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محصول سالم
ما زمين را از اجدا دمان هب ارث نبرده ايم

بلکه از فرزندا نمان قرض گرفته ايم

در اين شماره خواهيد خواند ...خبرهاي برخط

زيتون :ترميم پوست ،برطرف کننده درد
(بر روي لينکهاي زير کليک کنيد)

مفاصل ،سرشار از ويتامين هاي  Aو B
گنه گنه :برطرف کننده دردهاي مفففاصفلدپفادرد،
کمردرد ،ديسک کمر ،سياتيک ،،نقرس ،ارتروز)

بفشه :رفع گرفتگي و خشکي بيني و التهاب
سير :تقويت کننده موي سر،رويش مو و ابرو
الوئه ورا :آبرسان پوست ،مرطوب کننده ،ضفد
جج

آبميوه ايي که مغز را جوان مي کند

اهميت مصرف چربي هاي مناسب براي کودکان

 02راه براي جلوگيري از خطر ابتال به سرطان

لک و جوش ،تقويت کننده پوست
ميخک رفع کرم خوردگي دندادن ،ضددرد ،مسکن درد
دندان و سردردف نرم کننده ورم هاي سخت
اسطوخدوس :ارامبخش ،تسکککيکن اعصکار ،بکرطکرف
کننده سينوزيت ،تسکين دهنده درد مفاصل
بادام تلخ :مرطور کننده و آبکرسکان پکوسکت ،بکرطکرف
کننده درد مفاصل ،تقويت کننده مو و ابرو
روغن نارگيل :نرم کننده و حالت دهنده مکو ،مکرطکور
کننده پوست ،برطرف کننده ترک هاي پاشنه پا

خواص قارچ چيست؟

خميردندان گياهی

بعد از هر وعده غذايي کيوي بخوريد...

خميردندان گياهي

کنجد :نرم کننده پوست ،تقويت کننده مو،ملين
ضد ريزش موهاي زايد تمام نقاط بدن به مدت طوالني

سياهدانه :تسکين دهنده دردهاي مفاصل،
تقويت عمومي بدن ،بهبود زخم
سقز :مسکن درد مفاصل،تقويت ماهيچه ها،
مناسب براي ماساژ
جوانه گندم :ضد ريزش مو و ابرو ،تقويت و
مرطوب کننده پوست

اکسير جهاني را مي شناسيد؟

درمان سياهي دور چشم

برای داشتن پوستهای سالم و درخشنده چه کنيم
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آشنايي باکميته هاي مؤسسه ترويج محصول سالم
بررسي هاي علمي نشان مي دهد گسترش تکنولوژي و افزايش مصرف
افزودني ها ،آفت کش ها ،آنتي بيوتيک ها و هورمون ها در توليد مواد غذايي
اثرات سوء و انکارناپذيري بر سالمت انسان ها در کشورهاي رو به توسعه،
داشته است .اين آلودگي ها باعث بروز انواع ناهنجاري هاي مادرزادي و
سرطان ها به ويژه در کودکان مي شود .براي جلوگيري از بروز اين مشکالت
بايد سطح آگاهي کشاورزان و توليدکنندگان در زمينه ي توليد محصوالت
سالم باال برود و مردم نيز با اين محصوالت آشنا شوند.

کميتهي ارزيابي

براي نيل به اين هدف مؤسسه کميتههاي مختلف:

اين کميته متشکل از افرادي است که با تسلط کامل بر

 -1کميتهي تدوين استاندارد

استاندارد تدوين شده در مؤسسه به آزمايش محصول مي

 -۲کميتهي ارزيابي
 -۳کميتهي راهبري

پردازند و در صورت مطابقت آنها مميزي را انجام داده و نظر

 -۴کميتهي متخصصان مشاور

مساعد خود را براي گرفتن گواهي محصول سالم براي آن کاالي
خاص اعالم مي دارند.

را تشکيل داده است که هريک درحوزه کاري خود راه کارهاي
ارتقاي سطح سالمت مردم و افزايش آگاهي در زمينه توليد،

کميتهي راهبري

شناسايي و مصرف محصوالت سالم و ارگانيک را بررسي مي کنند.
در زير به اختصار به توضيح اين کميتهها ميپردازيم.

اين کميته متشکل از رييس هيأت مديره ،مديرعامل،
معاون بازرگاني ،و مدير اجرائي مؤسسه است که عمده
فعاليت هاي آن تدوين استراتژي هاي مورد نياز و مطابق با چشم
انداز مؤسسه و همچنين حصول اطمينان از اجراي آنها و ارزيابي

کميتهي تدوين استاندارد

عملکرد مورد انتظار است.

کميته ي تدوين متشکل است از متخصصان محصول سالم
که با بررسي شاخصهاي محصول سالم در کشورهاي مختلف جهان،

متخصصان مشاور مؤسسه

سازمان هاي بين المللي ،سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکي براي هر يک از نهاده هاي کشاورزي ،
محصوالت کشاورزي و محصوالت غذايي به تعيين شاخصهاي مورد
نظر مؤسسه مي پردازند .سالمت کاال يا خدمات براي انسان و محيط
زيست درتعيين اين شاخصها مدنظر قرار مي گيرد.

