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ي و کارخانجات با تولیدکنندگان شیر خام هنوز ادامه دارد
دعوای واحدهاي لبن 

خبر
با دستاورد محققان دانشگاهي ميسر شد

شناساييانواعگوشتمصرفي
در محصوالت غذايي به روش ژنتيكي

محققان آزمايشگاه بيوشيمي فيزيك ( )BCLمركز تحقيقات بيوشيمي
و بيوفيزيك دانشگاه تهران موفق به طراحي و ساخت كيت تشخيص
انواع گوشت مصرفي در محصوالت غذايي با قابليت شناسايي ۱۰
گونه مختلف جانوري شدند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا،
امروزه با افزايش توليد و تنوع غذاهاي فرآوريشده ،تشخيص گونه
گوشت مصرفي از جمله نگرانيهاي عمده مصرفكنندهها و وزارت
بهداشت جهت صدور مجوز براي ارائه به بازار مصرف است .همچنين
شركتهاي توليدكننده براي محصوالت گوشتي خود نيازمند راهاندازي
آزمايشگاههاي استانداردي هستند كه بتوانند براي عرضه محصول خود
مجوز گرفته و كاالي توليدي خود را وارد صحنه رقابت در بازار جهاني
كنند .در اين راستا راهاندازي روشهاي شناسايي مولكولي گونه جانداري
كه در تهيه گوشت از آن استفاده شده ،ميتواند مشكالت موجود در
اين حوزه را حل كند .با استفاده از روشهاي مبتني بر زيست فناوري
مولكولي ميتوان وجود مقادير بسيار كم از يك ماده را در محصوالت
غذايي تشخيص داد .تقلبات در فروش گوشت چه به صورت خام و چه
در مواد غذايي از عمدهترين مسائلي است كه به وفور ديده ميشود.
جنبههاي مختلفي مثل منبع ،قيمت ،عوامل مذهبي ،سيستمهاي
توليدي و ايمني بر مقبوليت گوشت نزد مصرفكننده موثرند .در اين
كيت براي تشخيص گونههاي گوشتي از روش ژنتيكي استفاده شده
كه عالوه بر سريع و دقيق بودن اين امكان را به وجود ميآورد كه حتي
گوشتهاي فرآوري شده نظير همبرگر ،سوسيس ،كالباس ،كباب و ...را
نيز شناسايي كند .اساس اين روش مبتني بر «دي .ان .اي» ميتوكندري
است كه با تعداد كپيهاي باال در هر سلول موجود است و به ندرت
دچار نوتركيبي ميشود و با توجه به منحصر به فرد بودن ميتواند براي
شناسايي گونهها استفاده شود .اين كيت قادر به تعيين  ۱۰نوع گوشت
به دست آمده از گوسفند ،گاو ،بوفالو ،شتر ،جوجه ،سگ ،گربه ،خوك،
بز و االغ با استفاده از روش مولكولي و واكنش «پي .سي .آر» است.
نحوه عملكرد اين كيت بدين صورت است كه پس از استخراج «دي .ان.
اي» از بافت گوشتي مورد نظر ،مقداري مشخص شده از آن را به محتويات
موجود در هر ويال داخل كيت كه جهت شناسايي يك گونه گوشت است،
اضافه كرده و با شرايط قيد شده واكنش «پي .سي .آر» جهت تكثير ژن
مورد نظر انجام ميشود .پس از اتمام واكنش «پي .سي .آر» به كمك ژل
آگارز قطعه تكثير يافته و اندازه قطعه آشكار ميشود .كاربر ميتواند با توجه
به اطالعات قيد شده در دستورالعمل داخل كيت و استفاده از جدولي
كه اندازه قطعات حاصل از هر گونه داخل آن مشخص شده ،نوع گونه
گوشت مورد نظر خود را مشخص كند .كارشناس آزمايشگاه تشخيص
فرآوردههاي گوشتي مركز كنترل كيفي مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي
شيراز كه در مراحل تست اين كيت با تيم تحقيقاتي همكاري داشته
است ،در مقايسه كيت ايراني تشخيص ژنتيك گونههاي مختلف گوشت با
كيتهاي وارداتي گفت :كيتهاي خارجي كه به دليل تحريمها با دشواري
فراوان و قيمت باال وارد ميشوند ،تنها قادر به تشخيص شش گونه گوشت
هستند و هر كيت تا  ۴۵بار قابل استفاده است؛ اما كيت ايراني ضمن
اينكه قادر به تشخيص  ۱۰گونه جانوري است ،تا  ۸۰بار قابل استفاده
است و با توجه به داخلي بودن به سهولت و در زماني كوتاه قابل تهيه
است .بر اساس اعالم روابط عمومي مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
دانشگاه تهران ،وي خاطرنشان كرد :كيتهاي خارجي بعضاً در شناسايي
نمونههاي حاوي مخلوطي از گونهها محدوديت دارند ،ولي كيت ساخته
شده در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران قادر است به
راحتي نمونههاي مالتي پلكس را آناليز كند.

