ﻣﺎﺟﺮای ﭘﻨﺒﻪ در ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟

اﺧﯿﺮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﺎﻫﯽ داﺧﻞ ﮐﻨﺴﺮو در زﯾﺮ آب ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﺮو ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻫﯽ از ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﺳﻮال را در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ از ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی -اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص
آن اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎرﻟﯿﻦ در روﻏﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره ”۷۶۳۴ﮐﻨﺴﺮو ﻧﯿﺰه ﻣﺎﻫﯽ در روﻏﻦ )ﮐﻨﺴﺮو
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎدﺑﺎن و ﻣﺎرﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ در روﻏﻦ( -وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی آزﻣﻮن”
ﺑﻮده و دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۷۴۷۵۹۸۱۹۸۱
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵/۲/۱۴۰۱اﻋﺘﺒﺎر دارد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﻮزﯾﻦ ،اﮐﺘﯿﻦ و اﮐﺘﻮﻣﯿﻮزﯾﻦ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮐﺘﻮﻣﯿﻮزﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ آب ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ
از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻮﻓﯿﺒﺮﯾﻼر ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎرﻟﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺨﯿﻢ ﺑﻮده
ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻨﺒﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻣﺎﻫﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﻓﺮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار آﺑﺰﯾﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﯾﺎ ﺑﺎ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟.
ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از
ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ از اﺳﮑﻠﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺳﺪ .در ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻨﯽ و ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت در اﺳﮑﻠﻪ و
ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﯾﯿﺪ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد،
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣــﻪ داد :در داﺧــﻞ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﻫــﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈــﺎرت ﻫــﺎی ﻓﻨﯽ و
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارای ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺤﺮز و در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻏﺬا و دارو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻓﺮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار آﺑﺰﯾﺎن ﺷﯿﻼت
اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در
آن ﻓﺮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ از ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪرﺟﺎت روی ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﺴﺮوی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎرﻟﯿﻦ)
ﺑﺎدﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﺎرﻟﯿﻦ ﺑﺮ روی آن درج ﺷﺪه و
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﻮران از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﯿﻮ
ﻓﯿﺒﺮﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف
ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ وﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﺮغ را ﺑﭙﺰﯾﺪ و رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﯽ را
رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺘﻪ اﻟﯿﺎف ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﻮری ﻧﺪارد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﮔﻮﺷﺖ
در آب ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ در آب ﺣﻞ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ آن را زﯾﺮ آب ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮاد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﺴﺘﻪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﯿﺎﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ

آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه اول اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻨﺒﻪ ای دارد اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در واﻗﻊ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺴﺮوی از اﻟﯿﺎف ﭘﻨﺒﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
اﯾﺴﻨﺎ

