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 ادامه از صفحه 11
مرغ های تریاکی، شایعه بود

آشامیدنی  و  غذایی  فرآورده های  مدیرکل 
کردن  اضافه  درباره  دارو  و  غذا  سازمان 
و  مرغ ها  آشامیدنی  آب  به  غیرمجاز  مواد 
»این  گفت:  نیز،  تریاکی  مرغ های  بحث 
موضوع را مدیر دفتر سالمت وزارت جهاد 
رییس  قبال  البته  که  کرد  مطرح  کشاورزی 
سازمان دامپزشکی بوده است، اما رییس فعلی 
تکذیب  را  موضوع  این  دامپزشکی  سازمان 
نیست. ما هم  و اعالم کرد که چنین چیزی 
آزمایش  با  البته  و  دادیم  انجام  بررسی هایی 
گوشت مرغ، اثری از این قضیه ندیدیم. فکر 
شایعه  جنبه  بیشتر  موضوع  این  که  می کنم 
دارد و شاید خیلی کار کارشناسی روی آن 
انجام نشده و فردی که این موضوع را مطرح 
انجام  را  بررسی ها  ابتدا  که  بود  بهتر  کرده، 
می داد و با مدارک و مستندات اعالم می کرد.«
عزیزی افزود: »هورمون ها هم که سال هاست 
به  و  نیست  اصال  مطرح شده، چنین چیزی 
مرغ ها هورمون یا تریاک داده نمی شود. تنها 
چیزی که به مرغ ها داده می شود، آنتی بیوتیک 
بسیار  رشدشان  زیرا  نشوند.  بیمار  که  است 
سریع است و باید به همراه غذا آنتی بیوتیک 
بخورند که وجود آنتی بیوتیک را هم در گوشت 
مرغ در چندین طرح تحقیقاتی بررسی کردیم 
گوشت  در  باقی مانده ای  موردی  هیچ  در  و 
در  بوده  هم  اگر  است.  نداشته  وجود  مرغ 

بوده است.« حد مجاز 

بود؟ ماجرای کلوچه سرطان زا چه 
درباره  به سوالی  پاسخ  ادامه در  عزیزی در 
با  آلمان  در  نادری  کلوچه  فروش  توقف 
و  سرطان زا  و  غیرمجاز  مواد  داشتن  ادعای 
گفت:  ایران،  بازار  در  آن  بررسی  وضعیت 
درباره  بررسی شد و دو مورد  »این کلوچه 
آن مطرح بود؛ یکی اینکه روی برچسب آن 

نوشته نشده بود: »حاوی بادام زمینی است« 
که  است  غذایی  مواد  از  زمینی  بادام  زیرا 
و  باشد  آلرژی زا  برخی  برای  است  ممکن 
زمانی که مصرف کنند، دچار آلرژی شوند. 
این موضوع روی برچسب درج نشده بود و 
دادیم.  آنها تذکر  به  ما  این تخلف است که 
ماده  یک  اگر  ضوابط  و  قوانین  طبق  زیرا 
باید  باشد،  آلرژی زا  ماده  دارای یک  غذایی 

روی آن درج شود.«
او ادامه داد: »نکته دوم این بود که MPCD و 
GE دو ترکیبی هستند که در جریان حرارت 
دادن روغن ایجاد می شوند. این استانداردها 
را به تازگی سازمان های جهانی اندازه گیری 
می کنند. تا سال 2020 این موارد در ویژگی ها 
نبوده و از سال 2021 این موارد در ویژگی هایی 
حاوی  که  فرآورده هایی  در  باید  که  آمده 
مانند  می بینند،  باال  و حرارت  روغن هستند 
اندازه گیری شود.   .... و  بیسکوییت  کلوچه، 
استاندارد  در  موارد  این  که  آنجایی  از  حال 
اروپا هم نیامده بود، ما مکاتبه کردیم که این 
موارد هنوز در استاندارد نبوده و اندازه گیری 
آن اجباری نشده بود و هر زمان که اجباری 
ایران می کنیم.  استاندارد  شود آن ها را وارد 
موارد  این  آینده  سال  یا  امسال  که  پیگیریم 

قرار گیرد.«  ایران  استاندرد  در 

مواد غذایی تراریخته خطرناک هستند؟
تولید  وضعیت  درباره  همچنین  عزیزی 
محصوالت تراریخته نیز گفت: »روی برچسب  
فرآورده هایی که تراریخته باشد، ذکر می شود 

تا مصرف کننده آگاهی داشته باشد اگر تمایلی 
ندارد، این فرآورده را استفاده نکند. البته در 
وجود  نظر  سه  تراریخته  درباره  دنیا  سطح 
غیرتراریخته  با  تراریخته  اینکه  یکی  دارد؛ 
فرقی ندارد. کشورهایی چون آمریکا و کانادا 