سبزینه

زهرا مهدوی

تنش در بازار شیر

در حالي كه متوليان توليد از افزايش شش
درصدي توليد شير خام در سال جاري خبر
ميدهند ،كارخانجات لبني معتقدند توليد
اين كاال كاهش يافته و ورودي شيرخام آنها
حدود  ٢٥درصد افت كرده است .حدود ۲۰
روز بعد از منتفيشدن واردات شير خشك به
كشور ،مجددا ً كارخانجات لبني بحث كمبود
شيرخام را مطرح كردهاند و ميگويند مطرح
كردن كمبود شير خام ربطي به بحث شير
خشك ندارد .كارخانجات از كاهش ورودي
شيرخام گلهمند هستند و ميگويند كه
ورودي شير خام آنها بهطور متوسط بين ۲۰
تا  ۲۵درصد كاهش يافته ،اما وزارت جهاد و
تشكلهاي توليدي شير خام ميگويند توليد
نه تنها كاهش نيافته ،بلكه افزايش هم يافته
است .در همين زمينه رضا باكري ،دبير انجمن
لبني كشور ،با بيان اينكه توليد شير خام در
واحدهاي سنتي دچار مشكل شده است ،گفت:
در برخي شركتهاي لبني ورودي شير خام
تا  ۵۰درصد كاهش يافته است .باكري درباره
اينكه ميزان شير خام ورودي به كارخانجات
چه ميزان كاهش يافته است ،گفت :در
شركتهاي بزرگ اين كاهش خيلي شديد
است؛ به عنوان مثال ورودي شير خام به يكي
از شركتهاي معروف لبني  ۵۰درصد كاهش
يافته .اگر قب ً
ال دوهزار و  500تن شير دريافت
ميكرد ،االن یکهزار و  250تا یکهزار و
 300تن شيرخام تحويل ميگيرد .كارخانجات
لبني حتي حاضر هستند شير خام را به قيمت
دوهزار و  500تومان بخرند ،اما شير نيست.
او تاكيد دارد كه ميانگين ورودي شير خام به
كل صنعت لبني بين  ۲۰تا  ۲۵درصد كاهش
يافته است.
احتمال آزادسازي
صادرات شير خشك صنعتي
وي درباره مباحث مطرح شده مبني بر
اينكه قب ً
ال دامداران با واحدهاي توليدكننده
شيرخشك در ارتباط مستقيم نبودند و شير
توليدي را به كارخانجات لبني ميدادند اما االن
در ارتباط مستقيم با واحدهاي شير خشك
هستند و مستقيماً شير توليدي را در اختيار
آنان قرار ميدهند ،به همين دليل ورودي
كارخانجات لبني كاهش يافته است ،افزود :مگر
كارخانجات لبني واحد شيرخشك كم دارند؟
بيش از سه چهارم كارخانههاي شيرخشك
متعلق به واحدهاي لبني است؛ بنابراين اين

حرف منطقي نيست و اين مسائل ربطي به
يكديگر ندارد .باكري گفت :دعوا بر شير خشك
نيست .اين بحث انحرافي است كه مطرح شده
و االن اص ً
ال بحث سر شير خشك نيست،
ضمن اينكه شير خشك جداي از صنعت
لبنيات نيست .با اين حال ،توليدكنندگان
شيرخام معتقد هستند كارخانجات لبني به
خاطر اينكه به عنوان واسطه بين دامداران
و كارخانجات شيرخشك حذف شدهاند ،دارند
با طرح اين مسأله كه توليد شير خام كاهش
يافته ،بهانهگيري ميكنند .توليدكنندگان
شير خام ميگويند بحث كارخانجات لبني،
همچنان بر سر شير خشك است ،چرا كه
توليد شير خام نه تنها كاهش نداشته ،بلكه
نسبت به سال گذشته بيش از پنج درصد نيز
رشد كرده است .در همين زمينه سيد احمد
مقدسي ،رئيس هيئت مديره انجمن صنفي
گاوداران كشور ،با بيان اينكه مطرح كردن
چنين مباحثي فرافكني است ،گفت :روز
شنبه گذشته نيز جلسهاي در سازمان توسعه
تجارت براي آزادسازي صادرات شير خشك
صنعتي برگزار شد و ما آنجا نيز توضيح داديم
كه در حال حاضر واحدهاي توليدكننده شير
خشك بهطور مستقيم شير را از گاودار
خريداري ميكنند .قب ً
ال كارخانجات لبني
شير را از دامداران خريداري ميكردند و آن را
به صورت كارمزدي به واحدهاي توليدكننده
شيرخشك تحويل ميدادند .وي ادامه داد:
االن رابطه واحدهاي توليدكننده شير خشك
با دامداران مستقيم شده و روزانه حدود

