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رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تأیید وجود شبکه 
گسترده مافیایی واردات تا توزیع مواد نیروزا در کشور، تصریح 
اختیار  در  ساپلمنت ها  و  پروتئین ها  مکمل ها،  ورود  »اجازه  کرد: 

وزارتخانه های صنعت و بهداشت است.«
به گزارش سپید، ناصر پورعلی فرد با بیان اینکه موضوع نظارت 
بخصوص درباره توزیع پودرهای پروتئین و مکمل ها در دستورکار 
این فدراسیون قرار گرفته و آغاز نیز شده است، به ایرنا گفت: »توزیع 
بر اساس  باشگاه های ورزشی  مکمل ها و پروتئین ها در تمامی 
قانون جدیدی که ابالغ شده، ممنوع است و حتی کوچک ترین 
مکملی در باشگاه ها توزیع شود با این کار برخورد جدی خواهد 
شد به شکلی که این باشگاه پلمپ می شود.« وی با بیان اینکه مجوز 
واردات مکمل ها، پروتئین ها و ساپلمنت ها در اختیار این فدراسیون 
نیست و بلکه در حیطه وظایف وزارت بهداشت است، افزود: »به 
همین دلیل این وزارتخانه وظیفه نظارت دارد که مواد وارد شده در 

کجا توزیع می شود. به طور مثال داروخانه ها با مجوز فروش دارو آیا 
اجازه فروش این محصوالت را بر اساس دستور پزشک یا خواست 

افراد دارند یا خیر؟«
وی گفت: »حتی اگر مکملی کاماًل قانونی باشد، هیچ باشگاهی اجازه 
توزیع آن را ندارد و اگر مربیان و مسئوالن باشگاهی به ورزشکاران 
چنین موادی را پیشنهاد می کنند، کار کاماًل غیرقانونی انجام می دهند و 
اگر فردی، مسئولی و نماینده مجلسی در این زمینه مدارک و اطالعاتی 
دارد، بجای اینکه فقط صحبت کند، این مدارک قانونی را در اختیار 
فدراسیون قرار دهند تا ما با آن برخورد کنیم و مطمئن باشند که این 
حرف اصاًل شعاری نیست.« رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
تصریح کرد: »باید مدارک قانونی وجود داشته باشد تا بتوانیم برخورد 
قانونی داشته باشیم، زیرا برای راه اندازی این باشگاه خرج شده است 

ازجمله خرید، اجاره بها، دستگاه ها و وام آن و وقتی این باشگاه پلمپ 
شود ورشکسته شده و وقتی ورشکسته شود خانواده سرمایه گذار این 
باشگاه با مشکل مواجه خواهد شد، لذا این موارد را اعالم کنند تا ما 

بر اساس یافته های مستند بتوانیم برخورد کنیم.«

اجازهورودموادنیروزاتوسطوزارتبهداشتدادهمیشود
پورعلی فرد با بیان اینکه در کمیسیون ماده 5 بحث حضور پزشک 
تغذیه در باشگاه ها دیده نشده است، افزود: »ولی در آیین نامه وزارت 
ضوابط  آیین نامه   26 ماده  در  و  دارد  وجود  موضوع  این  بهداشت 
ساخت، ورود و عرضه مکمل های رژیمی و غذایی تصریح شده است 
که محل عرضه مکمل های رژیمی و غذایی صرفًا در داروخانه ها است 
و در تبصره ذیل آن نیز عنوان شده که جهت توزیع مکمل های وارد 

شده، واردکنندگان مجاز می توانند عالوه بر داروخانه با هماهنگی 
با فدراسیون پزشکی ورزشی و از طریق این فدراسیون در اختیار 
باشگاه های ورزشی دارای پزشک و یا متخصص تغذیه در فدراسیون 
مربوطه قرار دهند که تشخیص ورزشی فرآورده، بر عهده وزارت 
بهداشت است.« وی ادامه داد: »متأسفانه پروتئین ها و مکمل ها نیز 
در داروخانه ها عرضه می شود و وقتی یک دارو بدون نسخه به افراد 
فروخته می شود، آیا اینگونه مکمل ها به متقاضیان عرضه نخواهد شد؟«

