسته بندي ماهي كه داراي مجوز بهره برداري از سازمان
دامپزشكي و وزارت جهاد كشاورزي هستند منتقل مي گردد.
 -٤كنترل و نظارت در سطح خرده فروشي و عمده فروشي توسط اتحاديه:
عليرغم س پري شدن تﻤام اين مراحل و اطﻤينان كامل از سﻼمﺖ محصول وارداتي ،رصد و پايش بازار داخلي توسط
واحد كنترل كيﻔيﺖ اتحاديه نيز انجام مي گردد .اين بررسي ها به صورت ماهيانه در مورد محصوﻻت تﻤام شركﺖ
هاي وارد كننده )درسطح عﻤده فروشي و توزيع كننده در خرده فروشي ها و فروشگاه هاي زنجيره اي( در تهران و
ساير استان هاي پر مصرف انجام مي شود .اين برنامه با هﻤاهنگي كامل "دفتر نظارت بر بهداشﺖ عﻤومي و مواد
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غذايي سازمان دامپزشكي كشور" و "دفتر بهبود كيﻔيﺖ ،فراوري و توسعه بازار سازمان شيﻼت ايران" و در قالب تﻔاهم
نامه اتحاديه با سازمان حﻤايﺖ از مصرف كنندگان و توليد كنندگان انجام مي گيرد.
خوشبختانه تا كنون حتي يك محﻤوله ماهي وارداتي تيﻼپيا در مبادي ورودي و گﻤركات كشور نبوده اسﺖ كه نتواند
از فيلتر بسيار سختگيرانه سازمان دامزشكي كشور عبور كند و گزارشات انجام آزمايشات و نيز مستندات ده هزار تن
ماهي تيﻼپياي وارداتي در مبادي ورودي كه تﻤاماً موجود اسﺖ ،تاييد كننده صحﺖ و سﻼمﺖ اين محصول مي باشد.
بازرسي هاي در سطح خرده فروشي و عﻤده فروشي هم حتي يك مورد مشكل بهداشتي را گزارش ننﻤوده و با توجه
به آن كه اتحاديه مرجع رسيدگي به شكايات مردمي در مورد محصوﻻت بسته بندي شده آبزيان مي باشد ،در خصوص
ماهي تيﻼپيا هيچ نارضايتي در زمينه شكايﺖ از كيﻔيﺖ و مشكﻼت بهداشتي ثبﺖ نشده اسﺖ.
يقيناً اطﻤينان كامل از كيﻔيﺖ بهداشتي اين ماهي يكي از دﻻيل اصلي اسﺖ كه علي رغم تبليغات گسترده منﻔي بر
عليه ماهي تيﻼپيا ،استقبال مردم از آن رو به گسترش مي باشد و اطﻤينان كامل سازمان دامپزشكي كشور از فرايند
توليد و ارسال اين ماهي و نيز كنترل هاي دوره اي سازمان شيﻼت و اتحاديه ،عوامل بسيار مهﻤي در جلب اعتﻤاد
مردم به اين ماهي بوده و نقش تعيين كننده اي در ايجاد اعتﻤاد عﻤومي به مصرف اين ماهي داشته اسﺖ.
ﻻزم به ذكر اسﺖ كه با استقبال مردم از مصرف ماهي تيﻼپيا ،اين ماهي نقش مهﻤي در افزايش مصرف آبزيان در كشور
داشته و موجب آشتي بسياري از اقشار با آبزيان شده اسﺖ و افرادي كه با مصرف تيﻼپيا از مرغ و گوشﺖ به سوي
آبزيان روي آورده اند كم تعداد نيستند.
شايد بتوان ادعا كرد كه واردات ماهي تيﻼپيا و استقبال مردمي از آن ،فرصتي استثنايي فراهم آورده اسﺖ كه براي
نخستين بار در كشور ،محصولي كه تقاضاي آن از قبل فراهم شده توليد شود و با راه اندازي مزارع پرورش تيﻼپيا در
كشور )پس از ارزيابي كامل مطالعات اقتصادي بودن آن( ،پرورش دهندگان اين ماهي هﻤانند ساير آبزي پروران سردابي
و گرمابي دغدغه فروش نداشته باشند و محصولي را توليد نﻤايند كه قبﻼً بازار آن ايجاد شده اسﺖ.
يكي ديگر از جنبه هاي نظارتي كه داراي اهﻤيﺖ فراوان اسﺖ و يادآوري آن خالي از لطف نيسﺖ موضوع نظارت شرعي
كامل بر تﻤام محﻤوله هاي وارداتي اسﺖ .توضيح آن كه كليه ماهيان تيﻼپياي وارداتي به كشور عﻼوه بر كنترل هاي
بهداشتي تحﺖ نظارت ناظرين شرعي توليد مي گردد و اين ناظرين عﻼوه بر آن كه شرايط شرعي صيد و فراوري را
نظارت مي كنند بر اساس توافق داخلي اتحاديه با دفتر نﻤايندگي محترم ولي فقيه در سازمان دامپزشكي و با توجه به
آموزش هاي ارائه شده به عنوان نﻤاينده رسﻤي اتحاديه نسبﺖ به موضوعات بهداشتي و خصوصا وزن خالص و ميزان
گليز حساسيﺖ هاي ﻻزم را نشان مي دهند و چنان چه با مشكلي از اين جهات در حين كار مواجه شوند بﻼفاصله از
ادامه كار تا اصﻼح خط توليد مﻤانع ﺖ و موضوع را گزارش مي كنند .يقينا اين اندازه دقﺖ و توجه در سﻼمﺖ محصول
در كﻤتر كاﻻي وارداتي مشاهده مي گردد و حتي در توليدات داخلي نيز سابقه ندارد.

