
7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت

هر ماده ای که مرتبط با غذا باشد، اعم از محصول غذایی 
و مواد اولیه غذا یا خود غذا زمانی که وارد کشور شود، از 
طریق سازمان غذا و دارو نظارت خواهد شد بنابراین، هر 
تاییدیه ارگان های  باید   ماده ای که وارد شود در گمرگ 
مختلف مثل سازمان استاندارد و غذا و دارو را بگیرد. این 
از  که  محصوالتی  آن  و  است  سالمت  نظر  از  تاییدیه ها 
مسیر قانونی وارد کشور شده اند، این اقدام در موردشان 
انجام شده؛ حال فرق ندارد ذرت باشد یا برنج و روغن.  

نظارت بر سالمت ذرت های تولید داخل، مربوط به وزارت 
جهاد کشاورزی است و ما از مزارع نمونه برداری نمی کنیم. 
باید یادآور شویم هم ذرت های خوراک دام و هم به صورت 
آجیلی  داخل کشور نیز تولید می شوند اما بیشتر ذرت ها 
وارداتی هستند و تحت کنترل سازمان غذا و دارو به بازار 
مصرف می رسند. در کل، اگر ذرت ها مشکل داشته باشند، 
وارد  آلوده  ذرت  بنابراین  نمی شوند  ترخیص  گمرک  از 
کشور نشده و همه ارگان های ذیربط هم این موضوع را 
تایید کرده اند. ذرت ها انواع و اقسام دارند. یک نوع دامی 
دامداری ها  همه  و  شده  وارد  دام  برای  اول  از  و  است 
سازمان  اینجا،  در  می کنند.  استفاده  آن  از  مرغداری ها  و 
دامپزشکی عالوه بر سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو 
بر سالمت ذرت ها نظارت دارد ولی استاندارد ذرت دامی با 

ذرتی که در صنایع غذایی استفاده می شود، متفاوت است. 
ذرت های دامی وارداتی کد ردیابی دارند و به هر دامداری 
که می رود، رصد می شود و معلوم است به کدام دامداری 
و به چه میزان رفته و بررسی می شود که غیردام مصرف 
نشود. ذرت برای تولید در اسنک و ذرت های حجیم شده 
هم با استاندارد خودش وارد می شود و برای همان مصارف 
به کار می رود. به عالوه، ذرت های مصرفی در مغازه ها، 
بهداشتی  معاونت  نظارت  نیز تحت  دکه ها و رستوران ها 
هستند بنابراین، ذرت های دامی وارداتی در سامانه ثبت و 

ردیابی و وارد بازار نمی شوند. 
ذرت های وارداتی در صنایع غذایی هم وارد بازار نمی شوند 
و مستقیم وارد صنعت می شوند و برای تولید محصوالت 

به کار می روند. 

صفر تا صد ذرت های وارداتی 

پای صحبت های مسووالن و متخصصان حوزه غذا درباره نگرانی های اخیر

چالش های غذایی امروز ما
طی چند هفته گذشته ورود ذرت های آلوده که از زبان نایب رئیس 
کمیسیون اصل 90 بیان شد، بسیار خبرساز شد و نگرانی ایجاد کرد. 
به گفته وی که در برنامه صبحگاهی در شبکه 3 سخن می گفت، 
ذرت ها آلوده به سم آفالتوکسین بوده اند که هم سرطان زا هستند 
و هم اگر در مصارف دام و طیور استفاده شوند، آلودگی به مصرف کننده ها منتقل 
می شود. کلیپ صحبت های آقای خجسته در شبکه های اجتماعی به سرعت دست 
این  به دست شد و سخنگوی سازمان غذا و دارو هم بالفاصله جوابیه داد که 
ذرت ها نه وارد صنایع غذایی شده و نه به مصرف دام رسیده و جای هیچ شک و 

شبهه ای وجود ندارد. چند روز بعد از این اظهارات کلیپ های دیگری در فضای 
از  اعم  استفاده شده در صنایع غذایی  به دست شد که ذرت های  مجازی دست 
روغن، بیسکویت، پفک و پفیال را تراریخته ذکر کرده که ادعا شد تاثیراتش در 

بلندمدت می تواند سالمت مردم را به خطر بیندازد. 
دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در واکنش به این اظهارات، بر لزوم باال بردن سواد سالمت مردم تاکید کرد و 
گفت: »یک روز ذرت آلوده ای که هرگز وارد کشور نشده، روز دیگر روغنی که 
همه مردم استفاده می کنند، آب آشامیدنی، داروی ایرانی و حتی واکسن، دستاویز 

