
 برچسب اصالت و سالمت کاال

  
 

 نوین اقدامی کاال سالمت و اصالت کنترل و بررسی طرح
 با که باشد می تقلب و قاچاق با مبارزه راستای در

 اطالعات فناوری عرصه های توانمندی بکارگیری
   .بردارد جامعه سالمت ارتقاء در موثری گام توانسته



 کاالبرچسب اصالت 

 با را خود کار ابتدا دارو و غذا سازمان نظر زیر طرح این
 اجرای از پس و نمود آغاز ها مکمل و دارویی اقالم

  از سالمت حوزه وارداتی کاالهای کلیه طرح آمیز موفقیت
 لیست به ،بهداشتی آرایشی های فرآورده و مواد جمله

 .گردیدند اضافه طرح مشمول محصوالت

 



 سالمت محصوالت  قاچاق و تقلب اینکه به توجه با 
 میتواند ( . . . و بهداشتی و آرایشی جمله از)  محور
 ، اقتصادی ، جسمی سالمت نظر از جامعه برای

 هدف با لذا باشد آمیز مخاطره روانی و فرهنگی
 تقلبی و قاچاق کاالهای با مبارزه در مردم مشارکت

 سالمت کاالهای بر نظارت و بازرسی در تسهیل و
  کاال سالمت و اصالت کنترل برچسب نصب ، محور

 .گردید اجباری و الزامی محصوالت این روی بر



 :مشخصات بر چسب کنترل اصالت و سالمت

 داروسازمان غذا و آرم 

 

 داروسازمان غذا و  -وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیعبارت 

 

 .رقمی که با اسکرچ پوشیده شده و مختص هر قلم کاال می باشد 16بارکد 

 

 کاالبار کد دو بعدی پکتا برای هر قلم اختصاص 

 

 کوتاه،تلفن گویا و سایت الکترونیکیشمارپیام 

 



 توانمندی و مزایای برچسب اصالت کاال

 

 کاال قلم هر برای بعدی دو بارکد و رقمی 16 کد بودن اختصاصی

 

 جهت آنی صورت به جواب دریافت و  GPRSیا و گویا،سایت پیامک،تلفن ارسال با پیگیری امکان
 بودن تقلبی یا اصل - : لحاظ از محصول وضعیت بررسی

 

 مصرف تاریخ شدن منقضی اخطار یا و انقضا به مصرف تاریخ نزدیکی

 



امکان مشاهده،پیگیری،پایش و گزارش گیری اطالعات و داده های مراحل تولید ،الصاق،تحویل بر 
 چسب ها،موقعیت مکانی و شکایات تلفنی

 

امکان فراخوان جمع آوری دستوری  مواد و فرآورده های سالمت محور از سوی غذا و دارو و 
 حذف خودکار کد و شناسه

 

 .صورت استعالم مجدد عبارت این کد قبال توسط شخص دیگری استعالم شده بیان میشوددر 

 



 نحوه استفاده از برچسب اصالت کاال

 .دهید خراش آرامی به را محافظ الیه ابتدا

 

یکی از رقمی را از چپ به راست و از باال به پایین وارد 16کد 
 .نماییدسامانه های استعالم 

 

 .استرقمی در این قسمت قرا داده شده  16کد 

 



 نحوه تشخیص برچسب اصالت کاال معتبر

 برچسب تقلبی و نامعتبر

 برچسب قدیمی

 برچسب جدید و معتبر



قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و  11مقررات ماده   
 بهداشتی 

  را الزم مشخصات مکلفند بهداشتی و آرایشی محصوالت تولیدی مراکز صاحبان
 محتوی ظرف یا بندی بسته روی خوانا فارسی بخط فرآورده نوع هر مورد در

 .نمایند قید جنس

 

 ، آشامیدنی ، خوراکی مواد قانون 11 ماده مقررات از مورد 11 شامل موارد این
 .باشد می بهداشتی و آرایشی



 11الگو تعهد نامه برچسب گذاری ماده 
 



 کاال قاچاق
 و ورود به مربوط قانونی تشریفات نقض موجب که ای گونه به کاال عبور

 .شود می محسوب قاچاق شود کاال خروج

 



 قوانین و مصوبات مربوط به قاچاق کاال

برابر 10-7یا  7  – 2محکوم به مجازات کاالی قاچاق  جریمه نقدی 
بسته به میزان ارزش ریالی کاالی قاچاق  )ارزش ریالی کاالی مکشوفه 

 (کشف شده

بسته به ) ماه حبس 10-7یا  3-2محکوم به مجازات کاالی قاچاق  
 (میزان ارزش ریالی کاالی قاچاق کشف شده 

 ، نگهداری ، نقل و  حمل ، ساخت – 27 ماده
 و آرایشی ) قاچاق اقالم فروش یا و عرضه

   (قاچاق بهداشتی



 اسناد ، رهگیری و کاال شناسه جعل : ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون -33 ماده
 صادرات و واردات نیاز مورد مجوزهای ، تملیکی اموال و آوری جمع سازمان

برابر ارزش ریالی کاالی قاچاق  5-2محکوم به پرداخت جریمه نقدی 
 کشف شده

سال  10-1محکوم به مجازات حبس در خصوص کاالی قاچاق 
 (بسته به میزان ارزش ریالی کاالی قاچاق کشف شده)



 

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون – 56 ماده
 

 نگهداری تملیکی اموال سازمان در شده کشف قاچاق کاالی ، قانون این طبق 
 قاچاق با مبارزه ستاد توسط شده تهیه نامه آیین طبق آن از پس و گردد می
 .گردد می معدوم ارز و کاال



 نکاتی در خصوص مصرف کاالهای آرایشی و بهداشتی

 گرد دوره و دستفروشان از نبایست بهداشتی و آرایشی مواد
 .گردد تهیه ها

 

 در رفته کار به سنگین فلزات ویژه به متعدد شیمیایی مواد
 به جدی آسیب باعث مدت دراز در آرایشی مواد ساخت
 .شود می پوست

 

 عوارض از بخشی تنها پوستی آسیب و چشمی های عفونت
 .است مجاز غیر و قاچاق بهداشتی و آرایشی لوازم گسترده



  که آن دهنده تشکیل ترکیبات به آرایشی های کرم انتخاب هنگام در
  .باشد پارابن فاقد کنید دقت شده درج مشخصات برچسب روی بر

 

 باعث که محصول ماندگاری افزایش جهت زا سرطان ماده  : پارابن
 .گردد می سرطان بروز

 

  B آفالتوکسین سمی ماده زیادی مقادیر حاوی مجاز غیر آرایشی مواد
 طریق از که بوده زا سرطان و سمی مواد ترین قوی از که باشد می

 .شود می پوستی حاد صدمات به منجر و شده جذب پوست

 



 .باشد می بهداشتی و آرایشی لوازم خرید برای مناسبی مکان داروخانه

 

 

 ساخت پروانه دارای بایست می بهداشتی و آرایشی داخلی کاالهای
 کاال سالمت و اصالت کنترل برچسب دارای خارجی کاالی و معتبر
 .باشند

 



جهت ( بصورت مشترک)برنامه های معاونت غذا و دارو
 رسید به هدف مبارزه با قاچاق  
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