گشارش دومین جلسه کارگزوه تخصصی صنایع غذایی :
دٍهیي جلسِ کبرگزٍُ تخصصی صٌبیع غذایی در تبریخ  17بْوي  1391بب حضَر هذیزاى تضویي کیفیت ضزکت ّبی صٌبیع غذایی ،سبسهبى
استبًذارد ،اًجوي هٌْذسی کیفیت هبسًذراى ٍ بزخی اس اعضبی ّیئت هذیزُ اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى در هحل ایي اًجوي بزگشار گزدیذ .در
ابتذای ایي جلسِ هٌْذس سعیذ اهبهی دبیز اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى

اظْبر داضتٌذ تفبّن ًبهِ اٍلیِ بزای جبیشُ هلی کیفیت ایزاى در

حَسُ هَاد غذایی ٍ دارٍ بب هطبرکت کبًَى صٌبیع غذایی ایزاى ٍ اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى اًجبم پذیزفتِ است ٍ در ایي راستب اس اعضبء
کبرگزٍُ جْت تذٍیي راٌّوب ،استبًذاردّب ،هذل جبیشُ ٍ ًحَُ اجزا ٍ ارسیببی دعَت بعول آٍردًذ .در اداهِ ًطست

ایطبى اظْبر داضتٌذ کِ اس

تَاى کبرگزٍُ جْت تذٍیي استبًذاردّبی صٌبیع غذایی ببیذ بْزُ بزداری ضَد .در اداهِ ایي جلسِ هٌْذس هذرس هذیز عبهل ضزکت  OCUدر
خصَظ ًقص استبًذاردّب در ایوٌی هَاد غذایی هطبلبی را ارائِ ًوَدًذ .در ایي سخٌبى هطبلبی درببرُ ی هفبّین کیفیت در صٌبیع غذایی ،علل
اصلی عذم دستیببی بِ کیفیتّ ،شیٌِ ّبی کیفیت ،هذیزیت کیفیت ،استبًذاردّبی

 ٍ HACCP ،ISO9001هحذٍدیت ّبی آى ٍ استبًذارد

 ISO22000بیبى ضذ.

در بخص بعذی جلسِ ،هٌْذس ّذاًٍذخبًی هذیز تضویي کیفیت ضزکت پبرس هیٌَ در خصَظ رٍضْبی کٌتزل کیفیت در ضزکت پبرس
هیٌَ ٍ ضزکتْبی دیگز گزٍُ صٌعتی هیٌَ اس جولِ سیستن یکپبرچِ هیٌَ ،سیستن خزیذ ٍ کٌتزل کیفیت در ایي ضزکتً ٍ ،حَُ یکسبى سبسی
هحصَالت تَلیذی ٍاحذّبی هختلف صحبت ًوَدًذ .در اداهِ جلسِ هٌْذس صفبیی ًبیب رئیس اًجوي هٌْذسی کیفیت هبسًذراى هطبلبی را
در خصَظ تذٍیي ٍ اصالح استبًذاردّبی آرد ارائِ ًوَدًذ ٍ هقزر ضذ ایطبى درخَاست خَد ٍ کبرگزٍُ تخصصی صٌبیع غذایی جْت تذٍیي ایي
استبًذارد اس جبًب اًجوي هٌْذسی کیفیت هبسًذراى بِ سبسهبى استبًذارد اعالم ًوبیٌذّ .وچٌیي دکتز دبیزیبى پیطٌْبدی را بِ هٌظَر تذٍیي
استبًذارد تَسیع ،حول ٍ ًقل ٍ اًببرش هَاد غذایی را ارائِ ًوَدًذ ٍ هقزر در جلسبت کبرگزٍُ در ایي خصَظ ّوفکزی صَرت پذیزد.
در پبیبى ایي جلسِ هقزر ضذ بزای جلسِ بعذی کبرگزٍُ تخصصی صٌبیع غذایی کِ در تبریخ  15اسفٌذ بزگشار هیگزدد ،هٌْذس ّذاًٍذخبًی در
ارتببط بب آداهسْبی پزٍبیَتیک ،هٌْذس سعفزاًی اس ضزکت پگبُ در خصَظ کبربزد رٍضْبی کٌتزل فزآیٌذ آهبری در صٌبیع غذایی ،هٌْذس

خبلق خَاُ درببرُ رٍضْبی کبّص ّشیٌِ ٍ افشایص بْزُ ٍری هطبلبی را بیبى ًوبیٌذ ٍ هٌْذس صفبیی ًیش گشارضی اس کٌگزُ پزٍبیَتیک بِ
اعضبی کبرگزٍُ تخصصی صٌبیع غذایی ارائِ ًوبیٌذ.
سومین جلسه کارگزوه تخصصی صنایع غذایی در تاریخ  15اسفنذ ماه  1391اس ساعت  14لغایت  16بزگشار می گزدد.

حاضزین در اولین جلسه گزوه تخصصی صنایع غذایی :
هٌْذس هحوذ هذرس صبدقی ،هذیز عبهل .OCU
هٌْذس الٌبس خبلق خَاُ ،هذیز کٌتزل کیفیت ،هسئَل فٌی ضزکت ببسرگبًی هَاد غذایی ضکلّی.
هٌْذس سلوبى صفبییً ،بیب رئیس اًجوي هٌْذسی کیفیت صٌبیع غذایی هبسًذراى.
هٌْذس ضیزیي ّذاًٍذخبًی؛ هذیزتضویي کیفیت ضزکت پبرس هیٌَ.
هٌْذس خسزٍ بزاسًذگبى  ،سزپزست گزٍُ پژٍّطی هَاد غذایی سبسهبى استبًذارد.
هٌْذس سیذ هحوذببقز حسیٌی ،کبرضٌبس هسئَل کیفیت صٌبیع ضیزایزاى –پگبُ.
هٌْذس الٌبس خبلق خَاُ ،هذیز کٌتزل کیفیت ،هسئَل فٌی ضزکت ببسرگبًی هَاد غذایی ضکلّی.
هٌْذس پزیَش کبضبًی ،کبرضٌبس کیفیت پگبُ تْزاى.
هٌْذس عبطفِ سعفزاًی ،کبرضٌبس کیفیت پگبُ تْزاى.
دکتز ضْزیبر دبیزیبى ،عضَ ّیئت هذیزُ اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى.
هٌْذس سیذ سعیذ اهبهی ،دبیز اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى.