دوهزار و  500تن شير خام توسط كارخانجات
شيرخشك از دامداران خريداري ميشود.
دامداران :تحويل شير
ي كاهش يافته
به کارخانجات لبن 
چون پول دامداران را نميدهند
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران
كشور تصريح كرد :مطرح كردن بحث كمبود
شير خام در كشور با اين هدف است كه
بستر واردات شير خشك صنعتي فراهم
شود ،تعرفه واردات به صفر برسد و ارز
دولتي به واردات آن اختصاص يابد .مقدسي
درباره مباحث مطرح شده مبني بر اينكه
يكي از شركتهاي بزرگ لبني در گذشته
روزانه دوهزار و  500تن شيرخام دريافت
ميكرده ،اما االن اين ميزان حدود  ۵۰درصد
كاهش يافته است ،گفت :اين شركت پول
گاوداران را پرداخت نميكند و به همين
دليل توليدكنندگان رغبتي به فروش
محصول خود به شركت مذكور ندارند؛ ضمن
اينكه اين شركت ،كارخانههاي كوچك
را در استانهاي مرزي اجاره كرده ،شير
خريداري شده را به اين كارخانجات منتقل
و محصوالت توليد شده در آنجا را صادر
ميكند .وي درباره مباحث مطرح شده مبني
بر اينكه كارخانجات خواهان انعقاد قرارداد
براي تحويل شيرخام شدهاند اما متوليان
توليد اين مسأله را رد كردهاند ،اضافه كرد:
ميزان توليد شير خام در كشور ساالنه ۱۰
ميليون و  ۷۰۰هزار تن است و امسال نسبت

روی خط
مرگ هزاران ماهي در فرات

نگراني شديد مردم عراق
درباره آلودگي آب

به سال گذشته ميزان توليد  5/7درصد رشد
داشته است؛ ضمن اينكه از اين ميزان توليد
هشت ميليون و  ۲۰۰هزار تن آن جذب
صنايع لبني كشور و باقي به صورت خود
مصرفي و در حوزه لبنيات سنتي مصرف
ميشود .مقدسي ادامه داد :بنابراين روزانه
حدود  ۲۲هزار و  ۵۰۰تن شير خام جذب
صنايع لبني و شير خشك كشور ميشود
كه حدود دوهزار و  500تن آن مربوط
به واحدهاي شيرخشك است .همچنين
نوسانات بازار ارز باعث شده واحدهاي لبني
كوچك بسيار فعال شوند؛ بنابراين بخشي از
شير كشور نيز جذب اين واحدها ميشود.
وي تصريح كرد :به ما گفتهاند قيمت را هر
چه ميخواهيد اعالم كنيد ،اما براي تحويل
تناژ مشخص قرارداد منعقد كنيد .ما قيمت
را ميتوانيم تعيين كنيم ،اما نميتوانيم
دامداران را مجبور كنيم شير توليدي خود
را به كارخانجات بدهند .شايد دامداري به هر
دليلي نخواهد چنين كاري انجام دهد و ما
و وزارت جهاد كشاورزي نميتوانيم آنها را
وادار كنيم .ما صاحب شير توليدي دامداران
نيستيم و هيچكس نميتواند دامداران را
مجبور كند شيرشان را تحويل كارخانجات
لبني دهند .مگر در پنج سال گذشته كه
كارخانجات شير دامداران را نخريدند كسي
توانست آنها را مجبور به خريد كند؟