انتظامی و اطالعاتی، مهم ترین  برخوردهای  قرار می گیرد و سوای  جنگ روانی 
گام، مصون سازی جامعه در مقابل اخبار بی پایه و اساس با مبدأ نامشخص است.« 
درحقیقت، دکتر جهانپور این کلیپ ها و اظهارنظرها را نوعی جنگ روانی علیه 
نگرانی، آن هم زمانی که  قبول کنیم برطرف کردن  باید  اما  مردم توصیف کرد 
از زبان یک مسوول بیان می  شود، کار ساده ای نیست. ما نیز در صفحه »دیده بان 
با  را  دارد  وجود  ذرت  مورد  در  که  شبهه ها  و  شک  برخی  هفته،  این  تغذیه« 
بهداشت مطرح کردیم که مشروح آن  مسووالن سازمان غذا و دارو و وزارت 

را در ادامه می خوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

اگر اصول تغذیه مناسب؛ یعنی تنوع، 
تناسب و تعادل در برنامه غذایی رعایت 
شود، همه مواد مغذی موردنیاز بدن 
برای بیشتر افراد تامین می شود. در این 
 D بین یک ماده مغذی به نام ویتامین
وجود دارد که به دلیل محدود بودن منابع غذایی اش، در سفره غذایی ما  مثل ماهی های 
چرب، روغن جگر ماهی و... با رعایت رژیم غذایی مناسب هم تامین نمی شود بنابراین، 
کمبود ویتامین D شیوع جهانی دارد و فقط کمبود این ریزمغذی در کشور ما شایع نیست. 
از طرف دیگر، با گسترش شهرنشینی، مواجهه با نور خورشید هم به میزان کافی نداریم. 
 D همچنین آلودگی هوا،  زاویه تابش و هوای سرد مسائلی هستند که در تولید ویتامین
تاثیر می گذارند. از طرفی، بسیاری از بدخیمی های پوستی ریشه در نور آفتاب دارد، به 
همین علت مردم کرم ضدآفتاب می زنند و از نظر علمی کار درستی هم هست. با این 
اوصاف، کمبود ویتامین D شایع است و برای رفع این ماده مغذی یا باید غنی سازی یا 

مکمل یاری یا هر دو با هم انجام شود. 
در کل، غنی سازی 2 نوع داریم؛ اختیاری و اجباری. غنی سازی اختیاری، بیشتر جنبه تجاری 
دارد، مثل اینکه تولیدکننده آدامس محصولش را با ویتامین D غنی می کند اما معنی اش این 
نیست که با مصرف آدامس کمبود ویتامین D برطرف می شود، در عین اینکه سهمی برای 
تامین ویتامین D داشته باشد. البته باید بگویم کار بدی نیست اما نکته مهم این است که هر 
غنی سازی ای نمی تواند برای بهبود وضعیت ریزمغذی ها باشد. به طور مثال، در مورد مواد 
غذایی مفیدی مثل شیر که غنی می شود و بسیار کار خوبی است، اینکه چند درصد مردم 
شیر مصرف می کنند، مساله است زیرا ما می دانیم سرانه مصرف شیر در ایران باال نیست. 
عالوه بر این، در شیرهای غنی شده، مقدار ویتامین اضافه شده هم اعالم نشده است.در مورد 
غنی سازی اجباری هم باید برنامه داشته باشیم. در این راستا با همکاری معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، از چند سال پیش اقداماتی در مورد غنی سازی آرد انجام شده که به شکل 
محدود اثربخشی آن تایید شد اما این کار هنوز به سرانجام نرسیده و در دست اقدام است.
در مورد مصرف مکمل ویتامین D نیز باید یادآور شوم، این مکمل به شکل منفرد یا ترکیب 
با کلسیم یا مولتی ویتامین است و دوزهای متفاوتی دارد. مهم این است که پزشک تعیین 
کند، هر فرد با توجه به شرایط جسمی اش به چه میزان از این ویتامین نیاز دارد بنابراین 
برای اینکه دوز مناسب مصرف کنیم، بهتر است از متخصصان کمک بگیریم.به طور کلی، 
برای بیشتر افراد روزی هزار واحد، دوز ایمن است. افرادی که بیماری خاص دارند  یا 
چاق هستند، تنظیم دوز ویتامین D با پزشک معالجشان است. اگر فرد مشکل خاصی 
نداشته باشد،10 سال هم اگر هزار واحد در روز ویتامین D بخورد، مشکلی ندارد. باید 
بدانیم  ماده مغذی نیازش در بدن روزانه است بنابراین توصیه می شود حتما نزد پزشک 

بروید و ویتامین D دریافت کنید و هر 3 یا 6 ماه یکبار آزمایش بدهید.