و ژاپن این نظر را دارند.«
هم  ژنتیکی  اصالح  » البته  داد:  ادامه  او 

ژنتیکی  اصالح  یکی  که  دارد  مدل  چند 
نظر  آن  روی  کسی  تقریبا  که  است  سنتی 
ژنتیکی  اصالح  دیگری  و  ندارد  مخالف 
فرآورده  یک  از  را  ژن ها  که  است  جدید 
می کند.  منتقل  دیگری  محصول  به  دیگر 
طبق وظیفه ای که برعهده وزارت بهداشت 
گذاشته شده، روی برچسب این محصوالت 
عین  در  است.  تراریخته  که  می کنیم  ذکر 
حال اروپایی ها می گویند، وقتی فرآورده ای 
تراریخته است، هرچه از آن تولید شود هم 
کشورهای  از  بسیاری  اما  است،  تراریخته 
کنترل  را  محصول  باید  ما  می گویند  دیگر 
روغن  تراریخته  ذرت  از  اگر  مثال  کنیم. 
نکردیم،  پیدا  آن  در  ژنی  اگر  می گیریم، 
فعال  ما  می شود.  محسوب  غیرتراریخته 
از  که  می کنیم  پیروی  اروپا  استاندارد  از 
را  اولیه  منبع  و  است  سختگیرانه تر  همه 
است  دلیل  همین  به  می دهد.  قرار  مالک 
را  تراریخته  اصطالح  روغن ها  روی  که 

می کنیم.« درج 

تبلیغات  به  سیما  و  صدا  بی توجهی 
غذا نادرست 

این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره 
و  سالمت  بر  مضر  کاالهای  تبلیغات 
گفت:  آن ها،  دروغین  ادعاهای  همچنین 
»این مشکلی است که سال ها با آن مواجهیم. 
لیست  که  سال هاست  بهداشت  وزارت 
سیما  و  صدا  به  را  آسیب رسان  کاالهای 
متاسفانه  هم  سیما  و  صدا  و  می کند  اعالم 
تقریبا به این لیست اعتنایی نکرده و به دلیل 
مسائل مالی آن را نادیده می گیرد. همچنین 
سازمان های  از  اینکه  بدون  را  تبلیغات 
حداقل  بهداشت  وزارت  مانند  مسئولی 
می کند.  پخش  بگیرد،  محتوایی  تاییدیه 
کردیم  مذاکره  زمینه  این  در  بار  چندین 
از  قبل  حاضریم  که  کردیم  اعالم  حتی  و 
اما  کنیم،  اصالح  را  آن ها  محتواها  پخش 

نکردند.« توجه  متاسفانه 
به  هم  جمهور  رییس  »اخیرا  داد:  ادامه  او 
تبلیغات  به  باید  که  کرد  اشاره  موضوع  این 
ممکن  که  مواردی  و  شود  داده  سروسامان 
پخش  شود،  مردم  گمراهی  به  منجر  است 
امیدواریم  و  است  خوب  بسیار  که  نشود 
هم  ما  و  یابد  ادامه  قدرت  با  موضوع  این 
حاضریم که نهایت همکاری را انجام دهیم که 
نه تنها مقدار تبلیغات کم نشود، بلکه بیشتر 
محتوای  شده،  پخش  محتوای  اما  شود  هم 

باشد.« درستی 

۵۰۰ تن شیرخشک در گمرک رسوب 
اختالل  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  عزیزی 
در ترخیص مواد اولیه تولید شیر خشک هم 
گفت: »کارخانه ای در ایران شیر خشک بدون 
که  مشکلی  می کند.  تولید  را  نوزادان  چربی 
ایجاد شده این است که کارخانه به وزارت 
صمت اعالم کرده که من می توانم مواد اولیه 
همه کارخانجاتی که شیر خشک نوزاد تولید 
هم  وزارت صمت  و  کنم  تامین  را  می کنند 
تعرفه شیر خشک وارداتی را تغییر داده است. 
یعنی شیر خشک که جزو ارز ترجیحی 4200 
تومانی   4200 ارز  از  را  است  بوده  تومانی 
تقریبا  که  نیمایی  ارز  روی  و  کرده  خارج 
فاصله  این  در  است.  برده  است،  آزاد  ارز 
وارد  تن   500 حدود  خشک  شیر  مقداری 
شده بوده که اکنون در گمرک است و برای 
دچار مشکل شده اند.  محموله  این  ترخیص 
کنند،  را ترخیص  رفتند محموله  یعنی وقتی 
 ۳0 باید  تومان   4200 بجای  که  شده  اعالم 
تا  پنج  قیمت  بنابراین  بپردازید.  تومان  هزار 

برابر شده است.« شش 
مشکل  این  حل  »برای  داد:  ادامه  عزیزی 
وارد  وزارت صمت  با  دارو  و  غذا  سازمان 
این  حداقل  که  کردیم  اعالم  و  شد  مذاکره 
500 تن را با همان تعرفه قبلی 4200 تومان 
ترخیص کنید و اگر قرار بر تغییر نرخ است، 
در آینده اگر قرار بر واردات محموله ای بود، 
مشمول این تغییر نرخ شود. از نظر سازمان 
غذا و دارو مشکلی ندارد اما وزارت صمت 
هنوز نپذیرفته و شیرها در گمرک مانده است. 
بماند،  هم  طوالنی  مدت  اگر  حال  عین  در 
فاسد می شود و ویژگی های آن تغییر می کند 

نیست.« استفاده  قابل  و 

تریاکی و مرغ هورمونی  مرغ 
هردو شایعه است و وزارت 

را  این شایعات  بهداشت 
نمی کند تایید 

500 تن شیر خشک نوزاد 
در گمرک سوب کرده و به 

دلیل اختالف وزارت بهداشت 
و وزارت صمت ترخیص 

نمی شود. این محموله در 
معرض فساد است


