گضاسػ ثشگضاسي پٌجويي جلغَ کبسگشٍّ تخققي فٌبيغ غزايي اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى
تؼييي اػضبي کبسگشٍّ کويتَ ػلوي ُوبيؼ هلي تْعؼَ کيفيت ساُجشدي اعتشاتژيک دس عالهت غزا
پٌجويي جلغَ کبسگشٍّ فٌبيغ غزايي دس سّص عَ ؽٌجَ  29هشداد هبٍ  1392ثب دضْس اػضبي کبسگشٍّ دس هذل
اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى ثشگضاس گشديذ.
دس اثتذا آقبي هٌِذط اهبهي؛دثيش ّ ػضْ هذتشم ُيبت هذيشٍ اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى ضوي خْػ
آهذگْيي ثَ دبضشيي تْضيذبتي پيشاهْى ثشگضاسي ًخغتيي ُوبيؼ هلي تْعؼَ کيفيت ساُجشدي اعتشاتژيک
دس عالهت غزا پشداختٌذ ّ دس خقْؿ ًقؼ ّ جبيگبُي کَ دس عبختبس فؼبليت ،تْعؼَ ّ پيؾشفت اهْس دس
ؽشکت ُب ّ عبصهبى ُبي ّاثغتَ ثَ فٌؼت غزايي ّجْد داسد اؽبسٍ ًوْدًذ ّ اظِبس داؽتٌذ ثب سّيکشدي کَ
کبسگشٍّ فٌبيغ غزايي اًجوي دس پيؼ گشفتَ اهيذ اعت ثشاي کيفيت فٌؼت غزايي کؾْس هْثش ثبؽذ ّ ثب تالػ
گغتشدٍ ّ پيگيشي ُب ّ کْؽؼ ُبي جوؼي ثتْاًين ُوبيؼ هضثْس سا پشثبستش ثشگضاس ًوبيين.
دس اداهَ آقبي دکتش افالکي ؛دثيش هذتشم اًجوي فشاّسدٍ ُبي گْؽتي ايشاى تْضيذبتي دس خقْؿ هؼشفي
اًجوي فشاّسدٍ ُبي گْؽتي ايشاى ثَ اطالع اػضبء سعبًذًذ ّ ًکبتي دبئض اُويت دس هْسد ثشگضاسي ُوبيؼ
اسائَ ًوًْذ ّ اظِبس داؽتٌذ اًجوي آهبدگي ايي سا داسد کَ اص ثؼذ ػلوي ثَ ُوبيؼ کوک ًوبيٌذ.
آقبي ثشاصًذگبى دس هْسد تؾکيل کبسگشٍّ اعتبًذاسد کَ دس پژُّؾگبٍ اعتبًذاسد تؾکيل گشديذٍ اعت
تْضيذبتي سا اسائَ ًوْدًذ ّ اظِبس داؽتٌذ هؾکالتي دس صهيٌَ اعتبًذاسد ّجْد داسد کَ اًجوي ُب هي تْاًٌذ ثب
اسائَ ليغت پيؾٌِبدي ػٌبّيي اعتبًذاسد ُبي هْسد ًظش سا ثَ پژُّؾگبٍ اعتبًذاسد اسعبل تب پظ اص ثشسعي ُبي
الصم دس جِت تذّيي اعتبًذاسد اقذام الصم فْست پزيشد.
