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ریاست محترم انجمن وارد کنندگان برنج ایران
موضوع: لزوم انجام آزمایشات ژنوتایپی

سالم علیکم؛
احتراماً، پیرو مذاکرات و پیگیری های صورت گرفته از سال ۱۳۹۵ در خصوص لزوم انجام آزمایشات ژئوتایپی و با عنایت به 
آمادگی آزمایشگاه های مورد تائید سازمان غذا و دارو در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ کلیه محموله های وارداتی عالوه بر 

آزمون های قبلی ملزم به انجام آزمایش ژئوتایپی و ارائه نتایج آزمایشات مذکور در زمان صدور مجوز مصرف می باشند.

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

جناب آقای دکتر دارایی (رئیس محترم مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) :جهت استحضار
کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور :جهت استحضار و پیگیری

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) :جهت استحضار و 
پیگیری

جناب آقای دکتر بزرگ زاده (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار) :جهت استحضار و 
پیگیری

جناب آقای مهندس قربانی (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم) :جهت استحضار و 
پیگیری

آزمایشگاه همکار شرکت دانا ژن پژوه  :جهت آمادگی
آزمایشگاه همکار شرکت زیست فناور کاوش پارسیان  :جهت آمادگی

آزمایشگاه مجاز قشم :جهت آمادگی
مسئولین فنی و مدیران عامل محترم شرکتهای وارداتی برنج :جهت اقدام و پیگیری

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 فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
جناب آقای مهندس روزبهانی (رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری) :احتراما جهت قرار گرفتن در سایت (رونوشت: مسئولین فنی 

و مدیران عامل محترم شرکتهای وارداتی برنج)
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