
  مریم شکرانی
»گرانی سفره مردم را کوچکتر کرده است و 
مردم به جایگزین هایی غذایی روی آورده اند.« 
این نکته ای است که حسین عزیزی، مدیرکل 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و 
دارو در نشست خبری خود به مناسبت روز جهانی 
غذا به آن اشاره کرد و گفت: »مصرف کنندگان 
ایرانی نان و ماکارونی را جایگزین برنج کرده و 
به جای گوشت به مصرف تخم مرغ و حبوبات 

روی آورده اند.« 
غذا  یارانه  تخصیص  احتمال  از  همچنین  او 
به سپید خبر داد و گفت: » در دولت سیزدهم 
بحث هایی درباره افزایش یارانه مطرح است و 
احتمال دارد که به پنج دهک ابتدایی درآمدی 
سبد غذایی تعلق بگیرد تا بخشی از کمبودهای 

تغذیه ای ناشی از گرانی را برطرف کند.«
او همچنین از دولت درخواست کرد که مالیات 
غذا در ایران را کاهش دهد تا دسترسی مردم 

به غذای ارزان بیشتر از این محدود نشود.

مزارع ایران شناسنامه سالمت نگرفتند
شایعات و تخلفات بازار غذا مهمترین نکاتی بود 
که دیروز حسین عزیزی، مدیرکل فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در نشست 

خبری خود به آن اشاره کرد. 
ماجرای مرغ های تریاکی، سالمت آب های بسته 

بندی، غذای ترایخته و تبلیغات غیرواقعی غذا 
در صدا و سیما از جمله مواردی بود که در این 

نشست به آن پرداخته شد. 
او در ابتدای نشست به اهمیت تغذیه سالم و 
مصرف بی رویه نمک، شکر و روغن در ایران 
اشاره کرد و گفت: »سال هاست سازمان غذا و 
دارو روی مواد، برچسب غذایی نشانگر رنگی با 
عنوان چراغ راهنما گذاشته که شامل سبز، زرد و 
قرمز است. سبز به معنی سالم بودن ماده غذایی 
است، زرد به معنای متوسط و قرمز هشدار است 
که نمک، شکر یا چربی محصول زیاد است. به 
ویژه افراد در معرض خطر بیشتر باید به این 
نشانگرهای رنگی توجه کرده و غذایشان را بر 

اساس این نشانگرها انتخاب کنند.«
عزیزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پایش 
آالینده ها در مزارع و در محصوالت کشاورزی 
و سرانجام شناسنامه  دار کردن مزارع، گفت: 

»متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته مزارع 
و باغات را شناسنامه دار کند. اگر ما وضعیت 
سموم را در سبزیجات و صیفی جات و سایر مواد 
اولیه کشاورزی بررسی کنیم و عدم انطباق هایی 
مشاهده شود، این عدم انطباق ها باید پیگیری 
شود و بعد بتوانیم مداخله کنیم، اما متاسفانه 
و  ندارند  که محصوالت شناسنامه  آنجایی  از 
مشخص نیست که از کجا آمده اند، فقط می توانیم 
وضع موجود را اعالم کنیم که برخی محصوالت 
از نظر نیترات و سموم کشاورزی مشکل دارند، 

اما پیگیری و مداخله ای انجام نمی شود.«
او گفت: »طبق آخرین چیزی که وزرات جهاد 
کشاورزی اعالم کرده است، حدود ۳۰۰ هکتار 
از  البته بسیاری  را ظاهرا شناسنامه دار کردند. 
که  آن هایی  اما  دارند،  پروانه  مزارع  و  باغات 
باشد،  و شناسنامه دار شده  باشد  گواهی شده 
۳۰۰ هکتار است که بسیار کم است و تاکنون هم 
چیزی به سازمان غذا و دارو معرفی نشده است.«

تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی
سالمت  پایش  وضعیت  درباره  همچنین  او 
با آب  آب های معدنی و همچنین تفاوت آن 
آشامیدنی گفت: »در حال حاضر خوشبختانه 
معدنی  آب های  سالمت  زمینه  در  مشکلی 
نداریم اما باید توضیح داد که همه اصطالحا 
اما  می گویند،  معدنی  آب  بسته بندی،   آب  به 

خیلی از این ها آب معدنی نیستند و از معادن 
همین  بلکه  نمی شوند،  برداشت  چشمه ها  یا 
تصفیه  مجددا  که  هستند  معمولی  شرب  آب 
می شوند. یعنی آب معمولی را مجددا تصفیه 
کامال  سالمتی  فاکتورهای  نظر  از  تا  می کنند 
مورد اطمینان باشد و بعد بسته بندی می کنند. 
بر این اساس ما پیگیر بوده ایم که آن برندی که 
آب آشامیدنی است، روی آن »آب آشامیدنی« 
آن  و  نشود  تا مصرف کننده گمراه  درج شود 
برداشت شده، »آب  معادن  از چشمه ها و  که 

معدنی« نوشته شود.«
عزیزی ادامه داد: »البته هر آب معدنی هم به 
صرف اینکه معدنی است، ممکن است خیلی 
برای  و  باشد  زیاد  امالحش  و  نباشد  خوب 
مصرف کننده به ویژه در درازمدت مشکل ایجاد 
کند که به آن ها اعالم می کنیم که باید اصالح 
پر  از  قبل  که  کنند  تعدیل  را  امالح  و  کرده 
شدن بطری، اصالحات انجام می شود. فعال این 
موضوع دارد رعایت می شود و فکر می کنم که 
مساله آشامیدنی و معدنی را روی برچسب ها 
را  برچسب ها  ما  عین حال  در  می کنند.  درج 
هم به صورت ادواری ارزیابی می کنیم و اگر 
برچسبی مشکل داشته باشد به صاحب شرکت 
تذکر داده می شود و مطابق با دستورالعمل با او 

برخورد می کنیم.«
ادامه در صفحه 12 
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وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته 
مزارع و باغات را شناسنامه دار 

کند و وزارت بهداشت نتوانسته 
است بر این اساس باقیمانده 
سموم در محصوالت کشاورزی 

را رصد کند

یارانه غذا برای 5 دهک
در دولت سیزدهم بحث هایی درباره افزایش یارانه مطرح است و احتمال دارد 

که به پنج دهک ابتدایی درآمدی، سبد غذایی تعلق بگیرد

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به سپید خبر داد