هرباشگاهبدنسازیبایدیککارشناستغذیهداشتهباشد
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه یکی از 
پیشنهادات ما به کمیسیون ماده 5 این است که وقتی می خواهیم به 
باشگاه ها مجوز دهیم باید یک نفر کارشناس تغذیه جزء اجزای 
یک  که  معتقدیم  »ما  داد:  ادامه  و  باشد  مجوز  اعطای  شرایط  و 
داشته  وجود  باشگاه   10 در  حداقل  تغذیه  پزشک  و  کارشناس 
باشد تا مردم اطالعات باالیی را به دست آورند.« پورعلی فرد با تأیید 
وجود شبکه ای مافیایی گسترده از مبدأ واردات مواد نیروزا تا توزیع 
آن در جامعه اظهار داشت: »متأسفانه وزارتخانه های صنعت، معدن 
تجارت و بهداشت اجازه واردات اینگونه مواد را می دهند و زمانی 
 که وارد شد و در ویترین مغازه داران قرار گرفت چون بر روی آن 
سرمایه گذاری شده باید فروخته شود، ولی باید از مبدأ از ورود این 
مواد جلوگیری شود.« وی با بیان اینکه برخی افراد برخالف ادعایی 
اختیار خود  باشگاه های تحت  دارند در  با دوپینگ  مبارزه  برای  که 
اقدام به عرضه مواد نیروزا می کنند، گفت: »می دانیم این افراد در کجا 
تمرین می کنند ولی باید همه چیز بر اساس اصول باشد و برخی از 
دوستانی که مدعی مبارزه با دوپینگ هستند، نباید خودشان از همان 

مواد نیروزا استفاده کنند.«

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش:

شبکهگستردهمافیاییدروارداتوتوزیعموادنیروزاوجوددارد

رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران پاسخ می دهد

آیا محصوالت آرایشی تراریخته وجود خارجی دارند؟
بین  در  لوازم آرایشی  بی رویه  مصرف 
برخی جوانان ایرانی به ویژه دختران در 
حالی است که آنان کمترین اطالعات را 
درباره این فرآورده ها دارند و شناسایی 
یا  بودن  ارگانیک  تقلبی،  محصوالت 
مردم  اغلب  برای  آنها  بودن  تراریخته 
ممکن نیست و در این آشفته بازار هر 

کس ادعایی می کند.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، بارها 
کشور  هفتمین  ایران  که  شده  عنوان 
جهان  در  آرایشی  مواد  مصرف کننده 
این  است. هرچند سازمان غذا و دارو 
ایران  که  تکذیب کرده و گفته  را  آمار 
رکورددار مصرف لوازم آرایش نیست اما 
مسائلی مانند ارزانی فرآورده های آرایشی 
قاچاق، بعد دیگری به این ماجرا داده است 
و لوازم آرایشی را به یکی از خریدهای 

محبوب جوانان تبدیل کرده است.
کمتر جوانی است که بداند محصول 
و  است  کدام  او  برای  مناسب  آرایشی 
تحت چه شرایطی باید از این محصوالت 

استفاده کند. چنانکه یکی از مقامات مسئول 
سازمان غذا و دارو پیش ازاین گفته بود که 
جوانان چنان راغب به استفاده از محصوالت 
آرایشی هستند که حتی گاهی از دکتر خود 
می خواهند برای آنان لوازم آرایشی مانند کرم 

دور چشم تجویز کند.
تشکیل دهنده  مواد  از  هیچ گاه  آنان  اما 
هرگونه  و  نمی پرسند  لوازم آرایشی 
لوازم آرایشی را تهیه می کنند حتی اگر تقلبی 
باشد. گاهی مطالبی در فضای مجازی منتشر 
می شود که به طور مثال عطرهای گران قیمت 
حاوی مدفوع نهنگ و رژلب ها حاوی سوسک 
هستند و مصرف کنندگان لوازم آرایشی در برابر 
این اخبار، اغلب آن را باور نمی کنند و در 
صورت باور نیز بی اعتنا از کنار آن می گذرند.

فرآورده های  می شود  ادعا  نیز  گاهی 
مواد  از  عاری  و  هستند  ارگانیک  آرایشی 
سمی و تحریک کننده؛ گاهی حتی مباحثی 
آرایشی  محصوالت  در  تراریختگی  مانند 
مطرح می شود که بیشتر با هدف ترساندن 
مصرف کنندگان است. گفته می شود بسیاری از 
مواد تشکیل دهنده لوازم آرایشی از منابع گیاهی 
و کشاورزی حاصل شده اند و این منابع ممکن 
است شامل محصوالت تراریخته نیز باشد. 
محصوالت تراریخته یا دست کاری ژنتیکی 
شده، گیاهان و دیگر موجودات زنده ای هستند 
بیوتکنولوژی  تکنیک های  از  استفاده  با  که 

