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

موضوع: برچسب گذاری محصوالت غذایی تراریخته
          احتراما"، با عنایت به مصوبات جلسه شورای ملی ایمنی زیستی مورخ ۹۷/۰۸/۱۴ ، در مورد برچسب گذاری محصوالت 

غذایی تراریخته به اطالع می رساند :
۱-  تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر آستانه پذیرش از دو درصد به 

صفر درصد تصویب شد.
۲- منظور از برچسب گذاری درج عبارت "اصالح شده ژنتیکی "پس از نام جزء تراریخته در بخش ترکیبات ماده غذائی است. لذا، 
از این پس، در خصوص فرآورده های مشمول از قبیل سویا، ذرت، کلزا و پنبه دانه در صورتیکه ماده غذایی شامل یا حاوی ماده 
اولیه تراریخته باشد باید عبارت " اصالح شده ژنتیکی " در مقابل جزء تراریخته درج شود وبا توجه به اینکه بر اساس 
مصوبه شورای مذکور درج هر گونه عبارت یا عالمت دیگر بعنوان برچسب گذاری مستلزم کسب مجوز از شورای ملی 
ایمنی زیستی است و درج لوگو به تصویب آن شورا نرسیده است لذا، دیـگر نیاز به درج لوگو نمی باشد. الزم به ذکر 
است، در صورتی که کارخانجات و یا واحدهای تولیدی اقدام به چاپ برچسب با طرح لگو کرده اند، در حال حاضر نیازی به درج 
عبارت "اصالح شده ژنتیکی" روی برچسب نخواهد بود. همچنین در صورتی که متقاضی بنابر مستندات معتبر، ادعای عدم 
تراریختگی محصول را داشته باشد، باید فرم تعهد نامه عدم تراریختگی (پیوست۱) "دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت در خصوص 
موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی" را تکمیل کرده و با سایر مستندات در محلی مناسب 
که دسترسی همکاران ناظر در دانشگاهها به سهولت میسر باشد، نگهداری نمایند. طبق دستورالعمل فوق از محموله های غیر 

تراریخته جهت راستی آزمایی تعهد عدم تراریختگی به طورتصادفی نمونه برداری انجام خواهد شد.

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  

سرکار خانم دکتر رحمانی معاون محترم برنامه ریزی 
سرکار خانم مهندس صباح سرپرست اداره نظارت و ارزیابی شیرخشک ، غذای کودک و فرآورده های غذایی ویژه 

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی سرپرست محترم  اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  
سرکار خانم مهندس محمدی سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی 

جناب آقای مهندس رضایی اهری سرپرست اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 

جناب آقای دکتر دادمهر دبیر محترم کمیته کشوری پایش، ارزیابی و عملکرد ادارات نظارت بر مواد غذایی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 
سرکار خانم مهندس سمیعی سرپرست گروه مدیریت کیفیت، رتبه بندی و ممیزی

سرکار خانم مهندس شایگان سرپرست گروه روغن، چربی ها و تراریخته 
جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 
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