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ندارد

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

سالم علیکم؛
   احتراما،ً پیرو بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۹۹۷۹/د مورخ ۹۳/۹/۲۹ در خصوص "دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط           

برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی" خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص محصوالت تراریخته ضمن رعایت 

مفاد دستورالعمل توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان ، تبصره ذیل( صفحه ۳۲ دستورالعمل مذکور پس از بند ۱۵ )، به نحو 

مقتضی به اطالع تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول رسانیده شود.

  تبصره۲-   چنانچه برچسب گذاری دقیق مطابق این ضابطه بر روی محصوالت تراریخته توسط وارد کنندگان و 

تولید کنندگان رعایت نگردد مجوزهای بهداشتی آنها توسط سازمان غذا و دارو تعلیق خواهد شد و در اختیار مراجع 

قانونی قرار داده می شوند. 

ضمنا دستورالعمل برچسب گذاری محصوالت تراریخته متعاقبا ارسال خواهد گردید.

رونوشت :

جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  
مدیر کل محترم نظارت و بازرسی کل کشور :جهت استحضار

جناب آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو :جهت قرارگیری بر روی سایت
جناب آقای دکتر دادگرنژاد قائم مقام محترم مدیر کل امور فرآورده های غذایی  

سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی  
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی 

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 غفارزاده بایگان غفارزاده 
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