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

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

 FB- Ci- 1397- 0184:کد مدرک                                         

۶۷۵/۱۱۷۳۲
۱۳۹۷/۰۲/۱۷

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 روغن های غنی شده
 ،E احتراماً با توجه به استعالم های متعدد از این اداره کل در خصوص درج عبارت های "حاوی، سرشار و ... ویتامین      
امگا۳، امگا۶ و ..." بر روی لیبل روغن های مصرف خانوار به اطالع می رساند در صورتیکه ذکر عبارت های مذکور بر روی لیبل، 
مطابق بند های ۶-۱-۸-۶ و ۶-۱-۸-۷ و۶-۱-۸-۸ مقررات و ضوابط "دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی 
اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی" این سازمان باشد، موضوع از نظر این اداره کل بالمانع می باشد. در غیر اینصورت طبق مقررات 

اقدام شود.

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 دارائی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی  

مدیرعامل محترم شرکت روغن نباتی شیراز :بازگشت به نامه شماره ۳۵۰/۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
جناب آقای دکتر دادگرنژاد معاون محترم مدیر کل امور فرآورده های غذایی  
سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی  

جناب آقای دکتر دادمهر رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  
سرکار خانم مهندس محمدی رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  

سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
مدیر عامل محترم شرکت روغن نباتی شیراز: بازگشت به نامه شماره ۳۵۰/۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
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