دس اداهَ آقبي دکتش دثيشيبى ؛ػضْ ُيبت هذيشٍ اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى ّ سئيظ کبسگشٍّ فٌبيغ غزايي
دس هْسد ثشگضاسي ُوبيؼ ّ ُوچٌيي دس هْسد تؼييي هذل ثشگضاسي ُوبيؼ تْضيذبتي سا اسائَ ًوْدًذ ّ
اظِبس داؽتٌذ کَ هذل ثشگضاسي ُوبيؼ اًغتيتْ تذقيقبت تغزيَ اي ّ فٌبيغ غزايي کؾْس ثبؽذ ّ چٌبًچَ ؽشايط
فشاُن گشدد اقذام الصم فْست پزيشد.
دس ايي خقْؿ طي ثذث ّ ثشسعي فْست گشفتَ هقبيغَ هضايب ّ هؼبيت ثشگضاسي ايٌگًَْ ُوبيؼ ُب دس
داًؾگبٍ ّ هْعغبت دّلتي ،چگًْگي اسائَ خذهبت ،هْقؼيت ػوْهي هذل ،داًؾجْيي ثْدى تْضيذبتي اسائَ
گشديذ کَ هقشس ؽذ ًغجت ثَ تؼييي چٌذ هذل هٌبعت هبًٌذ عبلي ُوبيؼ ُبي ثيي الوللي
ساصي،فذاّعيوبُ،تل اهپيک ّ هيالد هْسد اسصيبثي قشاس گيشد ّ اًتخبة هٌبعت تشي فْست پزيشد.
دس هْسد تبسيخ ثشگضاسي ّ صهبى هضثْس تقوين گشفتَ ؽذ اّ ًال ُوبيؼ يک سّصٍ ثبؽذ ثبًيبً دس فْست فشاُن
ثْدى اهْس يکي اص صهبى ُبي  24يب  25دي هبٍ عبل  92ثبؽذ کَ دغت تؼييي هذل ّ سصسّ آى دقيقبً هؾخـ
خْاُذ ؽذ.
دس خقْؿ دػْت اص هذػْيي ّ عخٌشاًبى کليذي ّ کبسگبٍ ُبي آهْصؽي هقشس ؽذ اػضبي کبسگشٍّ ثشاي
دػْت اص افشادي کَ ثب داًؼ الصم ّ هْضْع قبثل اسائَ ،ػٌبّيي ّ عشفقل ُب ّ هخبطت ريشثط دس هْسد
ثشگضاسي کبسگبٍ آهْصؽي ُغتٌذ ليغت پيؾٌِبدي ًفشات هْسد ًظش سا دس جلغَ آتي هطشح ًوبيٌذ .دس ايي
صهيٌَ هقشس ؽذ آقبي هٌِذط ثشاصًذگبى ًغجت ثَ هؼشفي يک عخٌشاى دس صهيٌَ اعتبًذاسد اص طشف عبصهبى
اقذام ًوبيٌذ.
ُوچٌيي هقشس گشديذ آقبي ػلي اعالهي ،آقبي هذسعي فبدقي ّ خبًن ادتؾبهي ّ خبًن خبلق پٌبٍ ػٌبّيي ّ
عشفقل ُبي هْسد ًظش جِت ثشگضاسي کبسگبٍ ُبي آهْصؽي دس ُوبيؼ تِيَ ًوبيٌذ.
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خبًن هشصثبى ُن اظِبس داؽتٌذ تب جلغَ ثؼذي ًغجت ثَ تِيَ ؛آسم ،پْعتش ّ عشثشگ ّ عبيت ُوبيؼ اقذاهبت
الصم سا ثؼول هي آّسًذ .

