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 در اتتذای جلسِ آقای هٌْذس اهاهی؛ دتیز اًجوي هذيزيت کیفیت ايزاى ،ضوي خَش آهذگَيی تِ اػضای کارگزٍُ در خػَظتزًاهِ ريشی ٍ تقَين دٍرُ ّای آهَسضی تَضیحاتی را ارائِ ًوَدًذ ٍ اس اػضا خَاستٌِ ضذ کِ در ايي سهیٌِ ٍ اػالم دٍرُ ّای هَرد
ًیاس غٌايغ غذايی هَارد را تِ اًجوي اػالم تا در ايي سهیٌِ اقذاهات السم غَرت پذيزد .
 آقای دکتز دتیزياى رئیس کارگزٍُ غذايی ًسثت تِ تؼییي فْزست ٍ سزفػل ػٌاٍيي هَرد ًیاس آهَسش ّای تخػػی ٍ ّوکاریتا ساسهاى غذا ٍ دارٍ پیطٌْاداتی را ارائِ ًوَدًذ.
لذا در ايي سهیٌِ هقزر ضذ ًسثت تِ تْیِ پیص ًَيس هتي تفاّن ًاهِ تا ساسهاى غذا ٍ دارٍ در خػَظ ّوکاری تِ هٌظَر ارسياتی
تخػػی آسهايطگاُ ّای ّوکار ٍ ّوچٌیي تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی در سهیٌِ ّای فزآٍردُ ّای گَضتی  ،ضیزيٌی ٍ ضکالت ٍ
ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّای هَرد استفادُ در غٌايغ غذايی اقذام هٌاسة غَرت پذيزد.
 در ايي جلسِ سزکار خاًن ًؼوتی داًطجَی دکتزی داًطگاُ تْزاى تِ ضزح پاياى ًاهِ خَد تحت ػٌَاى ضٌاسايی رٍغٌْای هتفزقِ درکزُ ٍ لثٌیات تا استفادُ اس رٍش PCRپزداخت.
در ايي رٍش تا استخزاج  ٍDNAظَْر آى در عَل هَج ً 062اًَهتز هیتَاى ًَع چزتیْا را ضٌاسايی ًوَد  .رٍضْای ضیویايی
ديگزًظیز  ...... ٍGC , HPLC , MSکِ در حال حاضز دارای کارتزد تیطتزی ّستٌذ دارای هواًؼت ّايی ًظیز ّشيٌْای تاال خزيذ
تجْیشات  ،تغییز پزٍفايل اسیذ ّای چزب تز اساس تغذيِ ٍ فػل .در رٍش PCRتغییزات DNAهحسَس ًثَدُ ٍلی اختالط فقظ
تیص اس  %5قاتل تطخیع هیثاضذ .
اس هحاسي ايي رٍش اختػاغی تَدى ّ ،شيٌِ هٌاسة ٍ تکزار پذيزی آى است.
در پاياى هقزر ضذ ّز کذام اس اػضای کارگزٍُ در سهیٌِ فؼالیت تخػػی خَد (استاًذارد ،ضیزيٌی ٍ ضکالت ،گَضت ،آرد ،رٍغي
،لثٌیات ٍ )...سزفػل ّای دٍرُ ّای آهَسضی هَرد ًیاس را تْیِ ٍ ارسال ًوايٌذ.
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