
در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی عنوان شد

 علی ابراهیمی
هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی و 
نهمین همایش داروهای گیاهی و فرآورده های 
طبیعی موسوم به طالی سبز در محل هتل المپیک 

تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش سپید، در این مراسم محمدرضا شانه ساز، 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، 
توسعه  و  فرهنگی  معاون  احمدی،  عبدالحمید 
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، مهدی 
صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت 
و نمایندگان تولیدکننده های مکمل های غذایی و 

رژیمی و داروهای گیاهی حضور داشتند.

تولید ۲۰۰۰ قلم داروی گیاهی در کشور
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  میرفخرابی،  جعفر 
فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در آغاز مراسم 
افتتاحیه همایش ها گفت: »از سال ۹۴ تاکنون سه 
هزار و ۶۱۳ پروانه ساخت داروهای گیاهی در کشور 
صادر شده است.« وی با اشاره به ممنوعیت واردات 
داروهای گیاهی به کشور، افزود: »به رغم تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان، اما شرکت های دانش بنیان 
توانسته اند بیش از ۲۰۰۰ قلم داروی گیاهی را در 
داخل تولید کنند.« میرفخرابی در ادامه به فعالیت 
۳۰۰ شرکت داخلی در زمینه تولید داروهای گیاهی 
در کشور اشاره کرد، گفت: »بیش از ۱۰۰ شرکت 

نیز در انتظار مجوز فعالیت هستند.«

استفاده 76 درصدی مردان و ۳۳ درصدی 
زنان از مکمل ها

معاون  احمدی،  عبدالحمید  همایش  ادامه  در 
فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان طی سخنانی به استفاده از مکمل ها در 
فعالیت های ورزشی اشاره کرد و گفت: »یکی از 
عمده چالش های ما در ورزش قهرمانی، استفاده 

ناآگاهانه از مکمل ها و مواد نیروزا است که آثار 
و تبعات منفی ایجاد کرده است.«

وی افزود: »بررسی ها نشان داده است که مصرف 
باشگاه ها  در سطح  نیروزا  داروهای  و  مکمل ها 
توجه  قابل  بدن سازی،  باشگاه های  به خصوص 
است. به طوری که بیش از ۷۶ درصد مردان و ۳۳ 
درصد زنان در باشگاه های بدن سازی از مکمل ها 
استفاده می کنند.« احمدی اضافه کرد: »همچنین ۳۸ 
درصد زنان و ۳۲ درصد مردان از قرص های الغری 

و چربی سوز استفاده می کنند.«
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان در ادامه گفت: »کرونا باعث تغییر 
شرایط جهان شده و ورزش نیز تحت الشعاع این 
ویروس قرار گرفته است.« احمدی افزود: »بیماری 
کرونا به اندازه جنگ های جهانی اول و دوم، در 
ورزش تأثیرگذار بوده و همه فعالیت های ورزشی 

را تحت الشعاع قرار داده است.«

نگرانی جدی از سالمت مکمل های ورزشی
عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران نیز 
در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش مکمل های غذایی 
و رژیمی ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقالب و 
شهدای مدافع سالمت، گفت: »کرونا نشان داد که 

نقش نظام سالمت چقدر می تواند جدی باشد.«
وی افزود: »زمانی که مدیرعامل شرکت داروسازی 
اسوه بودم، آماری گرفتیم و دیدیم بین ۸۰ تا ۸۵ 
درصد از مکمل ها وارداتی بود، این در حالی است 
که امروز تولیدکنندگان داخلی بیش از ۸۰ درصد 

نیاز کشور را در حوزه مکمل ها تأمین می کنند.«
کبریایی زاده اضافه کرد: »در زمانی گفتیم که خجالت 
می کشیم که فرآورده های خون ساز را وارد می کنیم، 
سال های سال بود که حتی مواد اولیه این فرآورده ها 
را از کشورهایی چون امارات متحده عربی وارد 

می کردیم، اما خوشحالم که اعالم کنم امروز این 
دسته از فرآورده ها بر اساس فرمول های های تک 

