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ساعت 14الي 16

هکاى :دبيشخاًَ اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى
خاًن ُا :خاکٌژاد(بْسط کاالي ايشاى) ،الٌاص خالق خْاٍ(ششکت شکلي) ،شيشيي ُذاًّذخاًي(پاسط هيٌْ) ،هعصْهَ ششاعي(کيک ّ
کلْچَ شاُپْس)ًاديا رُابياى(اًجوي هٌِذسي کيفيت هاصًذساى)،هِتاب بلقذس(صٌايع غزايي کاهبيض)،سّياًْسبخش(پژُّشگاٍ
استاًذاسد)
آقاياى:دکتشدبيشياى(صٌايع شيش ايشاى)،دکتشسيذيعقْبي(گشٍّ صٌعتي صسهاکاسّى)،سّصبَ هعتوذ(سْليکْ) ،اهيش حيذسي(اًجوي
هذيشيت کيفيت ايشاى)سّصبَ اعتواد(اًجوي ُوگي غزايي هاصًذساى)،علي اسالهي(پگاٍ گيالى)،بِشام حسيي صادٍ(کالَ آهل)
 دس اثتذا آقبي دکتش دثيشيبى ،سئيغ کبسگشٍُ كٌبيغ غزايي اًجوي ضوي خَؽ آهذگَيي ٍ هؼشفي ػشکبسخبًنثلقذس(ًوبيٌذُ ؿشکت کبهجيض) ػضَ جذيذ دس کبسگشٍُ غزايي اًجوي ٍ ّوچٌيي حضَس دثيش اًجوي كٌبيغ ّوگي غزايي
هبصًذساى دس جلؼِ کبسگشٍُ كٌبيغ غزايي هبصًذساى گضاسؿي اص سًٍذ اجشاي فؼبليتْبي ثشگضاسي کٌفشاًغ هلي تَػؼِ کيفيت
ساّجشدي فشاگيش دس ػالهت غزا ،دس خلَف جلؼلت کويتِ ػلوي هجٌي ثش تؼييي ػخٌشا ًبى ،اػضبء ّيبت ػلوي ٍ تين داٍسي
اسگبُ ّبي اهَصؿي ٍ هؼبئل هشثَط ثِ کويتِ اجشايي دس خلَف اػپبًؼشي ،ثجت ًبمً،وبيـگبُ ٍ ....اسائِ ًوَدًذ.
هقبالت،ک
 دس اداهِ آقبي دکتش دثيشيبى هَضَع جلؼِ کِ هشثَط ثِ ثبصًگشي "ثشسػي دػتَسالؼول ضَاثظ ًـبًِ گزاسي ٍ الضاهبتثشچؼت گزاسي " هغشح ًوَدًذ ٍ ثب هشٍسي ثش هحتَاي آخشيي دػتَسالؼول ثِ ثشخي هـکالت آى ًبهِ اسػبلي اص عشف
اًجوي ثِ اداسُ ًظبست ػبصهبى غزا ٍ داسٍ اؿبسُ ًوَدًذ ٍ ًظش ثش ايي هَضَع داؿتٌذ کِ ثْتشيي ٍضؼيت ايي هي ثبؿذ کِ
ػبصهبى غزا ٍ داسٍ تب پبيبى ؿْشيَس ػبل 93فشكت ثذّذٍ ثؼذ اص اكالح ايي ضَاثظ هَضَع اججبسي ؿذى هغشح گشدد ٍ
ايٌکِ دس جذٍل 4آيتن اكلي ثشاي توبم هحلَالت قيذ گشدد ٍ ًؼجت ثِ ّش دػتِ اص هحلَالت

 2آيتن تخللي دس جذٍل

هشثَعِ دس ًظش گشفتِ ؿَد.


