گشارش چُارمیه جلسٍ کارگزيٌ تخصصی صىایع غذایی :
چُبرمیه جلسٍ کبرگزيٌ غىبیع غذایی در ريس سٍ ضىبٍ  82خزداد مبٌ  2938بب حضًر اعضبی کبرگزيٌ در محل اوجمه مذیزیت کیفیت
ایزان بزگشار گزدیذ.

در ابتذای جلسٍ خبوم مُىذس خبکىژاد تًضیحبتی را در خػًظ ريوذ تذيیه استبوذاردَبی ملی ارائٍ ومًدوذ .ایطبن ضمه معزفی سبسمبن
استبوذارد ،يظبیف ي اختیبرات ایه سبسمبن را ضزح دادوذ ي مزاحل مختلف وگبرش استبوذاردَبی ملی ي بیه المللی را اس تُیٍ پیص وًیس تب
وگبرش استبوذارد تًضیح دادوذ .سپ س آقبی مُىذس بزاسوذگبن ي خبوم مُىذس خبکىژاد بٍ سًاالت اعضبی کبرگزيٌ در خػًظ وحًٌ
تذيیه استبوذاردَب پبسخ دادوذ.
در ادامٍ جلسٍ ،اعضبی کبرگزيٌ جُت تعییه عىًان ي محًرَبی اغلی َمبیطی در خػًظ مذیزیت کیفیت در غىعت غذا بٍ َمفکزی
پزداختىذ .بب تًجٍ بٍ وظزات ارائٍ ضذٌ عىًان َمبیص " وخستیه َمایص ملی تًسعٍ کیفیت ،راَبزدی استزاتژیک در سالمت
غذا" تعییه گزدیذَ .مچىیه َفت محًر اغلی َمبیص ویش مطخع گزدیذ .محًرَای اصلی َمبیص عببرتىذ اس4
 -1وقص تًسعٍ استاوذاردَا ،در اراتقای کیفیت ي ایمىی مًاد غذایی.
 -2وقص ساسمانَای وظارتی در ارتقای سالمت غذا.
 -3تًسعٍ فىايری وًیه در صىعت غذا.
 -4سوجیزٌ تامیه ي تًسیع در حفظ ي پایذاری کیفی مًاد غذایی.
 -5جایگاٌ استقزار سیستم َای مذیزیتی در صىعت غذا.
 -6وقص بزچسب گذاری در ارتقای آگاَی مصزف کىىذگان.
 -7سیستمَای ارتباط با مشتزی ي رضایت مىذی مشتزیان.
َمچىیه مقزر ضذ در جلسٍ بعذی کبرگزيٌ غىبیع غذایی خبوم مُىذس حسه سادٌ اس ريغه وببتی دامًن در خػًظ کىتزل کیفیت در
غىعت ريغه مطبلبی را ارائٍ دَىذ.

جلسٍ بعذی کبرگزيٌ غىبیع غذایی ريس سٍ ضىبٍ  83مزداد  2938بزگشار میگزدد.

حاضزیه در چُارمیه جلسٍ گزيٌ تخصصی صىایع غذایی :
مُىذس خسزي بزاسوذگبن ،معًن امًر تذيیه استبوذارد پژيَطگبٌ سبسمبن ملی استبوذارد ایزان.
مُىذس ضیزیه َذايوذخبوی؛ مذیزتضمیه کیفیت ضزکت پبرس میىً.
مُىذس خبکىژاد ،کبرضىبس استبوذارد ي مطبير ضزکت بًرس کبالی ایزان.
دکتز حمیذ رضب قبسمسادٌ ،معبيوت کیفیت ضزکت فزآيردٌَبی لبىی سحز.
مُىذس محمذ مذرس غبدقی ،مذیز عبمل .OCU
مُىذس سَزا سلیمبن بیگی ،مذیز کیفیت ضزکت غىبیع ضیز ایزان (پگبٌ).
مُىذس الىبس خبلق خًاٌ ،مذیز کىتزل کیفیت ،مسئًل فىی ضزکت ببسرگبوی مًاد غذایی ضکلّی.
مُىذس مُذخت احتطبمی ،مسئًل فىی ضزکت ببسرگبوی مًاد غذایی ضکلّی.
مُىذس عشیش محمذی ،مسئًل فىی ضزکت پگبٌ تُزان.
مُىذس امیه سیذ یعقًبی ،مذیز کىتزل کیفی ضزکت سر مبکبرين.
مُىذس آسیٍ حسه سادٌ ،ياحذ تحقیق ي تًسعٍ ريغه وببتی دامًن.
مُىذس وجمٍ مظُزی ،مذرس داوطگبٌ جبمع علمی کبربزدی غالت فبئم.
مُىذس محبًبٍ اکثیزی ،مذیز تضمیه کیفیت بُىًش ایزان.
مُىذس پگبٌ بزاسوذٌ.
دکتز ضُزیبر دبیزیبن ،عضً َیئت مذیزٌ اوجمه مذیزیت کیفیت ایزان.
مُىذس سپیذٌ غبحبی ،کبرضىبس اوجمه مذیزیت کیفیت ایزان.

