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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: در خصوص برچسب گذاری محصوالت تراریخته

سالم علیکم؛
احتراماً،پیرو نامه شماره ۶۷۵/۱۵۶۶۴۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ و با توجه به بند چ ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور(تصویر پیوست 
)،واردات محصوالت تراریخته در چارچوب قانون ایمنی زیستی و با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی مجاز است .در این 
راستا طبق ماده ۴ قانون ملی ایمنی زیستی، مسئولیت صدور، تمدید، و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فن آوری زیستی جدید 
با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی این قانون بر عهده دستگاه های اجرائی ذی صالح بوده و وزارت 
بهداشت ،درمان ،آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی زیستی و سالمت مواد غذائی ،آرایشی و بهداشتی عهده دار مسئولیت می 
باشد . لذا با توجه به تدوین ضوابط و ابالغ  رسمی آن تحت عناوین دستورالعمل اجرائی وزارت بهداشت در خصوص موجودات زنده 
تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذائی و ضابطه برچسب گذاری محصوالت غذائی تراریخته )، ضرورت دارد 
عالوه بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل های مذکور اقدام الزم در خصوص درج لوگو(نشان) تراریخته  به صورت دایره سفید رنگ و به 
قطر ۱.۵ سانتیمتر که واژه تراریخته در درون آن با فونت قابل رؤیت بر روی برچسب محصول در کنار آرم سازمان غذا و دارو معمول 
گردد همچنین الزم است تا اتمام برچسب های باقی مانده ،  در واحد های تولیدی عبارت تراریخته بوسیله  جت پرینتر بر روی 
برچسب محصوالت لحاظ شود و برای شرکتهای وارداتی درج نشان تراریخته از تاریخ صدور نامه الزامی می باشد .بدیهی است در 
صورت عدم اجرای اصالح برچسب توسط مدیران عامل و مسئولین فنی نظر ان معاونت را به نامه شماره ۱۰۰/۱ مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ 

وزارت بهداشت مجددا" در خصوص لزوم برچسب گذاری محصوالت مذکور جلب می نماید. 

رونوشت :
جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

سرپرست محترم بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور :جهت استحضار
جناب آقای مهندس کاوه زرگران دبیرکل محترم کانون انجمن صنایع غذایی ایران :جهت استحضار با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ 

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 

جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم 
جناب آقای دکتر دارائی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی  

مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی :پیرو نامه شماره ۶۷۵/۳۰۶۸۸ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ 
مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای واردکننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی :پیرو نامه شماره ۶۷۵/۳۰۶۸۸ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ 

سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی  
جناب آقای دکتر دادمهر رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  

سرکار خانم مهندس محمدی رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  
جناب آقای مهندس رضایی اهری مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت  
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 

جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو 
جناب آقای خلیلی متصدی محترم امور دفتری 
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