دس اداهِ ّش يک اص اػضبء ًقغِ ًظشات خَد سا دس خلَف هـکالت دػتَسالؼول ضَاثظ ثشچؼت گزاسي ثيبى
ًوَدًذ:

 ػشکبسخبًن ؿشاػي :ثبيذ دس تذٍيي ضَاثظ هزکَس دس ػبصهبى اػتبًذاسد اص کبسؿٌبػبى خجشُ اػتفبدُ گشدد ٍ ّوچٌيي ثبتفکيک ٍ تخللي ؿذى جذاٍل هخبلف هي ثبؿٌذ.
 -آقبي اػالهي :ايـبى هؼتقذ ثَدًذ قجل اص ايٌگًَِ اعالع سػبًي دس سٍي ثؼتِ ثٌذي هحلَالت

اًجبم گيشد ثبيذ ثشاي

هلشف کٌٌذُ فشٌّگ ػبصي اًجبم پزيشد تب اص ايي هَسد آيتن ّبي تخللي هغلغ گشدىد .
 آقبي دکتش ػيذيؼقَثي :پيـٌْبدات خَد سا ثـشح ريل هغشح ًوَدًذ: تفکيک جذاٍل اسصؽ غزايي ثش حؼت يک الگَي هـخق دس خلَف گشٍُ ّبي هختلف غزايي (غالت

– لجٌيبت –

گَؿت – کوپَت ٍ کٌؼشٍ ٍ )...جْت دسج هَاسد هؼيي ٍ حزف هَاسد غيشضشٍسي ٍ جبگيش جْت اعالع سػبًي.
 فشهت ًْبيي جذٍل اسصؽ غزايي جْت دسج ثش سٍي ػلفَى ّب ٍ كذٍس تبئيذ ًْبيي ثِ کبسخبًجبت ( اص ػبل  ٍ 90پغ اص
اػالم سػوي اص ػَي هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ هتبػفبًِ  2هشتجِ ديگش ايي فشهت تجذيذًظش گشديذ).
 دس كفحِ  43دػتَسالؼول ثشچؼت گزاسي هشثَط ثِ ثٌذ

 11-1-8قيذ ؿذُ اػت کِ اسصؽ کبلشي ثش حؼت

کيلَکبلشي ثبيذ ثبؿذ دس كَستيکِ دس هٌبثغ خبسجي ٍ ثِ ٍيظُ ػبيت هؼتجش

2000

 nutritiondata.comهقذاس اًشطي ثش حؼت

 2000کبلشي رکش ؿذُ اػت کِ الصم اػت آى هؼبًٍت هحتشم دس ايي خلَف سفغ اثْبم ًوبيٌذ.
 دس خلَف تزکش  4كفحِ  43ػجبست هفَْم ًيؼت کِ الصم اػت دس ايي خلَف تَضيح دادُ ؿَد.
 ثشخي هَاسد دس ايي دػتَسالؼول ؿجْبتي دس ثش داؿت اص جولِ ايٌکِ حزف ثشخي آيتن ّب ّوچَى پشٍتئيي ،چشثي،
کشثَّيذسات ٍ ...ثشاي آة ّبي آؿبهيذًي ثالهبًغ اػت دس كَستيکِ دس هحلَل هبکبسًٍي کِ ّيچ گًَِ چشثي تشاًغ ٍ
قٌذي ٍجَد ًذاسد الضاهيؼت!
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 خبًن ًَس ثخؾ  :اظْبس داؿتٌذ کِ جذٍل تغزيِ اي کِ ثش سٍي هحلَالت ثشاي هحبػجِ هيضاى کبلشي دسيبفتي ٍ آيتن ّبيتغزيِ اي ديگش ثشاي هلشف کٌٌذُ اكَلي ًوي ثبؿذ صيشا فشد دس عَل سٍص قؼوت اػظوي هَاد خَساکي غيش فشآٍسي ؿذُ
هلشف هي کٌذ ٍ ايي جذٍل ؿبيذ خيلي کوکي ثشاي هلشف کٌٌذُ دس هحبػجِ هَاسد رکش ؿذُ ًذاؿتِ ثبؿذ .
 -آقبي هؼتوذ  :گضاسؽ آهبسي دس هحلَالت گَؿتي

