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مشخصات اجالسيه :

نهمین اجالس کدکس آالینده ها با حضور نمایندگان  55کشور عضو و  21سازمان بین المللی برگزار گردید .

اهم موضوعات مطرح شده و دستاوردهاي سفر براي ايران :
پیرو طرح استراتژیک کدکس بین الملل برای سال های  4122تا  ،4123در سی و ششمین اجالس کدکس ،کمیته با فعالیت های
مرتبط با وظایف کمیته کدکس آالینده ها در طرح مذکور موافقت نمود( .الزم به ذکر است که از طرح مذکور در سطح ملی برای
کشور الگوبرداری شده است و پیش نویس آن توسط تیم تدوین استراتژیک کدکس ملی تهیه و برای ریاست محترم سازمان ملی
استاندارد ارسال شده است) .نتایج مربوط به استانداردهایی که کمیته فنی کدکس آالینده های غذایی جمهوری اسالمی ایران در
کار گروه الکترونیکی آن عضو بود به شرح زیر می باشد:
 کاهش حد مجاز سرب در آب میوه و نکتارها ی آماده مصرف ،میوه های کنسرو شده سبزیجات کنسرو شده ،سبزیجات ومیوه های جالیزی (به جز قارچ ) الزم به ذکر است که نتایج آز مون اندازه گیری سرب در آب میوه های وارداتی و تولید داخل از
سوی کمیته کدکس آالینده های ایران به سیستم ثبت اطالعات  FAOارسال شده بود که در تعیین حدود مجاز مذکور
تاثیر گذار بود.
 مقرر شد که دامنه کاری تعیین شده در پیش نویس استاندارد آیین کار کاهش ارسنیک در برنج محدود تر شده و فقط بهروش های مناسب در کشاورزی برای کاهش این سم و راهنمای مصرف کننده در فرآوری و پخت پرداخته و ارزیابی ریسک انجام
شود و پیش نویس به مرحله  4/1کدکس برگردانده شد.
 در مورد تعیین پیش نویس حد مجاز آفالتوکسین ها در بادام زمینی آماده مصرف که با همکاری ایران تهیه شده بود مقرر شد کهتاثیرات حد های  21 ، 8 ، 2و  25میکروگرم در کیلوگرم برای آفالتوکسین کل در بادام زمینی آماده مصرف از نظر تاثیر بر
سالمتی از سوی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و خواروبار و کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از اعالم این نتیجه در
مورد تعیین حد مجاز تصمیم گیری شود.
 در مورد پیش نویس تجدید نظر آیین کار کاهش مایکوتوکسین ها در غالت ،پیش نویس مصوب شد و مقرر شد که پیش نویستهیه شده برای تصویب به سی و هشتمین اجالس کدکس ارسال شود.
 در رابطه با پیش نویس مقاله تحلیلی آلودگی مایکوتوکسین ها در ادویه جات ،مقرر شد که دوباره کارگروه الکترونیکی تشکیلشده و برای تخصیص حد مجاز در ادویه جات کار شروع شود.
 پیش نویس تحلیلی برای تدوین آیین کار کاهش مایکوتوکسین در ادویه جات مصوب شد و مقرر شد که برای کمیته اجرایی بهمنظور مرور آن ارسال شده و کار گروه مرتبط استاندارد مذکور را برای اجالس بعدی تهیه نماید.
 در مورد پیشنهاد تعیین حد مجاز اکراتوکسین  Aدر کشمش از سوی نمایندگان جمهوری اسالمی ایران با رئیس شورایبین المللی خشکبار ،موضوع مطرح شد که پیشنهاد گردید موضوع ابتدا در شورای بین المللی خشکبار که در ترکیه برگزار
می گردد ،مطرح شود و سپس در کدکس طرح موضوع شود.

