
                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

 SP- Ci- 1396- 0186:کد مدرک                                                      

۶۵۵/۸۲۰۶۴
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

ندارد

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

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

سالم علیکم؛
موضوع: برچسب محصوالت صادراتی (نشانگر رنگی تغذیه ای)

احتراماً به اطالع می رساند محصوالت غذایی صادراتی دارای پروانه بهداشتی از شمول درج نشانگر رنگی تغذیه ای خارج می 
باشند.

  الزم به ذکر است تولید کلیه محصوالت خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به منظور صادرات و مطابق با ضوابط و 
ویژگیهای مورد نظر کشور مقصد و مطابق دستورالعمل اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت جهت صادرات و منوط 

به تعهد تولید کننده و صادرکننده به عدم عرضه این محصوالت در سرزمین اصلی در خصوص محصول و برچسب بالمانع میباشد.
مقتضی است آن معاونت محترم بر حسن انجام تسهیالت الزم جهت انجام فرایندهای مربوط به صادرات نظارت داشته باشند.

.

رونوشت :
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر صداقت :جهت استحضار الزم به ذکر است 

هرگونه اقدام اجرایی برنامه های این اداره کل به صورت بخشنامه ابالغ می گردد
جناب آقای دکتر جنت (مدیر کل محترم امورغذایی، آرایشی و بهداشتی) 

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 اسالمی تبار (مدیر کل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو) 

(معاون محترم نظارت) :جهت استحضار
جناب آقای دکتر دارایی (رئیس محترم مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) :جهت استحضار

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

جناب آقای دکتر اسماعیلی (معاون محترم اداره کل امورغذایی، آرایشی و بهداشتی) :جهت اطالع و اقدام مقتضی
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) :جهت اطالع و اقدام مقتضی
جناب آقای مهندس رضایی اهری (مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت ) :جهت اطالع و اقدام مقتضی
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