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 مسئولین فنی و مدیزان عبمل شزکتهبی تولیدی فزآورده هبی غذایی و آشبمیدنی

 مسئولین فنی و مدیزان عبمل شزکتهبی واردکننده فزآورده هبی غذایی و آشبمیدنی

 EVENTاعالم رخذادهای تزاریخته هوضوع8 

 سالم علیکن؛

تزاریختِ اعن اس هحصَالت ٍارداتی ٍ یاب تَلیاذ دا اه ثاِ      دارای تزکیجبت تَجِ ثِ لشٍم کٌتزل هَاد ٍ فزآٍردُ ّبیثب احتزاهبً، 

تزاریختاِ  هی رسبًذ هذیزاى عبهه ٍ هسئَلیي فٌی شزکتْبی ٍارد کٌٌذُ ٍ تَلیاذ کٌٌاذُ در راَرت ٍجاَد اجاشا ٍ تزکیجابت        اعالع

(GMO) ختگای  ر ذادّبی تزاریتزاریختگی ٍ ، هلشم ثِ اجزای آ زیي هقزرات اعالهی سبسهبى غذا ٍ دارٍ در  صَص(EVENT) 

دستَرالعوه ّبی ثزچسات ذاذاری هحصاَالت تزاریختاِ، هَیاب های ثبشاٌذ ًتابیه کٌتازل ّابی السم            رعبیت هی ثبشٌذ، ٍ ضوي

ِ   هستٌذات هزثَط ثِ ّز هحوَلِ  آسهبیشگبّی ٍ سبیز ًگْاذاری   ٍ هحصَل تَلیذی یب ٍارداتی را در ثبیگبًی اسٌبد هازتجظ ثاب هحوَلا

 ًوبیٌذ.

 

 رًٍَشت :

 جٌبة آقبی دکتز دیٌبرًٍذ هعبٍى هحتزم ٍسیز ٍ رئیس سبسهبى غذا ٍ دارٍ  :جْت استحضبر

 سزکبر  بًن دکتز  یزاًذیش هذیز که هحتزم دفتز ارسیبثی ٍ کٌتزل تجَیش ٍ هصزف کبالّبی سالهت 

 بًٍیي هحتزم غذا ٍ دارٍی داًشگبّْبی علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی درهبًی سزاسز کشَر :جْت استحضبر کلیِ هع

 دثیز که هحتزم کبًَى اًجوي ّبی رٌبیع غذایی ایزاى :جْت استحضبر ٍ اعالع رسبًی ثِ رٌبیع

 ذذبىاًجوي ٍاردکٌٌذذبى هَاد غذایی ٍ آشبهیذًی :جْت استحضبر ٍ اعالع رسبًی ثِ ٍارد کٌٌ

 ریبست هحتزم جبهعِ هسئَلیي فٌی :جْت استحضبر ٍ اعالع رسبًی ثِ هسئَلیي فٌی

 جٌبة آقبی هٌْذس رضبیی اّزی هشبٍرهحتزم ثزًبهِ ارتقبء ایوٌی ٍ سالهت  

 سزکبر  بًن هٌْذس سویعی کبرشٌبس ثزًبهِ ارتقبء ایوٌی سالهت فزآٍردّبی غذایی ٍ آرایشی ٍ ثْذاشتی 

 سثْبًی رئیس هحتزم ادارُ اسٌبد ٍ هکبتجبت اداری جٌبة آقبی هٌْذس رٍ

 جٌبة آقبی فالح هتصذی هحتزم اهَر دفتزی 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشکذُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی آثبداى 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی تْزاى 

 ٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی فبرس هعبٍى هحتزم غذا ٍ دار

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی شْیذ ثْشتی 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی شبّزٍد 

 ثْذاشتی ٍ درهبًی ایزاى هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی فسب 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی قشٍیي 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی چْبرهحبل ٍ ثختیبری 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ  ذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی قن 
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