رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در دﯾﺪار
از ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﮐـﺎﻟﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮد:
ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺎﻟﻪ آﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ۱۶۰۰ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊآوری ﺷﯿﺮ ﺧﺎم و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ در
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻋﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردﻫﺎى آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ۴۰۰
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ﻟﺒﻨﯽ در

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺎوداری ﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﯿﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﮐﺪﮐﺲ آﻟﯿﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﻮس )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻰ( ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ ﮐﺸـﻮر و وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داﺋـﻢ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ« ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم و ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
وآزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺖ.

رﻓﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ ﻟﺒﻨﯿﺎت
دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارﻧﺪ و در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دارای ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ و
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ.

رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﻓﻘﻂ درﺣﻮزه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺘﻮﻟﯽ از داﻣﺪاری ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻼش

رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ورود ﺟﺪی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در
ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻧﻈﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد ،اﻓﺰود :ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺗﺎﻣﯿﻦ و

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش
را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺰء اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺷﯿﺮ ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎزرس اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “ﺳﻼم ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ” ﺷﺒﮑﻪ  ۳ﺳﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺮﻫﺎی
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه “آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ اﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ” و از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎ “آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ” در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎد
ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺼﺮف “ذرتﻫﺎی آﻟﻮده وارداﺗﯽ” ﺗﻮﺳﻂ
دام ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎرات ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ داﻣﻦ زد و اﻋﺘﺮاض
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.

آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺎرچ
ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬای آﻟﻮده ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