قبثل اجشا ىهي ثبؿذ صيشا هَاد اٍليِ دسيبفتي هتغييش هي ثبؿذ

ٍ دس ثؼضي اص هحلَالت هبًٌذ ػَػيغ اًگـتي اهکبى چبح ايي اعالػبت ًيؼت ٍ ثبيذ ثش سٍي ثؼتِ ثٌذي ًْبيي كَست
گيشد ٍ ثِ دػت فشٍؿٌذُ هي سػذ ،کِ هلشف کٌٌذُ آى ثؼتِ ثٌذي سا ثِ ّيچ كَست ًوي ثيٌذ.
 آقبي حؼيي صادُ :ايـبى دس خلَف الضاهبت ليجليٌگ ثشاي فشآٍسدُ ّبي غزايي دس ضبثغِ ػبصهبى غزا ،ضوي هفيذداًؼتي ايي ضبثغِ آى سا خبلي اص ايشاد ًذيذًذ ٍ ثش ايي ًکتِ اكشاس داؿتٌذ کِ تب حل سيـِ اي هـکالت دس ضبثغِ ًجبيذ آى سا
اججبسي اػالم ًوَد ،اص هْوتشيي ايشادات ٍاسدُ ثش ايي ضبثغِ تشجوِ غلظ يکي اص ػتًَْب دس جذٍل اسصؽ غزايي اججبسي
داًؼتٌذ کِ قغؼبً پغ اص اكالح آى دٍثبسُ كٌؼت هججَس ثِ تغييش آى اػتّ .وچٌيي ثِ لضٍم دسج ًبم هحلَل هغبثق پشٍاًِ
ػبخت ،دخبلت ثْذاؿت دس اًذاصُ ،هحتَاً ،حَُ چيٌؾ ٍ عشاحي ٍ حتي حزف ثشخي اص آيتوْب هبًٌذ لَگَّبي ػبصهبًْبي
ًظبستي اؿبسُ داؿتٌذ .دس اداهِ ايـبى اظْبس داؿتٌذ ايي ضبثغِ دس ؿکل حبٍي اعالػبت هفيذي اػت ػلي الخلَف دس ثيبى
ادػبّبي تغزيِ اي ٍ ّذايت هـتشي دس اًتخبة آگبّبًِ هحلَل ٍ اهب الضام ثش اجشاي ثٌذ ّبي آى هـکالتي سا ثشاي كٌؼت ثِ
ّوشاُ داؿتِ اػت.
 پس اس بحث و بزرسي ميان اعضاء کارگزوه نکاتي به شزح سيز جمع بندي گزديد و مقزر شد طي نامه اي به
اداره نظارت ساسمان غذا و دارو ارائه گزدد:
 - 1آيتن ّبي تخللي اص عشف اًجوي ّبي كٌفي اػالم گشدد(.دس ّش كٌؼت هَاسد هْن جْت دسج دس جذاٍل
هـخق ؿَد)
 - 2دس ثؼتِ ثٌذي ّبي کوتش اص  200الي  250گشم ليجل کبسايي ًذاسد .ثذليل ايٌکِ ثشاي هلشف کٌٌذُ قبثل سٍئيت
ًيؼت .
 - 3حذاقل تب پبيبى ؿْشيَس  93اججبسي ثَدى دػتَسالول حزف گشدد تب عي ثشسػي هيذاًي تَػظ اًجوي ّبي كٌفي
ثتَاى ايي ضبثغِ سا ثشسػي ٍ اجشا ًوَد.
 - 4ثيي ػبصهبى ّبي ًظبستي ٍ ػبصهبى اػتبًذاسد ثشاي ثشسػي ضَاثظ ثشچؼت گزاسي ّوبٌّگي ثشقشاس گشدد .
 در خاتمه  4کارگاه آموسشي طي چهار فصل در سال  1393بزاي بزگشاري نهايي و مصوب گزديد:
 - 1ضَاثظ ثشچؼت گزاسي ٍ ليجليٌگ
 - 2کٌتشل آاليٌذُ ّب دس هَاد غزايي تَػظ خبًن هٌْذع ًَسثخؾ
ً - 3کبت کليذي دس هؼتٌذػبصي ايضٍ  22000تَػظ هٌْذع هذسع كبدقي
 - 4اؿتجبّبت سايج دس ثکبسگيشي تکٌيک ّبي هٌْذػي کيفيت دس كٌبيغ غزايي ايشاى تَػظ دکتش ػجبع ػقبيي
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