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دارد

باسمه تعالي
مدیز عبمل  /مسئول فنی محتزم کلیه کبرخبنجبت و کبرگبههبی تولید کننده مواد غذایی و آشبمیدنی مشمول درج نشانگز رنگی تغذیه ای

سالم علیکن

احتساماً ،دز زاستای اجسای ضًابط بسچسب گرازی ي پیسي جلسٍ مًزخ  94/10/23ساشمان غرا ي دازي دز ذصًص طسح وشاوگس زوگی
تغریٍ ای ي با تًجٍ بٍ مُلت وُایی اجسای طسح دز اسفىد سال جازی شایستٍ است مستىدات ذیل بیشیىٍ تا تازید  94/11/6تحًیل دبیس ذاوٍ
کمیتٍ فىی ي قاوًوی ساذت ي يزيد ایه معايوت گسدد.
 15 -1ومًوٍ اش َس لیبل چاپ شدٌ دازای وشاوگس زوگی تغریٍ ای
 -2لًح فشسدٌ حايی عکس لیبل َای یاد شدٌ دز ابعاد  20*18با زشيلًشه 300DPI
 -3جديل تکمیل شدٌ پیًست بٍ َمساٌ جديل اعالم تعداد لیبل َای مًجًد فاقد وشاوگس زوگی تغریٍ ای ي پیش بیىی شمان مصسف
آن
ضمىا با تًجٍ بٍ تدايم طسح ي دز زاستای تسسیع دز اجسای طسح مرکًز مقتضی است مستىدات مرکًز دز پایان َس ماٌ بٍ ایه معايوت ازسال

گسدد4441766 .

دکتز محمدرضا صابزی
معاون غذا و دارو دانشگاه

رونوشت :
-

هدیز کل هحتزم ًظبرت ٍ ارسیببی فزاٍردُ ّبی غذایی آرایشی ٍ بْداشتی ببسگشت بِ ًبهِ شوبرُ /575/52595د تبریخ  ٍ 45/45/4921جلسِ 
 21/45/99جْت استحضبر ٍ دستَر هقتضی

-

ریبست هحتزم شبکِ بْداشت ٍ درهبى …… جْت اطالع ٍ حضَر هسئَل هَاد غذایی شبکِ در جلسِ ٍ ارایِ هستٌدات فَق در جلسِ ٍ ًیش سهبًْبی
تعییي شدُ ّوچٌیي صَرتجلسِ کزدى هقبدیز لیبل ّبی بدٍى ًشبًگز هَجَد در اًببرّبی ٍاحدّبی تحت پَشش ٍ اعالم بِ کویتِ

-

هدیزیت ًظبرت بز هَاد غذایی ٍ بْداشتی – کلیِ کبرشٌبسبى فٌی ٍ صبدرات ٍاردات بِ پیَست ًبهِ ّبی یبد شدُ جْت اطالع ٍ اقدام السم ٍ اطالع
رسبًی ّوچٌیي صَرتجلسِ کزدى هقبدیز لیبل ّبی بدٍى ًشبًگز هَجَد در اًببرّبی ٍاحدّبی تحت پَشش ٍ اعالم بِ کویتِ

-

هدیزیت ًظبرت بز هَاد غذایی ٍ بْداشتیٍ -احد سبیت بِ پیَست ًبهِ ّبی یبد شدُ جْت اطالع رسبًی فَری بِ کبرخبًجبت

-

هدیزیت ًظبرت بز هَاد غذایی ٍ بْداشتی -خبًن هٌْدس صفبیی جْت اطالع پیگیزی السم هبّیبًِ ٍ کالسِ ًوَدى هَارد دریبفتی

-

هدیزیت ًظبرت بز هَاد غذایی ٍ بْداشتی -جْت اطالع ٍ اقدام السم

-
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