مولکولی مدرن، بهبود یافته اند.
به  محصوالتی  تراریخته،  محصوالت 

مهندسی  با  کارشناسان  که  می آیند  شمار 
روی ژنتیک، یک خصوصیت ویژه مفید را 
یا یک خصوصیت  می کنند  ایجاد  آنها  در 
منفی را از آن حذف می کنند؛ به طور مثال 
پروتئین هایی داخل محصول ایجاد می کنند 
که خاصیت آفت کشی دارد و این پروتئین 
موجب می شود که مثاًل کرم ساقه در برنج 
از بین برود. انسان ها در حقیقت از سال های 
خیلی دور )پیش از میالد مسیح( مبادرت به 
تغییرات غیرمستقیم در گیاهان و حیوانات 
بیوتکنولوژی  جدید  فناوری  اما  کرده اند 
تغییرات  برای  توانایی مشخصی  مولکول، 

خاص ایجاد کرده است.
به گفته کارشناسان ژنتیک، در ایاالت متحده 
بیش از 90 درصد محصوالت سویا، ذرت و 
پنبه و چغندرقند و یونجه تراریخته هستند. 
و  بهداشت جهانی و سازمان غذا  سازمان 
را  این محصوالت  آمریکا سالمت  داروی 
بهداشتی  نامطلوب  اثرات  و  کرده  تضمین 

اینگونه محصوالت ثابت نشده است.

آیادرموادآرایشیوبهداشتیاز
تراریختههااستفادهمیشود؟

از یک سو امروزه 90 درصد بازار سویای 
دنیا و بیش از 40 درصد دانه ذرت در اختیار 
نوع تراریخته آن است. از سوی دیگر بسیاری 
از مواد تشکیل دهنده لوازم آرایشی از منابع 
گیاهی و کشاورزی حاصل شده اند و این 
منابع ممکن است شامل محصوالت غذایی 
تراریخته نیز باشد. درصد زیادی از محصوالت 

کشاورزی به طور ژنتیکی تغییر کرده و این 
در  کشاورزان  به  کمک  هدف  با  تغییرات 
به  مقاوم  و  باکیفیت تر  محصوالت  تولید 
خشکی و آفت انجام شده است اما گاهی 
در مواردی تراریخته ها برای کمک به تولید 
مواد تشکیل دهنده لوازم آرایشی و بهداشتی 
ایجاد می شوند. به طور مثال روغن کانوال که 
به عنوان یک روغن صنعتی در صابون ها و 
رژلب کاربرد دارد، آن را برای تولید سطوح 

باالی لوریک اسید اصالح کرده اند.
لوریک اسید یک چربی اشباع شده است 
که به عنوان مرطوب کننده می تواند به کار گرفته 
شود. البته مرطوب کننده برخی لوسیون ها و 
کرم ها ممکن است از نارگیل باشد اما می توان 
آن را از کانوال نیز ساخت. مواد تشکیل دهنده 
برخی لوازم آرایشی و بهداشتی به طور بالقوه 
از ارگان های تغییریافته ژنتیکی مشتق شده 
و شامل موادی مانند روغن ذرت، آرد ذرت، 
روغن سویا لسیتین و پروتئین تولید شده توسط 
مخمرها است؛ بنابراین مواد تشکیل دهنده 
لوازم آرایشی اگر از سویا، کلزا و پاپایا هاوایی 
نشئت گرفته باشد می توانند تراریخته باشند.
سازمان غذا و داروی آمریکا به این نتیجه 
رسیده است که هیچ شواهدی وجود ندارد 
که نشان دهد محصوالت غذایی تراریخته 
از محصوالت غذایی به دست آمده از روش 
سنتی، ایمنی کمتری دارند بر این اساس مواد 
اولیه تراریخته یافت شده در لوازم آرایشی 
روش های  از  شده  تولید  مواد  دیگر  مانند 

سنتی ایمن هستند.

