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مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای واردکننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی
مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی

موضوع: درخصوص ترکیبات تراریخته

سالم علیکم؛
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ٦٧٥/٣٠٦٨٨ مورخ ٩٦/٣/٢٠ در خصوص لزوم کنترل مواد و فرآورده های دارای ترکیبات ترا 
ریخته اعم از محصوالت وارداتی و یا تولید داخل به اطالع می رساند از صدور تاریخ این نامه می بایست تمامی محصوالت غیر 
تراریخته که مشابه تراریخته آنها وجود دارد از قبیل روغن ها و دانه های (سویا، پنبه دانه، کلزا، ذرت و لستین) در هنگام اخذ 
IRC نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه TTAC مبنی بر (NON GMO) و یا (GMO) بودن هر محموله 
وارداتی اقدام نماید. الزم به ذکر است در صورت تولید محصوالت و یا در زمان ترخیص محموله های وارداتی فوق الذکر می بایست 
اقدام الزم در خصوص تاییدیه آزمایشگاهی و کنترل تراریختگی و یا عدم تراریختگی انجام و اسناد مرتبط را در بایگانی شرکت 

نگهداری نمایند.

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

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
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  
جناب آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو :احتراماً جهت قرار گیری بر روی سایت سازمان

سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی  
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 

جناب آقای دکتر دادمهر رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  
جناب آقای خلیلی متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/

