
 قانون ماده خوراکی

بسمه  بنمدو و یما بسمه  بنمدو شمده  مشموو تولید کنندگان محصوالت  قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی  11طبق ماده 

ب  خط فارسی و خوانا قید کنند در غیر اینصمور مشموو  یریوم  روو تک تک  بسه  بندو  ها  محصوالت خود را  مشخصاتمکلفند 

 ب  شرح زیر می باشدو اهویت آنها  قید گردداهم مشخصاتی ک  باید روو محصو   شد،   خواهند

 :حصو م و انقضاء تاریخ تولید .1

توسمط تولیمد  باید تاریخ تولید و انقضاء بر روو آنهما در آنها ویود دارد کیفیت  یا افت توامی محصوالتی ک  احهوا  فساد و 

 ویود خواهد داشت. احهوا  فساد و خرابی محصو  مصرف  مهلت انقضاءبعد از کننده  ثبت گردد، 

  نام تجارو محصو : .2

 بمراو آن محصمو  و در کم  کشمور ن محصمو  آبر روو توامی محصوالت بسه  بندو شده باید اسم تجارو کم  مخصمو  

خمود دارو  "قید نواید ، لذا بایسهی از خرید محصوالت بدون نام و نشان یمدا بسه  بندو منحصر ب  فرد می باشد را روو 

 کرد 

 :کارخان (نام ونشانی مح  تولید ) .3

تایید تولید در مح  مشخص و بهداشهی باید بر روو بسمه  بنمدو اطوینان مشهرو مبنی بر  نشانی مح  تولید نیز یهت 

 گردد. قید 

  مواد تشکی  دهنده و یا فرمو  محصو : .4

تما مصمرف کننمده  شمودایزاء تشکی  دهنده محصوالت بخصو  مواد خوردنی و آشامیدنی باید بر روو بسه  بندو نوشه  

 غیره  رنگ  مصنوعی و مواد نگهدارنده و  ب  عنوان مثا   آگاهی از چیزو ک  مصرف می کند را داشه  باشد

 :منع مصرف اردمو .5

 آن در صورتی ک  مصرف محصو  براو فرد یا گروه سنی خا   داراو محدودیت مصرف باشد بایسهی روو بسمه  بنمدو  

این محصو  براو کودکان زیر دوسا  مونوع می باشمد و یما مصمرف ایمن محصمو  بم   از قید گردد ) ب  عنوان مثا  اسهفاده

  افراد دیابهی توصی  نوی شود (

 ش:شرایط نگهدارو و فرو .6

ب  دنو بهداشهی یهت عرض  و فروش باید در شمرایط ویم ه نگهمدارو شمو آرایشی آشامیدنی، بسیارو از مواد خوردنی، 

مسوقیم  دور از نوور بسمه  بنمدو آن بایمد و نموع  بما تویم  بم  ماهیمت و آب معدنی و بطمرو شمده  نوشاب  عنوان مثا  

شمود و یما هوبرگمر یهمت  یخچما  نگهمداروبایمد در و یما سمب بم  دلیم  فسماد ذیر و شمود نگهدارو و عرضم   خورشمد

نگهمدارو و  دریم  4تما1دمماو انواع سوسمیب و کالبماب بایمد در قرار گیرد و یا اینک   در فریزرک روز باید نگهدارو بیش از ی

، رنمدد. الزم ب  ذکر است ک  شرایط نگهدارو با مواد تشکی  دهنده و تاریخ انقضاء محصمو  ارتبماط تنگماتنگی دانعرض  شو

دارو تاریخ انقضاء س  روزه در صورت نگهدارو در دماو یخچا  می باشمد در صمورتی کم  در دمماو محمیط و مثالً مرغ تازه  

از دماو یخچا  نگهدارو شود قب  از س  روز فاسد خواهد شد ویا شیر  اسهوریزه در صمورت نگهمدارو در یخچما   یا باالتر 

" د در غیر این صورت و نگهدارو نامناسب قب  از تاریخ انقضاء فاسد می شود، ضموناتا زمان تاریخ انقضاء قابلیت مصرف دار

نبایسهی در خارج از یخچا  در مغازه ها «  نگهداری در یخچال » نگهدارو انواع سب ک  روو بسه  بندو آنها قید شده