مرگ هزاران ماهي در آبهاي رودخان ه فرات و استخرهاي پرورش
ماهي عراق باعث شده مردم اين منطقه بهشدت نگران آلودگي آب
و ماهياني باشند كه استفاده ميشوند .به گزارش «سبزینه» به نقل
از فارس ،طی چند روز گذشته هزاران ماهي در رود فرات عراق به
دليل نامعلومي از بين رفتهاند كه اين مهم باعث نگراني كشاورزان
و مردم آن منطقه شده است .كشاورزان از اين بابت نگرانند كه اگر
دليل اين مرگ دستهجمعي ماهيها مشخص نشود ،توليد و پرورش
ماهي توسط آنها با ريسك زيادي همراه خواهد شد .مردم عراق نيز
نگران اين هستند كه مرگ اين ماهيها به دليل مسموميت ،آلودگي
يا بيماري باشد كه در اين صورت زماني كه آنها از ماهيهاي زنده
استفاده ميكنند نيز باعث اختالل در سالمتي آنها شود .آنطور كه
شاهدان گفتهاند ،ماهيهاي مرده روي آب فرات جمع شده و حتي
در استخر پرورش ماهي كشاورزاني كه از آب فرات تغذيه ميشوند
نيز اين ماهيها مسير را مسدود كرده است .اداره سالمت عراق
نمونهبرداريهايي را انجام داده و قرار است نتايج آن را به زودي اعالم
كند .بخش كشاورزي هم انگشت اتهام را به سوي خود كشاورزان
گرفته و گفته است به احتمال زياد تراكم بيش از حد ماهي در استخر
پرورش ماهي باعث ايجاد بيماري باكتريايي شده و آنها را از بين
برده است .البته سابقه مرگ ماهيها به دليل آلودگي آبها پيش از
اين هم در اين مناطق وجود داشته و حتي باعث شده بود صد هزار
نفر از مردم عادي در تابستان گذشته كارشان به بيمارستان كشيده
شود .اگرچه مسئوالن عراق اعالم كردهاند كه به زودي گزارش مرگ
ماهيها را اعالم خواهند كرد ،اما مردم اين منطقه كه در حدود ۸۰
كيلومتري بغداد قرار دارند ،نگران سالمتي ماهيها و آب آن منطقه
هستند كه در صورت آلودگي ميتواند براي آنها باعث بيماريهاي
ناگوار شود.

نرخ جديد شير خام
به زودي ابالغ ميشود
مقدسي با بيان اينكه ميانگين قيمت خريد
شير خام از دامداران هماكنون بين دو تا دو
هزار و  100تومان است ،افزود :در حال حاضر
سازمان حمايت قيمت دو هزار تومان براي
شير خام را درب دامداري قبول كرده و به
زودي ابالغ خواهد شد .وي درباره اينكه
افزايش قيمت شير خام ربطي به كمبود
اين محصول ندارد ،گفت :خير ،صادرات اين
محصول با توجه به تغييرات نرخ ارز سودآور
شده است .وزارت جهاد كشاورزي نيز به
عنوان متولي توليد ،موضوع كاهش توليد
شير خام را تكذيب ميكند .مرتضي رضايي،
معاون وزير جهاد كشاورزي ،با اشاره به اينكه
كارخانجات لبني ادعا ميكنند توليد شير در
كشور بين  ۲۰تا  ۲۵درصد كاهش پيدا كرده
است ،گفت :چنين مسألهاي صحت ندارد،
بلكه تعداد خريداران افزايش پيدا كرده و
همين امر سبب شده ورودي شير كارخانجات
كاهش پيدا كند.

مهدی مقدسي خبرداد

توقيفمحمولهپنيرتقلبيدرمشهد

كارشناس مسئول بازرسي و رسيدگي به شكايات سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوي گفت :يك محموله پنير تقلبي
در مشهد توقيف شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،مهدي
مقدسي گفت :اين محموله شامل  40هزار قوطي پنير از يك
كارخانه معروف است كه به مشهد حمل شده .مقدسي افزود :اين
محموله به ارزش  72ميليون تومان به سفارش نمايندگي فروش
آن در مشهد وارد استان شده بود كه توسط بازرسان اين سازمان
و كارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مشهد از
آن نمونهگيري شد .وي گفت :براساس آزمايشات انجام شده ،در
اين پنير از ماده استرول به عنوان ماده جايگزين چربي شير بيش
از حد مجاز استفاده شده است كه از نظر غذايي جزو محصوالت
مردود به شمار ميرود .مقدسي افزود :بر اساس قانون استفاده از
تركيباتي كه ضمن ارزان بودن ،خاصيت غذايي يك محصول را
كاهش دهد ،تقلب به حساب ميآيد .وي گفت :نماينده فروش
اين نوع پنير براي پاسخگويي به اداره تعزيرات حكومتي احضار
شده است.

