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در خبری جدید رئیس سازمان ملی استاندارد از 
تبدیل ذرت های آلوده به الکل خبر داد و گفت 
»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.« نیره پیروبخت افزود: »تبدیل ذرت های 
آلوده به الکل، با نظارت وزارت بهداشت اجرایی 

خواهد شد.«
خبری که جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی هم آن را تأیید کرد و گفت: 
»استفاده از ذرت برای تولید الکل هم در انتظار 
نتایج آزمایش هاست. 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.«

مأموریت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بعدازاین اعالم ها بود که فرشید حسن زاده، سرپرست 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از دستور رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
درباره امکان استفاده از ذرت های آلوده در تولید 
الکل به این دانشگاه خبر داد. وی افزود: »آزمایش ها 
روی چند کیلو باری که در اختیار ما قرار گرفته 
است، در حال انجام بوده تا میزان سموم ادعا شده 
موجود در محموله بررسی شود. حسن زاده اعالم 
نتایج آزمایش ها را به روز های آینده موکول می کند.«

ماجرا تمام شده است
محمدحسین عزیزی، مدیرکل فرآورده های غذایی 
و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اما از اتمام مراحل 
آزمایش ذرت ها خبر داد و به سپید گفت: »به تازگی 
هیئتی متشکل از مسئوالن سازمان غذا و دارو، سازمان 
ملی استاندارد، استانداری خوزستان، دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، گمرک و بسیاری از نهادهای 
دخیل در این ماجرا از انبارهای محل نگهداری این 
ذرت ها در بندر امام بازدید و نمونه برداری کردند. 
در این نمونه برداری که از انبارهای مختلف انجام 
شد خوشبختانه نتایج خوب است و این یعنی 
آلودگی ها در حد مجاز و قابل قبول بوده است و 
افزایش نداشته است. البته هرکدام از نمونه ها در 
سه آزمایشگاه متفاوت آزمایش شده اند و نتایج هر 
سه مورد بسیار خوب بوده است و آلودگی ها در 

حد استاندارد بوده است.«
وی با اشاره به اینکه ذرت ها در ۱۳ انبار نگهداری 
می شوند، افزود: »با توجه به شرایط کشور و شیوع 
ویروس کرونا این تصمیم گرفته شد که این ذرت ها 
تبدیل به الکل شود زیرا امروز کشور نیاز مبرمی 
به این محصول دارد. البته کمبود الکل در کل دنیا 
محسوس است و باوجود پیش بینی هایی که می شود 
در خصوص احتمال شیوع مجدد ویروس کرونا در 
فصل پاییز درمجموع همه مسئوالن تصمیم گرفتند 
که این ذرت ها تبدیل به الکل شود تا ذخایر الکل 
افزایش پیدا کند تا اگر خدای نکرده اتفاقی هم 

افتاد بتوان پاسخگوی نیاز مردم باشیم.«
عزیزی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به عنوان 
ناظر در این بخش خواهد بود تا از لحاظ بهداشتی 
و مسائلی ازاین دست مشکلی به وجود نیاید، تأکید 
کرد: »شاید بهترین استفاده ای هم که می شود از 

این ذرت ها کرد تبدیل آنها به الکل باشد؛ زیرا این 
روش هیچ مشکل به وجود نخواهد آورد و سم 

کاماًل از بین خواهد رفت.«
وی در پاسخ به این پرسش که ذرت ها تحویل 
تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و اینکه این توان 
و تقاضا در داخل وجود دارد که آنها را تبدیل به 
الکل کنند یا خیر، گفت: »خوشبختانه این توان در 
داخل وجود دارد و تقاضای تولیدکنندگان هم از 
همان روزهای شروع بحران این بوده که ذرت ها 
تحویل آنها داده شود و دالیل و شواهدی هم داشتند 
که در خطوط تولید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و 
حتی در تفاله باقی مانده این محصوالت هم هیچ 
اثری از سم باقی نخواهد ماند و نمونه هایی هم 
به صورت پایلوت در یکی از کارخانه ها تبدیل به 
محصول شد و همه نتایج حاصل از این فرآیند 

قابل قبول بود.«
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو ادامه داد: »هنوز ذرت ها تحویل هیچ 
کارخانه ای نشده است و ذرت ها در انبارهای بندر 

امام هستند، اما اقدامات اولیه برای این منظور از 
قبیل تدوین پروتکل های الزم تدوین شده تا اگر 
قرار باشد این روند اتفاق بیفتد تحت نظارت کامل 
سازمان های ذی نفوذ باشد تا در روند حمل از محل 
انبارها تا در طول مسیر و حتی در خطوط تولید 
هیچ اتفاقی نیفتد و کاماًل در مسیر تبدیل به الکل 

شود و باقی مانده این روند هم آزمایش خواهد 
شد و حتی برنامه ریزی هایی هم برای معدوم کردن 