 و منز  نگهدارو شود 

 : وزارت بهداشت روان  ساخت،شناس  نظارت کارگاهی و مجوز ورود ب  کشور از  .7

هوان طور ک  هوم  وسمای  نقلیم  داراو  مالص مخصمو  بم  خمود ممی باشمد هوم  ممواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشمی و 

بهداشهی بسه  بندو شده و یا مشوو  بسمه  بنمدو نیمز داراو کمد و  مالص مخصمو  بم  خمود ممی باشمند کم  بم  آنهما 

و معوموالً در زیمر  اطمال  ممی گمردد« کشمور از وزارت بهداشمت شناس  نظارت کارگاهی یا  روان  ساخت یا مجوز ورود ب »

 داده می شود: ک  در زیر توضیح عالمت سیب سالمت قرار می گیرند
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و از دو قسموت و مربموط بم  محصموالت تولیمد داخم  اسمت یک عدد شش رقوی است  : شناس  نظارت کارگاهی  الف(

بموده و مربموط بم  کمد دانشمگاه علموم  زشمکی صمادر کننمده مجموز ممی باشمد و  تشکی  شده است قسوت او  دو رقم

می باشمد ممثالً در  تولیدو در کارگاه قسوت دوم نیز چهار رقم است و مربوط ب  محصو  تولیدو در یک خط تولیدو خا 

 شناس  نظارت کارگاهی یک نوع محصو  می باشد. 1111/81عدد  اسهان قزوین

و از دو قسموت تشمکی  شمده  و مربوط ب  محصوالت تولید داخ  اسمت یک عدد هفت رقوی می باشد روان  ساخت ب(

بوده و مربوط ب  کد دانشگاه علوم  زشکی صادر کننده مجوز می باشد و قسوت دوم نیمز  من   است قسوت او  دو رقم

است و مربوط ب  محصو  تولیدو در یک خط تولیدو خا  در کارخان  تولید محصو  می باشد مثالً در اسمهان قمزوین رقم 

 روان  ساخت یک نوع محصو  می باشد.هوان طور ک  مالحظ  می گردد فر  بین عدد شناس  نظمارت  14141/81عدد 

کمد  تچهمار رقمم بموده و در  روانم  سماخ تنظمارو  روان  ساخت فقط در تعداد عددهاو کد محصو  است ک  در شناسم  

الزم ب  ذکر است در حا  حاضر کد محصو  همم در شناسم  نظمارت و همم در  روانم  سماخت   ن  رقم می باشدمحصو  

و با توی  ب  مجوز هاو صادر شده در هیچ یمک از  شروع می شود یکتقریباً در هو  دانشگاههاو علوم  زشکی با عدد 

 د دو نرسیده است.دانشگاه ها ب  عد

          

              17141/31 

 



  ب  کشور از وزارت بهداشت کاال  مجوز ورودج(

مربوط ب  محصوالت وارداتی می باشد معووالً یک عدد شانزده رقوی است ک  قبالً عدد آن بروو بسه  بندو چما  ممی 

شد و یا ب  صورت برچسب روو محصالت چسبانده می شد ولی اخیراً ب  صورت برچسب اصالت کماال ممی باشمد کم  در 

شبنم اشهباه می گیرنمد در حمالی کم  برچسمب اصمالت برخی از مواقع مصرف کنندگان و خریداران آن را با برچسب طرح 

کاال براو هر محصو  با تاریخ تولید،شرکت وارد کننده و شرکت تولید کننده خا  ان محصو  ممی باشمد. بمر روو چسمب 

رقوی ویود دارد ک  روو آن بما  وشمش مخصمو   وشمیده شمده اسمت کم  بعمد از خراشمیدن آن 11اصالت کاال یک عدد 

بم  اصمالت و ک  بروو برچسمب هما ویمو دارد ممی تموان رقوی و ارسا  آن ب  شواره  یامک  11کد   وشش و ظاهر شده

 اص  بودن کاال  ی برد.

بنابراین توصی  میگردد در هنگمام خریمد همر نموع ممواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشمی و بهداشمهی بسمه  بنمدو شمده و یما 

 مشوو  بسه  بندو ب  مشخصات روو محصو  باید توی  گردد.

 

 