ﮔزارش شماره١٠٣ :
ويرايش :اول
تاريخ انتشار٩٦/١١/٢٥ :
در هر حال با ابراز اميدواري به آن كه بخشي از اين نظارت هاي سختگيرانه شامل توليدات داخلي نيز بشود
تا حق مرد م عزيز كشورمان در حصول اطﻤينان از سﻼمﺖ كامل ماهي پرورشي مزراع داخلي محﻔوظ بﻤاند ،به عنوان
حسن ختام اين مقال ،نظر مكتوب سازمان دامپزشكي كشور در مورد ماهي تيﻼپيا كه طي نامه شﻤاره ٩٣/٤٣٩٣٦٨٨
در مورخ  ١٣٩٣/١٢/١٨توسط جناب آقاي دكتر عباسي مدير كل دفتر نظارت بر بهداشﺖ عﻤومي و مواد غذايي سازمان
دامپزشكي كشور اعﻼم گرديده را مورد توجه قرار مي دهيم:
" كليه ماهيان وارداتي به كشور تنها از مزارعي بوده كه قبﻼً توسط كارشناسان دامپزشكي اعزامي به تاييد
رسيده و واحد داراي كد اتحاديه اروپا ) (ECبوده و تحت ضوابط ابﻼغي سازمان دامپزشكي ايران )(IHR
توليد و پس از انجام آزمايشات ميكروبي و شيميايي و حصول اطمينان از سﻼمتي محصول ،مجوز ترخيص
صادر مي شود .لذا شايعات پرورش اين ماهي در محيط غير استاندارد و غير بهداشتي صحت ندارد"

نﻤونه ليبل روي بسته هاي وارداتي حاوي خﻼصه اطﻼعات

ﮔزارش شماره١٠٣ :
ويرايش :اول
تاريخ انتشار٩٦/١١/٢٥ :

نﻤونه گزارش آزمايشات انجام شده كه هﻤراه با هر محﻤوله ارسال مي شود.

ﮔزارش شماره١٠٣ :
ويرايش :اول
تاريخ انتشار٩٦/١١/٢٥ :

نﻤونه گواهي بهداشتي كه براي هر محﻤوله صادر مي گردد.

