عنوان اجالسيه بين المللي:

محل برگزاری :

شرکت در اجالس کميته فرعي ميوه و دانه های روغني ()TC84/SC2
آلمان

مشارکت کننده  :الدن رشیدی

تاريخ برگزاری 39/2/21 :
پژوهشكده:

غذايي  -کشاورزی

مشخصات اجالسيه :

سی و سومین اجالسیه بین المللی کمیته فرعی میوه و دانه های روغنی در شهر برلین آلمان و در ساختمان
 DINو در تاریخ  4114/4/1با شرکت  9نماینده از کشورهای مختلف برگزار شد .الزم به ذکر است که
نمایندگانی از سازمان های به نام FOSFAو  AOCSنیز در این اجالسیه شرکت داشتند.
اهم موضوعات مطرح شده و دستاوردهای سفر برای ايران :

برنامهکاری این اجالسیه در زمینه استانداردهای چاپ شده اخیر ،ساختار این کمیته فرعی ،و دیگر اطالعات عمومی
است که شامل تصمیم گیری های انجام شده در اجالسیه قبلی (سی و دومین اجالسیه برگزار شده در کانادا) بود.
هدف از برگزاری این اجالسیه استاندادرسازی در زمینه دانههای روغنی و کنجاله دانههای روغنی به ویژه در نمونه
برداری ،روشهای آزمون وآنالیز ،شامل روشهای فیزیکی ،فیزیکوشیمیایی وشیمیایی بودکه بابررسی اظهارنظرهای
کشورهای مختلف شرکت کننده ،در ارتقاء این استانداردها وتدوین استانداردهای جدید گامی موثر برداشته می شود.
در این جلسه تمامی مدارک و گزارشات واصله از سوی دیگر سازمان ها و همچنین موارد ذکر شده در سی و دومین
اجالسیه بین المللی برگزار شده در اتاوای کانادا ،به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری های
گرفته شده مورد توافق اعضاء شرکت کننده قرار گرفت .این تصمیمات در انتهای جلسه توسط رئیس جلسه بند به
بند خوانده شد تا اگر مخالفتی وجود دارد اعالم شود .در نهایت صورتجلسه مورد تایید تک تک اعضاء حاضر در
جلسه قرار گرفت.
مهمترین دستاورد شرکت در این اجالسیه حضور یک نماینده از ایران برای اولین بار و پس از گذشت تمامی
اجالسیه ها ( 24جلسه) بدون حضور هیچ نماینده ای از ایران بود که بارها و بارها از سوی نمایندگان کشورهای
شرکت کننده و رئیس این اجالسیه بیان شد و شایان ذکر است که حضور نماینده ایران در این اجالسیه با استقبال
دیگر نمایندگان مواجه شد.
همچنین اظهارنظرهای ایران در زمینه مدارک مورد بررسی بود که با پرسش و پاسخ اعضاء شرکت کننده و رئیس
جلسه به آنها پاسخ داده شد .برخی از استانداردها بنابر اظهارنظرهای رسیده به دبیرخانه در دستورکار تجدیدنظر و
انجام آزمون بین آزمایشگاهی قرار گرفت .از سوی دیگر پیشنهاد ایران (نماینده شرکت کننده در این اجالسیه) برای
شرکت در آزمون های بین آزمایشگاهی به منظور تجدیدنظر در استانداردهای بین المللی از قبل تدوین شده
(تجدیدنظر) بود .در این قسمت ایران (آزمای شگاه روغن ها و چربی های خوراکی پژوهشکده غذایی و کشاورزی)
برای آزمون بین آزمایشگاهی  4استاندارد بین المللی کاندید شد.

