وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸﺎورزی:ﻧـﺎن ﻣـﺮدم
ﺧﺎکآﻟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
][ad_1
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮔﻨﺪم داﺧﻠﯽ و اﺧﺘﻼط آن ﺑﺎ ﺧﺎک؛ اﻋﻼم ﮐﺮد :ادﻋﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮔﻨﺪم و
آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺬب اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
)ﺷﻤﺎره » 104ﮔﻨﺪم – وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی آزﻣﻮن«( ﮔﻨﺪم ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن
در ﺳﻪ درﺟﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﮔﻨﺪم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎد ﺷﺪه و در درﺟﺎت ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس اﺧﺘﻼط ﮔﻨﺪم ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ رد ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم
داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ )ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮔﻨﺪم( و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ )ﻋﻠﻒ ﻫﺮز،
ﮐﻠﻮخ و ﺳﻨﮓ( ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻏﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﭘﺎﮐﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ  8.8ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل  1396ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ
ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1.39و  1.36درﺻﺪ ﺑﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﺧﺎک ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد و ﻗﻮﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺖ ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم اﻣﺴﺎل  1.36درﺻﺪ ﺑﻮده و اﻓﺖ ﻫﻔﺖ درﺻﺪی
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن
اﻧﺪک ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻮف و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺸﺮ ﺷﺮﯾﻒ و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ در ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺒﺮی داﻧﺴﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و
در ﻓﺼﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎری ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 104و اﺧﺘﻼط ﺧﺎک در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺧﻮدداری از
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮی ،ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آرد
ﮔﻨﺪم )ﺷﻤﺎره  (103در ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
آرد ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ
ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی از
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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