دنیا در ایران تولید می شود.«
تولیدکنندگان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
مکمل های رژیمی غذایی ایران با بیان اینکه حوزه 
مصرف مکمل ها در گروه های خاص مثل اطفال، 
زنان، سالمندان و ورزشکاران را مورد توجه قرار 
دادیم، گفت: »مکمل های ورزشی بالی جان جوانان 
و نوجوانان ما بوده و هستند. هنوز نگرانی داریم 
زیرا سالمت این فرآورده ها تضمین شده نیست. 
طبق آمارها ۷۰ درصد افرادی که به مراکز ورزشی 
می روند از این مکمل ها استفاده می کنند و این آمار 
تکان دهنده است و باید تن ما را بلرزاند. ما باید 
تولید را افزایش دهیم و واردات از مبادی درست و 
معتبر صورت گیرد تا مطمئن باشیم این فرآورده ها 
به آالینده های آسیب رسان به سالمت آلوده نیستند.«
کبریایی زاده با تأکید بر اینکه تولید باید آسان و روان 
شود، گفت: »متأسفانه امروز تولید بسیار سخت شده 
است و ایستگاه های تولید در کشور پشیمان کننده 
است. مصداق ضرب المثل هر دم از این باغ بری 
می رسد، است. یک روز بانک مرکزی، وزارت صمت 
و یک روز وزارت بهداشت تصمیماتی می گیرند. 
این موضوعات چالش هایی به وجود می آورند و 
تولیدکنندگان به مشقت می افتند؛ بنابراین درخواست 

داریم تولید آسان و روان شود.«

تولید ۸۰ درصد مکمل ها در داخل
مهدی صادقی  نیارکی، معاون وزیر صمت نیز در 
این مراسم اظهار داشت: »با شیوع کرونا به دلیل 
اتکا و توجه به ظرفیت داخلی توانستیم بحران را 
مدیریت کنیم و سربلند شویم؛ زیرا کشورهایی که 
میلیون ها دالر هزینه کرده بودند با چالش مواجه 
شدند، اما ما به  جز یک روز که خبر قرنطینه مطرح 
شد، با قفسه های خالی فروشگا ه ها مواجه نبودیم.«

وی با بیان اینکه از روز ۷ اسفند ممنوعیت صادرات 
اقالم بهداشتی را بدون مجوز از دولت اعالم کردیم، 
افزود: »فراموش نکردیم که در سه هفته اول شیوع 
کرونا ماسک و محلول ضدعفونی در داروخانه ها 
نبود، اما پس از یک ماه ماسک و محلول ضدعفونی 

در داروخانه ها به نرخ دولتی به فروش رفت.«
معاون وزیر صمت افزود: »در بحران کرونا تمرین و 
مانور برای آسان سازی تولید داشتیم چراکه باورمان 
تولید بود و باید به نحوی عمل می کردیم که امنیت 
جانی و مالی داشته باشیم. اگر تغییر نگاه در رفتارمان 
و صاحبان سرمایه داشته باشیم، برآیند هم افزایی 
عبور از بحران می شود.« وی در ادامه به تعرفه های 
واردات اشاره کرد و اظهار داشت: »تعرفه ها دستوری 
کم وزیاد نمی شود بلکه بر اساس میزان تولید، ارزش، 
واردات و مؤلفه های متفاوت تعیین تکلیف می شوند.«
صادقی نیارکی در ادامه گفت: »امروز ۸۰ درصد 
مکمل های رژیمی در داخل تولید می شود درحالی که 
ما زمانی که دالر ارزان نفتی داشتیم واردکننده بودیم. 
در سال ۸۹ تراز تجاری ۳۷ میلیارد منفی بود و ۱۵ 
درصد تورم داشتیم و نرخ دالر از ۸۰۰ تومان به 
یک هزار و ۱۰۰ تومان رسید. امروز منحنی تولید 
ما صعودی است و ضریب خوداتکایی ۸۰ درصد 
است و با نرخ کنونی دالر واردکنندگان حتی اگر 
تخفیف های ویژه و وحشتناک بدهند، باز هم واردات 

مقرون به صرفه نیست.«
وی افزود: »ما امروز باید افزایش عمق تولید را در 
دستورکار قرار دهیم و به سمت افزایش تولید مواد 
اولیه مکمل های تغذیه ای ورزشی و فرآورده های 
طبیعی برویم چراکه زنجیره تولید را در اختیار داریم. 
همچنین در واردات ماده اولیه ۲۸ میلیون دالر به 
۸۲ میلیون دالر در سال ۹۸ رسیده ایم و به سمت 
واردات ۱۹۰ میلیون دالر ماده اولیه دارو های گیاهی 

و مکمل در سال ۹۹ در حال حرکت هستیم. 
ادامه در صفحه 17 
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افزایش 100 درصدی تولید مکمل های ورزشی در کشور


