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 ًساضز

   خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و دارور اصلی دانشگاه تهران روبروی د                                         1314715311: کذ پستی 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66469142:   نمابز 

  صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو:                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی  صفحه:                                                                                                                    http://www.mohme.gov.ir 

 
 سازمان غذا و دارو

 

، بندرعباس، کزدستان، کزهانشاه، هاسندران یدرهان یو خدهات بهداشت یهعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششک

، ساهدان، سیتبز، رانیای، بهشت دیشه، النیگ، تهزان، المیا، سنجان، هیاروم، اهواس، گلستان، فارس، بوشهز، هشهد، نیقشو

اصفهان ، کزهان

استاندارد کاال ساسهان هنطقه آساد قشن   و یوابط بهداشت انساناداره نظارت بزض رمهحت سیرئ

  شیو استاندارد کاال ساسهان هنطقه آساد ک یهحتزم اداره نظارت بز ضوابط بهداشت انسان سییر

 چابهار یصنعت یساسهان هنطقه آسادتجار یهحتزم نظارت بزضوابط بهداشت انسان سزپزست
 

 و  تزخیص انواع روغن نارگیل صزفاً در اداره کل نظارت و ارسیابی فزآورده های غذایی،آرایشی و بهذاشتی  بخشنامه صذور مجوسها ی ورود: موضوع

 

سالم ػلیکن؛ 

، بِ اطالع هی ضسبًس 28/10/93هَضخ  127919/675ٍ  93/ 12/12هَضخ  151690/675احتطاهبً پیطٍ برشٌبهِ ّبی شوبضُ 

 و جانشین کزه کاکائو ( شورتنینگ)اع روغن های پالم، قنادی انوکِ ػالٍُ بط صسٍض هجَظّبی ٍضٍز ٍ تطذیص 

(CBS, CBE, CBI, CBR )شوبضُ  بِ استٌبز ضأی؛ هَضز هصطف زض صٌبیغ غصایی، آضایشی ٍ بْساشتی تَسط ایي ازاضُ کل

شبیش ٍ تطذیص گ صسٍض هجَظّبی ایي ًبهِ کلیِ اهَض هطبَط بِصسٍض اظ تبضید کویتِ فٌی ٍ لبًًَی  3/5/94هَضخ  10013/688

لطفبً زستَض فطهبییس تب اطالع بؼسی اظ گشبیش ٍ تطذیص . هجبظ ذَاّس بَزازاضُ کل ایي  ًیع صطفبً اظ ططیك انواع روغن نارگیل

هسیطیت هحتطم ذَززاضی گطزز ٍ آهبض ٍ اطالػبت زلیك هیعاى تطذیص هحوَلِ ّبی /اًَاع ضٍغي ًبضگیل زض حَظُ ًظبضتی آى هؼبًٍت

. بِ ایي ازاضُ کل اػالم شَز 94ظ ابتسای سبل ضٍغي ًبضگیل ا

. الظم بِ شکط است هفبز برشٌبهِ ّبی فَق الصکط ّوچٌبى بِ لَت ذَز ببلی است

 

: رونوشت

 ى غصا ٍ زاضٍهؼبٍى هحتطم ٍظیط ٍ ضئیس سبظهبجٌبة آلبی زکتط زیٌبضًٍس  .1

 جٌبة آلبی زکتط ػبسالْی اصل هؼبٍى هحتطم ًظبضت ٍ بطًبهِ ضیعی .2

 جٌبة آلبی زکتط زازگطًژاز هؼبٍى هحتطم بطًبهِ ضیعی ازاضُ کل ًظبضت ٍ اضظیببی فطاٍضزُ ّبی غصایی، آضایشی ٍ بْساشتی .3

 (PMS)جٌبة آلبی هٌْسس شبکط اضزکبًی هشبٍض هحتطم اهَض استبًْب ٍ هسئَل بطًبهِ پبیش ٍ اضظیببی هحصَالت ذَضاکی ٍ آشبهیسًی زض ببظاض  .4

 سطکبض ذبًن هٌْسس کتبل هحسٌی ضئیس هحتطم گطٍُ هطبلؼِ ٍ بطًبهِ ضیعی  .5

 زُ ّبی آضایشی ٍ بْساشتیجٌبة آلبی زکتط اسوبػیلی هؼبٍى هحتطم هسیط کل ًظبضت ٍ اضظیببی فطآٍض .6

 جٌبة آلبی زکتط اسکٌسضی هؼبٍى هحتطم فٌی ازاضُ کل ًظبضت ٍ اضظیببی فطآٍضزُ ّبی ذَضاکی ٍ آشبهیسًی .7

 سطکبض ذبًن هٌْسس هحوسی ضییس هحتطم ازاضُ ًظبضت ٍ اضظیببی فطآٍضزُ ّبی غصایی ٍ آشبهیسًی بب هٌشبء گیبّی  .8

 ُ ًظبضت ٍ اضظیببی فطآٍضزُ ّبی غصایی ٍ آشبهیسًی بب هٌشبء زاهی ٍ زضیبییجٌبة آلبی هٌْسس ضئَفی ضییس هحتطم ازاض .9

 سطکبض ذبًن زکتط فطظاى ضئیس هحتطم ازاضُ ًظبضت ٍ اضظیببی ٍاضزات فطآٍضزُ ّبی آضایشی، بْساشتی .10

 سطکبض ذبًن زکتط تبالضی ضئیس هحتطم ازاضُ ًظبضت ٍ اضظیببی تَلیس فطآٍضزُ ّبی آضایشی بْساشتی  .11

 بْساشتی لبی هٌْسس هؼبًی کبضشٌبس ازاضُ آضایشی ٍجٌبة آ .12

 جٌبة آلبی هٌْسس کطیویبى ذسطٍشبّی کبضشٌبس ازاضُ غصایی ٍ آشبهیسًی .13

 ٍ ببیگبًی زض سَابك الکتطًٍیکی هطبَطِجٌبة آلبی هحوسی ببیگبى جْت اطالع  .14

 

 

 

 

 


