
گزارش سپید از اتمام پرونده جنجالی ذرت های آلوده به آفالتوکسین

 علی ابراهیمی
فرآورده های  مدیرکل  عزیزی،  محمدحسین 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از تقاضای 
تولیدکنندگان الکل برای تبدیل ذرت های آلوده 
به سم آفالتوکسین به الکل خبر داد و گفت: 
»تولیدکنندگان دالیل و شواهدی دارند که در 
خطوط تولید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و حتی 
این محصوالت هم هیچ  مانده  باقی  تفاله  در 
نمونه هایی  و  ماند  نخواهد  باقی  از سم  اثری 
کارخانه ها  از  یکی  در  پایلوت  به صورت  هم 
تبدیل به محصول شد و همه نتایج حاصل از 

این فرآیند قابل قبول بود.«
به گزارش سپید، اوایل تابستان ۹۶ بود که خبر 
واردات ۵۰۰ هزار تن ذرت به کشور توسط 
چند واردکننده دولتی و خصوصی رسانه ای شد 
و بعدها مشخص شد که از این میزان حدود 
۱۲۵ هزار تن آلوده به سمی به نام آفالتوکسین 

بوده است.
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران نیز جزییاتی از آلودگی ذرت ها اعالم کرد 
و گفت: »کشتی این محموله در سال ۹۵ در 
و  پهلو گرفت  )ره(  امام خمینی  بندر  گمرک 
یکی از مشکالت محصول ذرت وارد شده از 
برزیل وجود سم آفالتوکسین بود که در همه 
جای دنیا میزان استاندارد آن برای خوراک دام 
شیری و گوشتی PPB۵ پیش بینی شده، اما در 
این محموله ۱۲۰ هزار تنی میزان سم بیشتر از 
هزار  دو  است.   PPB۵ از  باالتر  و  استاندارد 
نتیجه  و  انجام  ذرت  محموله  از  آزمایش  بار 
برای سالمتی  این شد که محموله  آزمایش ها 

انسان مضر است.«
در آن ایام سازمان ملی استاندارد مجوز خروج 
کاال را نداد و دو راه را برای حل مشکل ذرت ها 
پیشنهاد کرد راه نخست این بود که یا ذرت ها 
مجدد صادرات شوند و دومین راهکار این بود 

که ذرت ها امحای شوند؛ البته در همان ایام اعالم 
شد که امحای ذرت ها هزینه بسیاری دارد و 
بهترین راه صدور آنها به کشورهایی است که 
استاندارد متفاوتی در این زمینه دارند، ولی نه 

این راه عملی شده و نه آن راه.
پس از رسانه ای شدن این خبر کاظم پالیزدار، 
مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد 
از  خود  توییتر  در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه 
دستور رئیس جمهوری در زمینه ذرت های آلوده 
خبر داد. وزیر کشور هم در آن ایام گزارشی 
به رئیس جمهور داد و درنهایت رئیس جمهور 
دستور داد که اگر کاال مرجوع نشده باید امحاء 

شود.
سوی  از  زیادی  فشارهای  آن  از  بعد  البته 
واردکنندگان صورت گرفت تا محموله ترخیص 
شود. برای مثال در دی ماه سال ۱۳۹۷، مسلم بیات، 
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 

در خصوص جلوگیری از ورود این ذرت های 
آلوده گفت: »بیش از هزار و ۱۰۰ آزمایش انجام 
شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری از 
واردات ذرت آلوده برسیم و حتی در سطوح 
باال هم قسم شدیم که اگر این اقدام به قیمت 
از دست دادن پست و جایگاهمان هم شود، 

کوتاه نیایم و کوتاه نیامدیم.«
اما خبر امحا یا مرجوع کردن این محموله  زمانی 
مجدد بر سر زبان ها افتاد که آبان ماه سال گذشته 
امیر خجسته، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ 
تلویزیونی گفت:  برنامه  در یک  دهم  مجلس 
»مجموعًا ۵۰۰ هزار تن ذرت در استان خوزستان 
وجود داشته که از این مقدار، ۳۵۰ هزار تن که 
استاندارد آن از سوی وزارت بهداشت و سازمان 

ملی استاندارد تأیید شده به کشور وارد شده، اما 
۱۴۰ هزار تن از این محموله طبق آزمایش های 
انجام شده آلوده به سم آفالتوکسین هستند که 

هنوز در انبار نگهداری می شود.«
 در پی این صحبت ها در فضای مجازی شایعاتی 
منتشر شد که به مردم هشدار می داد از مصرف 
محصوالتی که با ذرت تهیه می شود، خودداری 
کنند؛ زیرا ذرت آلوده به آفالتوکسین وارد کشور 
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  اما  است،  شده 
گمرک و وزارت کشاورزی در بیانیه مشترکی 
اعالم کردند که کیفیت و سالمت ۳۵۰ هزار 
تن ذرت، قبل از ورود به کشور از سوی سه 
مرجع نظارتی یعنی سازمان ملی استاندارد ایران، 
وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی پایش و 
تأیید شده و سپس مجوزهای الزم برای ترخیص 

صادر شده است.
سال  دی ماه  تملیکی  اموال  سازمان  درنهایت 
گذشته اعالم کرد که در آخرین جلسه ای که 
در این رابطه در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تحت  ذرت ها  این  که  شد  مقرر  شد،  برگزار 
فروخته  همسایه  غیر  کشورهای  به  شرایطی 
می شود تا امکان برگشت این محموله به ایران 
کاماًل منتفی باشد. همچنین این سازمان پیش بینی 
کرده بود که حداقل نصف ارز خارج شده برای 
خرید این محموله ها بار دیگر وارد ایران شود.

کرونا روند صادرات را متوقف کرد
از مدتی جمشید قسوریان جهرمی،  البته پس 
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی از فروش این ذرت ها به یک تاجر ایرانی 
پاک سازی  از  »ذرت ها پس  و گفت:  داد  خبر 
در انتظار صدور به کشور های با استاندارد های 
پایین تر است، ولی کرونا روند صادرات را متوقف 

کرده است.«
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تدبیردولت برای ذرت

نیره پیروزبخت، رئیس 
سازمان ملی استاندارد: 

مطابق دستور رئیس جمهوری 
در ستاد ملی مقابله با کرونا، 

ذرت های آلوده دامی امحا 
نشده و برای رفع بخشی از 

مشکالت بهداشتی مردم 
تبدیل الکل می شوند. 

البته تبدیل ذرت های آلوده 
به الکل، با نظارت وزارت 

بهداشت اجرایی خواهد شد

جمشید قسوریان جهرمی، 
مدیرعامل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی: اگرچه 
منابع مطلع می گویند سالمت 

الکل حاصل از ذرت های آلوده 
مشکلی ندارد، اما این نگرانی 
وجود دارد که پسماند کارخانه 
الکل منابع آب وخاک را آلوده 
می کند و از سوی دیگر ممکن 

است ذرت های آلوده در 
مسیر انتقال به کارخانه محل 

تولید الکل به بازار داخلی هم 
نشت پیدا کند
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