لوازمآرایشیارگانیکدروغمحض
است

بهزاد قره یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی 
ایران در این خصوص می گوید: »محصوالت 
تراریخته مورد تائید سازمان جهانی بهداشت 
هستند و این سازمان در کنار سازمان خواروبار 
ملل متحد، اعتبار بین المللی خود و تعهدش 
نسبت به کشورهای عضو را به سادگی خدشه دار 
نمی کند.« وی می افزاید: »سازمان غذا و داروی 
آمریکا و نیز سازمان غذا و داروی ایران و بسیاری 
از کشورها ازجمله چین و هند و اتحادیه اروپا 
بدون استثنا سالمت محصوالت تراریخته را 
تائید کرده اند.« قره یاضی ادامه می دهد: »حتی 
در بسیاری موارد، برتری محصوالت تراریخته 
نسبت به محصوالت ارگانیک اثبات شده و 
مقاالت زیادی در این زمینه وجود دارد و مردم 
باید از فضای عوام فریبانه ای که دالالن ایجاد 
کرده اند تا محصوالت خود را به نام ارگانیک 

به فروش برسانند، دوری کنند.«
»محصوالت  می کند:  اضافه  قره یاضی 
کشت  در  که  هستند  محصوالتی  ارگانیک 
آنها از سموم دفع آفات نباتی و همچنین از 
کود شیمیایی استفاده نمی شود و زمین قبل از 
آن نیز سه سال نباید کشت شده باشد.« وی 
تأکید می کند: »فروش محصوالت آرایشی و 
بهداشتی ارگانیک، دروغ محض است و هیچ 
مرجع رسمی و قابل قبولی آنها را تائید نمی کند؛ 
هر جا چنین ادعایی مطرح می شود، دستگاه 
نظارتی باید ورود پیدا کند و محصوالتی با 
چنین ادعایی باید از سطح بازار جمع آوری 

شوند و مردم نیز از خرید آن پرهیز کنند.«

محصوالتآرایشیتراریخته
وجودخارجیندارند

رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران اظهار 
می کند: »محصوالت آرایشی و بهداشتی 
تراریخته وجود خارجی ندارد. احتمال 
بسیار ضعیف وجود دارد که در ترکیب 
مواد آرایشی از روغن سویا یا کانوال استفاده 
شود که آن هم بسیار نادر است.« قره یاضی 
محصوالت  درباره  »صحبت  می افزاید: 
آرایشی و بهداشتی تراریخته دارای اهداف 
نامشروع است. نباید مردم را تشویق به خرید 
محصوالت ارگانیک تقلبی کنیم یا اینکه 
آنان را از فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
تراریخته بترسانیم.« وی خاطرنشان می کند: 
»احتمال وجود تراریخته در محصوالت 
آرایشی و بهداشتی، یک در هزار است 
اما چون مقدار آن کمتر از دو درصد است 
در ایران برچسب گذاری نمی شود.« رئیس 
انجمن ایمنی زیستی ایران می گوید: »باید 
توجه داشت که در دنیای پزشکی به تراریخته، 
»نوترکیب« گفته می شود. داروهای نوترکیب در 
جامعه زیاد وجود دارد؛ در حال حاضر بسیاری 
از واکسن هایی که مصرف می شوند، نوترکیب 
یا تراریخته هستند.« قره یاضی تصریح می کند: 
»ممکن است برخی از اجزای داروهای نوترکیب 
در مواد اولیه لوازم آرایشی و بهداشتی مصرف 
شوند اما از یک سو مقدار آن فوق العاده کم است 
و از سوی دیگر اگر هم باشند، سالم هستند.«

هرادعایینیازبهمستنداتدارد
عبدالعظیم بهفر، سرپرست اداره کل امور 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو نیز دراین باره می گوید: »تراریخته یا 
محصوالت GMO بیشتر درباره فرآورده های 
خوراکی مطرح است و در سایر حوزه ها بیشتر 
بحث فرآورده های ارگانیک، گیاهی و حالل 
مطرح است تا این فرآورده ها را جداسازی 
کنیم.« وی می افزاید: »درباره هرکدام از این 
ادعاها، این محصوالت باید طبق مستندات 
روی محصول خود برچسب بزنند. درباره 
کاالهای وارداتی یا تولید داخل دارای پروانه 
ساخت، قابلیت استعالم درباره آنها طبق کد 
روی برچسب وجود دارد.« بهفر درباره فروش 
لوازم آرایشی از سوی دست فروشان نیز اضافه 
می کند: »اگر این لوازم، اصالت داشته باشند، 
اشکالی ندارد اما توصیه می شود که لوازم آرایش 
از محل معتبر خریداری شود چون قابلیت 

پیگیری دارد.«

اخبــار

واکنش جهانپور به نبود دارو های خارجی 
بیماران سرطانی

نمیتوانیمدارویخارجیواردکنیم
دارو های  نبود  در خصوص  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 