آنها انجام شده است.«
عزیزی با بیان اینکه در بحث تولید الکل یک 
شائبه وجود دارد و آن این است که استاندارد الکل 
استاندارد اجباری نیست، گفت: »الکل سازی در 
کل دنیا محصوالت درجه یک که به الکل تبدیل 
نمی شوند و این روند از دهه ها پیش ادامه داشته است 
و محصوالتی تبدیل به الکل می شوند که غیرقابل 
مصرف عمومی باشد و اگر هم این محصوالت 
آلودگی هایی هم داشته باشند در روند تولید از 
بین می روند. بنابراین هیچ آلودگی در این مسیر 
منتقل نخواهد شد. ضمناً محصول تولیدشده از نظر 
فلزات سنگین و سموم باقی مانده آزمایش خواهد 
شد و محصول تولید شده به عنوان ضدعفونی کننده 
سطوح استفاده خواهد شد و تبدیل به الکل اتانول 

خواهد شد.«
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که در گذشته 
این شائبه ها وجود داشت که ذرت های آلوده تبدیل 
به پفک و یا خوراک دام شده بود، آیا این بار هم 
این خبرها منتشر خواهد شد؟ گفت: »خبرهایی 
از این قبیل همان ایام هم تکذیب شد و حتی یک 

دانه از این محصوالت هم به بیرون درز پیدا نکرد 
و این محصوالت در انبارهای پلمپ شده بود و 
این امکان وجود نداشت ذرت ها به چرخه تولید 
و مصرف راه پیدا کند و این بار هم این اطمینان 
را می دهیم که هیچ ذرتی خارج از چرخه مصرف 

نخواهد شد.«
حسین بشارتی، رئیس سابق موسسه تحقیقات 
خاک و آب و دبیر انجمن علوم خاک هم درباره 
مخاطرات حاصل از پسماند چنین کارخانه هایی 
گفت: »ذرتی که آفالتوکسین دارد می تواند برای یک 
مدت کوتاه )تقریباً معادل یک فصل زراعی( خاک 
را آلوده کند، اما چنین پسماندی در طوالنی مدت 
تجزیه می شود. میزان آلودگی را دقیق نمی توان گفت 
و باید تست شود.« وی افزود: »چنین پسماندی اگر 
بماند ممکن است تجزیه شود. مدت ماندگاری ذرت 
در خاک و میزان آفالتوکسین موجود در ذرت و 
پسماند روی آالیندگی خاک اثر دارند. اگر ذرت 
پاک سازی و سم زدایی شود و درصد آفالتوکسین 
موجود در آن کاهش یابد، میزان آلوده کردن خاک 
کمتر می شود، اما بهترین روش این است که کاًل 

از این ذرت استفاده نکنند.«
دبیر انجمن علوم خاک تأکید کرد: »بهتر است هر 
ماده آالینده را در خاک نریزند یا با مواد دیگری 
مخلوط کنند تا غلظت آالیندگی آن را پایین بیاورند 
و بعد داخل خاک بریزند. ضمن آنکه دفن باید در 
خاک هایی انجام شود که قدرت خودپاالیی باالیی 
دارند. خاک های با رطوبت باال و جمعیت مناسب 
موجودات زنده واجد چنین شرایطی هستند، اما 

در ایران چنین جا هایی کم داریم.«
وی اضافه کرد: »اگر رطوبت خاک کم باشد، مدت 
ماندگاری پسماند افزایش می یابد و تجزیه نخواهد 
شد. دفن پسماند در نزدیکی بستر رودخانه ها هم 
زمینه آلودگی آب را فراهم می کند.« به گفته بشارتی 
ریسک و مخاطره استفاده از ذرت آلوده در تولید 
الکل و پسماند حاصل از آن نیاز به بررسی دارد، 
اما عقل سلیم می گوید که هرگونه آالیندگی را نباید 
وارد خاک کنیم و اگر هم این کار را انجام دادیم، 
باید جوری باشد که زود پاک سازی شود. برای 
پاک سازی سریع باید دفن در جا هایی انجام شود 
که ظرفیت خودپاالیی خاک باالست. ضمن اینکه 
سم زدایی از محموله ها هم هزینه تولید را باال می برد 

و کاًل تولید را از حالت اقتصادی خارج می کند.

محمدحسین عزیزی، مدیرکل 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

سازمان غذا و دارو: هنوز ذرت ها 
تحویل هیچ کارخانه ای داده 
نشده و ذرت ها در انبارهای 

بندر امام هستند، اما اقدامات 
اولیه برای این منظور از قبیل 

تدوین پروتکل های الزم تدوین 
شده تا اگر قرار باشد این روند 

اتفاق بیفتد تحت نظارت کامل 
سازمان های ذی نفوذ باشد تا در 
روند حمل از محل انبارها تا در 

طول مسیر و حتی در خطوط تولید 
هیچ اتفاقی نیفتد و باقی مانده 

این روند هم آزمایش خواهد شد 
و حتی برنامه ریزی هایی هم برای 

معدوم کردن آنها انجام شده است

حسین بشارتی، دبیر انجمن علوم 
خاک ایران: ذرتی که آفالتوکسین 

دارد می تواند برای یک مدت 
کوتاه )تقریباً معادل یک فصل 
زراعی( خاک را آلوده کند، اما 

چنین پسماندی در طوالنی مدت 
تجزیه می شود
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