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  مدیر محترم فروشگاه رفاه

  مدیر محترم فروشگاه اتکا

  مدیر محترم فروشگاه سپه

  مدیر محترم فروشگاه شهروند

  مدیر محترم فروشگاه بهاران

  مدیر محترم فروشگاه جانبو

  مدیر محترم فروشگاه کوروش

  مدیر محترم فروشگاه هایپر استار

  مدیر محترم فروشگاه هایپرمی

  مدیر محترم فروشگاه هفت

  یر محترم فروشگاه کیش هایپر مارکتمد

  مدیر محترم فروشگاه حامی

  مدیر محترم فروشگاه ستاره طالیی

  مدیر محترم فروشگاه یاس

 مدیر محترم فروشگاه افق کوروش

 برچسب گذاري فرآورده هاي غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی : موضوع

 سالم علیکم؛

ذاري صحیح بر روي فرآورده هاي غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در ارتقاء سالمت احتراماً با توجه به اهمیت برچسب گ     

مصرف کننده از طریق اطالع رسانی درست و جلوگیري از گمراه شدن مصرف کننده و نظر به نقش موثر برچسب گذاري محصوالت 

قال اطالعات و الزامات شفاف و صحیح مقتضی است خوراکی، آرایشی و بهداشتی در حفظ و ارتقاء سالمت مصرف کننده از طریق انت

ضمن نظارت و کنترل برچسب فرآورده هاي خوراکی، آرایشی و بهداشتی تولیدي و یا وارداتی مطابق با ضوابط مصوب سازمان غذا و 

از طریق اصالح دارو و همچنین به منظور جلوگیري از قاچاق و تقلب کاال و اثر بخشی برنامه هاي ارتقاء سالمت مصرف کننده 

  :الگوي مصرف رعایت موارد ذیل الزامی است

 کلیه فرآورده هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی براي عرضه در فروشگاههاي زنجیره اي در صورت عدم الصاق-1

  .قاچاق و غیر مجاز و یا تقلبی بوده و غیر قابل عرضه میباشد برچسب اصالت،

خوراکی، آشامیدنی تولیدي و وارداتی که مشمول درج نشانگر رنگی تغذیه اي بر روي برچسب هستند در کلیه فرآورده هاي -2

الزم به ذکر است اطالعات (صورت نداشتن نشانگر رنگی تغذیه اي غیر مجاز و غیر قابل عرضه در فروشگاههاي زنجیره اي میباشند

  )باید شفاف و خوانا درج شوند
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  : تبصره 

  .آب معدنی نیاز به برچسب نشانگر رنگی تغذیه اي ندارند -شکر –نمک  –محصوالت قند   -

  :در مورد محصوالت ذیل درج نشانگرهاي رنگی اختیاري می باشند  -

، ساالد انواع سبزي، انواع مغزهاي خوراکی فرموله نشده،  ادویه خالص و یا مخلوط به )تازه، خشک و منجمد( انواع سبزیجات

ک، سرکه، آبلیمو، چاي و انواع دمنوش، قهوه و کاکائو خالص، نشاسته، بیکینگ پودر، جوش شیرین، عسل، شرط عدم فرموله با نم

) پوست کنده، بلغور، پرك(، انواع غالت ...)سفید ، جوانه گندم، نخودچی و( خرما، زرشک، میوه هاي خشک، انواع آرد غالت خالص 

  .و حبوبات

  

 

  :رونوشت 

  لیه معاونین محترم غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ک

  آرایشی و بهداشتی , آشامیدنی, جناب آقاي دکتر دادگرنژاد معاون برنامه ریزي اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی 

  ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  جناب آقاي دکتر اسماعیلی معاون محترم اداره کل نظارت و 

  سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  

ر بـازار  جناب آقاي مهندس شاکر اردکانی مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خـوراکی و آشـامیدنی د  

)PMS)   

  سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزي 

  سرکار خانم دکتر فرزان رییس اداره نظارت و ارزیابی واردات فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی 

  سرکار خانم دکتر تاالري رئیس محترم اداره نظارت و ارزیابی تولید فرآورده هاي آرایشی بهداشتی 

  سرکار خانم مهندس محمدي رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  

  جناب آقاي دکتر دادمهر رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  

  ارتقاء ایمنی و سالمت   جناب آقاي مهندس رضایی اهري مشاورمحترم برنامه

  معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

  م غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی معاون محتر

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

  شکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پز

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاري 

  رمانی قم معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و د

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه  معاون محترم غذا و دارو

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 


