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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
سالم علیکم؛

موضوع: برچسب گذاری محصوالت تراریخته
احتراماً پیرو بخشنامه ۶۷۵/۳۰۶۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ درخصوص برچسب گذاری محصوالت تراریخته به پیوست رخدادهای 
(EVENT) مجاز مورد تائید کمیته تراریخته سازمان ارسال می گردد. ضروری است پیگیری فرمائید کلیه محصوالتی که حاوی 
ترکیبات سویا/ کلزا/کانوال/ذرت/پنبه دانه می باشند می بایست بر روی برچسب محصوالت، نشان تراریختگی را اعالم نمایند به 

استثنای آن شرکت هایی که مستندات مورد تائید آن معاونت را برای عاری بودن محصول خود از تراریختگی ارائه نمایند.

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

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 دارایی (رئیس محترم مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) 

جناب آقای دکتر دادگرنژاد (معاون برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های غذایی , آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی) 
سرکار خانم مهندس صباح (معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی ) 

جناب آقای دکتر اسماعیلی (معاون محترم اداره کل امورغذایی، آرایشی و بهداشتی) 
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی (رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی) 

سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) 
سرکار خانم مهندس محمدی (رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی) 

جناب آقای دکتر دادمهر (رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی ) 
جناب آقای مهندس رضایی اهری (مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت ) 

جناب آقای غفارزاده (بایگان غفارزاده) 
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