دس اداهَ پظ اص ثذث ّ ثشسعي ُبي الصم دس خقْؿ اػضبي کويتَ ػلوي کبسگشٍّ ُبي تخققي ُوبيؼ ثَ
ؽشح ريل اًتخبة ؽذ:
 کبسگشٍّ آسد ّ ًبى ّ غالت
 - 1خبًن ًجوَ هطِشي

 -2آقبي علوبى ففبيي  -3آقبي اهيي عيذيؼقْة

 کبسگشٍّ سّغي
 - 1خبًن آعيَ دغي صادٍ  -2خبًن ًبديب رُبثيبى
 کبسگشٍّ گْؽت
 - 1آقبي دکتش افالکي

 -2آقبي سّصثَ هؼتوذ

 کبسگشٍّ لجٌيبت
- 1آقبي ػلي اعالهي

 -2خبًن خبلق خْاٍ

 -3خبًن ادتؾبهي

 -4آقبي اعکٌذسي

 -5خبًن ثشاصًذگبى
ً -6وبيٌذٍ اًجوي هٌِذعي کيفيت هبصًذساى
 کبسگشٍّ قٌذ ّ ؽکش
 - 1آقبي عِيل تْکلي
 کبسگشٍّ ؽيشيٌي ّ ؽکالت
 - 1خبًن ؽيشيي ُذاًّذ خبًي
 کبسگشٍّ اعتقشاس عيغتن ُبي هذيشيتي دس فٌؼت غزا
 - 1آقبي هذسعي فبدقي
 - 2خبًن هشجبى کبؽبًي
 - 3خبًن فبئضٍ هْعْي
 - 4خبًن ُذاًّذخبًي
 - 5دکتش کيبًفش
 - 6آقبي عِيل تْکلي
دس ايي جلغَ خبًن هٌِذط آعيَ دغي صادٍ تْضيذبتي سا دس خقْؿ کٌتشل کيفيت دس فٌؼت سّغي ُبي
خْساکي اسائَ ًوْدًذ .ايؾبى ضوي هؼشفي اعتبًذاسد ُبيي غزايي كَ دس عبصهبى ُبي  FAOّ WHOاسائَ هي
ؽْد تْضيذبتي دادًذ دس اداهَ ّ هشادل هختلف ّ ّيژگيِبي سّغي خْساکي هقشف خبًْاس ،کٌتشل عيلْ ّ
طشيقَ ًگِذاسي آًِب ،کٌتشل دول ّ ًقل چشثي ُب ّ سّغي ُبي خبم ّ هشادل تقفيَ سّغي ُب ّ چشثي ُبي
ًجبتي ّ ُوچٌيي کٌتشل فشايٌذ تقفيَ قليبيي ،سًگجشي ُ،يذسّژًبعيْى ّ ثي ثْ کشدى تْضيخ دادًذ.

جلغَ ثؼذي کبسگشٍّ فٌبيغ غزايي سّص ؽٌجَ  9ؽِشيْس  1392عبػت  14دس هذل اًجوي هذيشيت کيفيت
ايشاى ثشگضاس هيگشدد.
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دبضشيي دس پٌجويي جلغَ گشٍّ تخققي فٌبيغ غزايي :
دکتش ؽِشيبس دثيشيبى ،ػضْ ُيئت هذيشٍ اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى.
هٌِذط عيذ عؼيذ اهبهي،دثيشاًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى
دکتش هجيذ افالکي،دثيش اًجوي فشاّسدٍ ُبي گْؽتي ايشاى
هٌِذط خغشّ ثشاصًذگبى ،هؼبّى اهْس تذّيي اعتبًذاسد پژُّؾگبٍ عبصهبى هلي اعتبًذاسد ايشاى.
هٌِذط ؽيشيي ُذاًّذخبًي؛ هذيشتضويي کيفيت ؽشکت پبسط هيٌْ.
هٌِذط خبکٌژاد ،کبسؽٌبط اعتبًذاسد ّ هؾبّس ؽشکت ثْسط کبالي ايشاى.
هٌِذط هذوذ هذسط فبدقي ،هذيش ػبهل .OCU
هٌِذط الٌبص خبلق خْاٍ ،هذيش کٌتشل کيفيت ،هغئْل فٌي ؽشکت ثبصسگبًي هْاد غزايي ؽکلّي.
هٌِذط هِذخت ادتؾبهي ،هغئْل فٌي ؽشکت ثبصسگبًي هْاد غزايي ؽکلّي.
هٌِذط اهيي عيذ يؼقْة ،هذيش کٌتشل کيفي ؽشکت صس هبکبسّى.
هٌِذط آعيَ دغي صادٍّ ،ادذ تذقيق ّ تْعؼَ سّغي ًجبتي داهْى.
هٌِذط ًجوَ هطِشي ،اًجوي غالت ايشاى
هٌِذط يبعويي ثشاصًذگبى.تذقيق ّ تْعؼَ ثغتٌي کبلَ
هٌِذط عيذفبئضٍ هْعْي ،هؾبّس عيغتن ُبي هذيشيت
هٌِذط سّصثَ هؼتوذ ،کبسؽٌبط  R&Dفشاّسدٍ ُبي گْؽتي تِشاى – عْليکْ
هٌِذط عِيل تْکلي ،ؽشکت کبسخبًجبت قٌذ قضّيي
هٌِذط هشجبى کبؽبًي ،عشپشعت هْاد غزايي ؽشکت SGS
هٌِذط ػلي اعالهي ،ؽشکت پگبٍ گيالى
خبًن عويشا هشصثبى،هذيشػبهل ؽشکت فشاًگش
آقبي اهيشديذسي،هغئْل سّاثط ػوْهي اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى
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