ویتامین D را چگونه  مصرف کنیم؟ یک روز ذرت 
آلوده ای که هرگز 

وارد کشور نشده، 
روز دیگر روغنی که 
همه مردم استفاده 

می کنند، آب 
آشامیدنی، داروی 

ایرانی و حتی 
واکسن، دستاویز 
جنگ روانی قرار 
می گیرد و سوای 

برخوردهای 
انتظامی و اطالعاتی، 

مهم ترین گام، 
مصون سازی جامعه  
مقابل اخبار بی پایه 

و اساس با مبدأ 
نامشخص است

- دکتر جهان پور

ذرت هایی که تحت عنوان ذرت مکزیکی به فروش می رسند، به دو 
شکل عرضه می شوند. یکی واحدهای صنفی که در مغازه است و 
نظارت ما مثل سایر واحدهای صنفی در آنها اعمال می شود؛ یعنی 
بازرسی و کنترل در 4 محور انجام می شود، رعایت بهداشت فردی، 
ابزار و تجهیزات، بهداشت محصول و مواد غذایی و سازه و ساختمان. 
در این زمینه، همکاران ما بررسی می کنند، چه ذرت وارداتی باشد 
و چه داخلی، باید تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشد. ذرت 

داخلی بررسی می شود که کنترل وزارت بهداشت و تاریخ مصرف 
داشته باشد. اگر وارداتی باشد، اصالت محصول و پروانه ورود بررسی 
می شود. در مرحله بعد مواد غذایی دیگری مثل قارچ و سوسیس که به 
ذرت اضافه شده را کنترل می کنیم. شستن دست ها، ابزار استفاده شده 
مثال ظروف باید استیل باشد و در و دیوار و فاضالب هم بررسی 
می شود. در کل، ذرت هایی که به صورت دوره گردی عرضه می شود 
و کنار خیابان است، تحت نظارت ما نیست. ذرت هایی که داخل 
پاساژ ها فروخته می شود نیز به دو صورت بررسی می شوند. اگر داخل 
کانکس باشد، عین واحد صنفی نام و نشان دارند و دارای پروانه 
هستند. بهداشت فردی و تجهیزاتشان هم به همان صورتی که بیان 
شد، بررسی می شود. فقط سازه و ساختمانشان فرق می کند. برخی 
کانکس سیار دارند؛ یعنی کنار پارک و مراکز تفریحی کار می کنند 

که مانند واحد صنفی در نظر گرفته می شود و فقط سازه باید شرایط 
خاصی داشته باشد و آب و فاضالب را باید تامین کنند، به گونه ای 
که تانک فاضالب داشته باشند. اینها تاییدیه شهرداری، پلیس راهور 
و تاییدیه بهداشتی را از ما می گیرند. بیشتر ذرت ها وارداتی هستند و 
بررسی تراریخته بودن یا نبودن جزو وظایف ما نیست. فقط آرم و 
نشان سازمان غذا و دارو را بررسی می کنیم، اگر ترایخته هم باشد و 
سازمان غذا و دارو تایید کرده باشد، از نظر ما مشکلی ندارد و اگر 
نباشد هم مشکلی وجود نخواهد داشت. ذرت های وارداتی داخل 
کارتن هستند و باید مجوز سازمان غذا و دارو را بگیرند. ذرت هایی 
که در سبزی فروشی ها هم وجود دارد، اگر آرم و نشان دارند، بدانید 
راه اطمینان را کسب کرده اند زیرا اگر ایرانی باشد باز هم پروانه دارد 

و توسط وزارت جهاد کشاورزی کنترل شده است.

بیشتر ذرت های مکزیکی وارداتی هستند

 دکتر محمدحسین عزیزی
مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان 

غذا و رئیس انجمن متخصصان صنایغ غذایی

 دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و دانشیار انستیتو 
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 مهندس محسن فرهادی
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 

بهداشت