خارجی بیماران سرطانی در داروخانه ها توضیحاتی داد.
 به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند روزی 
است اخباری مبنی بر کمبود داروی بیماران سرطانی در رسانه ها 
منتشر شده و کافی است تا سری به داروخانه های دولتی بزنید، 
در این صورت است که با عبارت »نداریم« داروخانه ها در 
پاسخ به درخواست بیماران در خصوص داروهای خارجی 

و سردرگمی و دلواپسی آنها از نبود دارو مواجه می شوید.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش 
به برخی اخبار مبنی بر نبود داروی خارجی بیماران سرطانی 
گفت: »بر اساس قانون ششم توسعه ما مکلف هستیم از داروهای 
تولید داخل حمایت کنیم و حمایت از برند خارجی خالف 
قانون است.« وی در پاسخ به این سؤال که برخی بیماران اظهار 
می کنند پس از مصرف داروی ایرانی دچار عارضه می شویم، 
در این موارد تکلیف بیماران چیست؟ گفت: »در این موارد 
باید کارت زرد عوارض دارویی را پر کند و  بیمار  پزشک 
 )ADR( به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
ارسال کند تا ما در سازمان غذا و دارو عارضه ناشی از دارو 

را مورد بررسی قرار دهیم.«

جهانپور تصریح کرد: »درصورتی که عارضه خاص ناشی 
با  از تولید دارو  باشد سازمان غذا و دارو  ایرانی  از داروی 
فرموالسیون کنونی جلوگیری می کند اما اگر این عارضه ناشی 
از عوارض عام دارو باشد در این صورت نمی توان کاری کرد و 

ما نمی توانیم به دلیل عارضه عام داروی خارجی وارد کنیم.«

رئیس دانشکده طب ایرانی عنوان کرد

علتمخالفتوزارتبهداشت
باعطاریها

رئیس دانشکده طب ایرانی با بیان اینکه وزارت بهداشت با اصل 
وجود عطاری ها مخالف نیست، گفت: »این وزارتخانه مخالف 

دخالت عطاری ها در تشخیص و درمان بیماری ها است.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، حسین رضایی زاده در 
نشست خبری بنیاد طب ایرانی گفت: »اساسنامه بنیاد طب 
ایرانی مبتنی بر بند 12 سیاست های کلی سالمت است که 
از سوی رهبری ابالغ شده است.« وی افزود: »بر اساس این 
بند از سیاست های کلی سالمت، موضوع احیاء طب ایرانی 
مورد توجه و تأکید قرار گرفته و گام اول، توجه به اصالح 
سبک زندگی و پرداختن به آموزش های خودمراقبتی مبتنی بر 
طب ایرانی است.« رضایی زاده با بیان اینکه ترویج و آموزش 
اصالح سبک زندگی در کشور متولی ندارد، افزود: »هدف 
طب ایرانی، ساماندهی این مقوله است؛ زیرا روش در پیش 
گرفته شده برای اصالح سبک زندگی، جذابیتی برای کودکان 
ندارد. از همین رو ما تالش خواهیم کرد که در این حوزه، 

بر اساس نیازهای جامعه فعالیت کنیم.«
رئیس دانشکده طب ایرانی همچنین با انتقاد از اینکه در 
موضوع پژوهش و آموزش طب ایرانی نیز چندان موفق عمل 
نکرده ایم، ادامه داد: »سیاست های بنیاد طب ایرانی همسو 
با برنامه ها و اهداف وزارت بهداشت خواهد بود و تالش 

خواهیم کرد از موازی کاری جلوگیری شود.«

با  بهداشت  مخالفت وزارت  با  ارتباط  در  زاده  رضایی 
عطاری ها، گفت: »وزارت بهداشت با اصل وجود عطاری ها 
مخالف نیست، بلکه با عملکرد برخی از عطاری ها که در امر 
تشخیص و درمان و نسخه نویسی دخالت می کنند، مخالف 
است.« وی از عطاری ها به عنوان محلی برای عرضه گیاهان 
دارویی شناسنامه دار نام برد و افزود: »متأسفانه در برخی از 
عطاری ها، فرآورده ها و داروهای گیاهی عرضه می شود که 
دوره های  برگزاری  از  زاده  رضایی  ندارند.«  مجوز  اصالتًا 
آموزشی برای عطاری ها خبر داد و گفت: »در این دوره های 
آموزشی، تالش می کنیم سطح سواد علمی و دانش طب سنتی 

عطاری ها را ارتقاء دهیم.«


