گشارش اولین نشست کارگزوه صنایع غذایی :
ًخستیي جلسِ کبرگزٍُ تخصصی صٌبیع غذایی در رٍس سِ ضٌجِ  19دی هبُ  1391ثب حضَر ثزخی اس اعضبی ّیئت هذیزُ اًجوي هذیزیت
کیفیت ایزاى ،هذیزاى ٍ ًوبیٌذگبى ٍاحذّبی کیفیت سبسهبى ّبی فعبل ( هبًٌذ پگبُ تْزاى ،فبرس ٍ گیالى ،ضزکت ضکلی ،ضزکت پبرس هیٌَ،
ضزکت سر هبکبرٍى ٍ اًجوي هٌْذسی کیفیت هبسًذراى) در حَسُ صٌبیع غذایی ثزگشار گزدیذ.
در اثتذای جلسِ هٌْذس اهبهی ،دثیز اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى ،ضوي اعالم تطکیل ّستِ اٍلیِ کبرگزٍُ ،در خصَظ ضزٍرت ٍ اّذاف گزٍُ
تخصصی صٌبیع غذایی ٍ توبیل اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى جْت ایفبی ًقطی هَثزتز در فضبی کیفیت ٍ ثْجَد کیفیت تَضیحبتی را ارائِ
ًوَدًذّ .وچٌیي هقزر ضذ گزٍُ تخصصی صٌبیع غذایی ثِ عٌَاى ثبسٍی علوی اًجوي ٍ کبرضٌبسی اًجوي در صٌبیع غذایی اعالم گزدد.
در اداهِ جلسِ ،دکتز دثیزیبى عضَ ّیئت هذیزُ اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى ٍ هذیز تضویي کیفیت صٌبیع ضیز ایزاى ،ثِ ثیبى پیطٌْبدات ارائِ
ضذُ اس جبًت حبضزیي در اٍلیي دٍرُ هزٍری ثز هفبّین ٍ تجزثیبت هذیزیت کیفیت پزداختٌذ ٍ سپس تَضیحبتی در خصَظ استبًذاردّبی
جبری در صٌبیع غذایی ارائِ ًوَدًذ.
ّوچٌیي اعضبی کبرگزٍُ در خصَظ لشٍم ثبسًگزی ٍ ثِ رٍس رسبًی ثزخی اس استبًذاردّبی جبری ٍ تذٍیي چٌذ استبًذارد جذیذ در حَسُ صٌبیع
غذایی گفتگَ ًوَدًذ ٍ هقزر ضذ در جلسِ آتی کبرگزٍُ اس ادارُ استبًذارد ٍ ًظبرت هَاد غذایی ًیش ثزای حضَر در جلسِ دعَت ثِ عول آیذ .در
ایي جلسِ تصوین گزفتِ ضذ ،آقبی هٌْذس یعقَثی اس ضزکت سر هبکبرٍى ،خبًن هٌْذس هصطفَیبى ٍ ّوکبراًطبى اس کویتِ آرد ٍ آقبی
هٌْذس صذر ًژاد در خصَظ ثزخی اس استبًذارد هَجَد ثزای آرد ثِ ّوفکزی ثپزداسًذ .ثب تَجِ ثِ تَافقبت صَرت گزفتِ تَسط اعضب ،در جلسِ
آتی کبرگزٍُ آقبی هٌْذس هذرس در خصَظ استبًذاردّبی ایوٌی صٌبیع غذایی(  )ISO22000هطبلجی را ارائِ ًوبیٌذّ .وچٌیي هقزر ضذ
توبهی اعضب ًظزات خَد را در خصَظ رٍش ّبی کبّص ّشیٌِ ٍ ضبیعبت ٍ افشایص ثْزُ ٍری ثِ ًوبیٌذگبى ضزکت ضکلی (خبًن هٌْذس خبلق
خَاُ ٍ خبًن هٌْذس احتطبم اس ضزکت ضکلّی) اعالم ًوبیٌذ کِ پس اس ثزرسی ٍ تجویع ًظزاتً ،تبیج در جلسِ ثعذی هَرد ثحث قزار گیزد.
ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ هَافقت صَرت گزفتِ تصوین ثز آى ضذ در جلسِ ثعذ کبرگزٍُ ،خبًن هٌْذس ّذاًٍذخبًی اس ضزکت پبرس هیٌَ در
خصَظ رٍش ّبی کٌتزل کیفیت جبری در سبسهبى هتجَعطبى ثِ ارائِ هطلت ثپزداسًذ.
دومین جلسه کارگزوه تخصصی صنایع غذایی در تاریخ  17بهمن ماه  1391اس ساعت  14لغایت  16بزگشار می گزدد.

حاضزین در اولین جلسه گزوه تخصصی صنایع غذایی :
هٌْذس هحوذ هذرس صبدقی ،هذیز عبهل .OCU
هٌْذس هْذخت احتطبهی ،هسئَل فٌی ضزکت ثبسرگبًی هَاد غذایی ضکلّی.
هٌْذس الٌبس خبلق خَاُ ،هذیز کٌتزل کیفیت ،هسئَل فٌی ضزکت ثبسرگبًی هَاد غذایی ضکلّی.
هٌْذس علی اسالهی ،هذیز کیفیت ضزکت پگبُ گیالى.
هٌْذس سیذُ لیال هصطفَیبى ،هسئَل آهَسش اًجوي هٌْذسی کیفیت صٌبیع غذایی هبسًذراى (کویتِ آرد ٍ فزآٍردّْبی آردی).
هٌْذس سلوبى صفبییً ،بیت رئیس اًجوي هٌْذسی کیفیت صٌبیع غذایی هبسًذراى.
هٌْذس خَضِ هیزسا عسگزی ،سزپزست آسهبیطگبُ ضزکت ضیز پبستَریشُ پگبُ تْزاى.
هٌْذس هجیذ اسکٌذری ،هسئَل فٌی ضزکت ضیز پبستَریشُ پگبُ تْزاى.
هٌْذس حویذرضب عقجبئی ،هسئَل فٌی ضزکت ضیز پبستَریشُ پگبُ تْزاى.
هٌْذس لیال قبسوی ،هذیز کیفیت پگبُ فبرس.
هٌْذس سّزا سلیوبًی هذیز کیفیت ضزکت ضیز پبستَریشُ پگبُ تْزاى.
هٌْذس سیذ تَحیذ صذرًژاد ،هذیز فٌی کبًَى اًجوٌْبی صٌبیع غذایی ایزاى.
هٌْذس اهیي سیذ یعقَة ،هذیز کٌتزل کیفی ضزکت سر هبکبرٍى.
دکتز ضْزیبر دثیزیبى ،عضَ ّیئت هذیزُ اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى.
هٌْذس سیذ سعیذ اهبهی ،دثیز اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى.