اين کميته متشکل است از اعضاي هيأت علمي در
رشته هاي مختلف دانشگاهي ،که مؤسسه را در رسيدن به
اهدافش که همانا سالمت جامعه است ياري مي رسانند.
متخصصاني در زمينه هاي پزشکي ،دارو ،ويروس ،ميکروب،
هورمون ،ژنتيک ،فلزات سنگين ،سموم ،آفت کش ها ،تغذيه،
دامپزشکي ،اقتصاد ،مديريت  ،بازاريابي  ،بازرگاني و ...
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آنچه در هفته سالمت گذشت
خوشحاليم از اتفاقات خوب و از شور و هيجاني
که در چشم هاي مردم عزيزمون وجود دارد.
يک هفته گذشت؛
هفته اي با حضور گرم شما و با نام سالمت و با

اميدواريم بتوانيم بزودي بکا
هکمکککاري ارگان ها و همچفنفيفن
مؤسسه ترويج محصول سفالفم
دوره هاي آموزشي جهت افزايش

شعار ايمني غذا از مزرعه تا سفره....
در ابتدا تشکر مي کنيم از سرکار خانم بدخش

سطح آگاهي مردم نسبت به مواد

و تيم خوبشان در اداره سالمت منطقه پنج تهفران

غذايي و توليدات سالفم و ...را

که ميزباني بسيار خوبي داشتند و امفيفدواريفم

داشته باشيم و دسترسفي ايفن

همکاري مؤسسه بسوي ترويج محصوالت سالم بفا

محصوالت نيز براي شما آسفان

اين بخش ادامه دار باشد.

شود .

ماه شيرين و البته سختي بود که با حضور گرم شما

اميدواريم لبخند مهمان هميشگي

که بيش از حد انتظارمان بود سخفتفي هفم بفه

لبهايتان باشد.

شيريني تبديل شد.
خوشحاليم از اينکه هستيد  ...و خوشحفال
تر از اينکه بفکر سالمتي خودتان هستيفد و
خوشحاليمان کامل تر مي شود که تنهفامفان
نگذاريد و هم چنان گرما بخفش بفاشفگفاه
محصول سالم و مؤسسه سالم باشيد.

شرکت در نمايشگاه بين المللي اگروفود

نمايشگاه بين المللي با نام اگروفود اين بار ميزبان سيل عظيمي از جمعيت مشتاق به مواد غذايي سالم بود .در اين ميان
حضور توليد کنندگان سالم و ارگانيک نيز به چشم مي خورد.
مؤسسه ترويج محصول سالم اين بار با همکاري و در کنار شرکت سابينا به اطالع رساني و آموزش در زمينه مواد غذايي سالم
پرداخت .اين نمايشگاه در تاريخ 5تا  8خرداد ماه با استقبال بسيار زياد مردم برگزار گرديد.
بدينوسيله از مديريت محترم عامل شرکت سابينا و ون و هيئت همراهشان سپاسگزاريم.

www.safe-product.org
4

ربگزاری نمااگشیه رد ماه مبارک رمضان
در ادامه ی تالش های همکمرمارار در
رسيدر به اهداف مؤسسه و در راسمامای
اطالع رساني و آموزش در زمينه تغميهمه

بدهنوسيله از معاونت فرهنگي اجاکا ي
آقای مهندس غفوری و

سالم با مصرف محصوالت سالم اهن بار بما

شهرداری منه ه  6جنا

هکراری معاونت فرهنگي و اجمامکما مي

سرکار خانم دکار اسکا يلي مدهر بخش سالممت

شهرداری ممنمهم مه -6اداره سمالممت -

شهرداری منه ه 6ککال تشرر را دارهم.

نکاهشگاهي در پارک الله در قسکمت آ

نکای مرکزی غرفه سبک زندگي سالمم و
پردهس سالمت از سا ت  91تا  32برگمزار
شد.
در اهن غرفه به آموزش و اطالع رساني
در زمينه آشناهي با محصوالت سمالمم و
ارگانيک پرداخايم و مردم را با محصموالت
و شناساهي درست آر برای اسافاده غياهي
آشنا کردهم.
در اهن غرفه روزهای خاصي نيز پزشک

کومي جهت وهزهت مردم بمه صمورت
راهگار حاضر بود .مشاوره های ما در زمينه
طب سناي -آشناهي و نحوه اسامفماده و
خواص رقيات -پيشنهاد منوی غياهمي-
و ...مورد اسا بال مردم واقع شد.

مؤسسه ترویج محصول سالم و بنیاد دیابت
به گزارش روابط کومي بنياد بين المکململمي

هکچنين راه های پيشگيری از دهمابمت را نميمز

دهابت مراسم جشن بانوار نيروکار در تاالر روژه

برشکردند تا اهن مراسم الوه بر اهجاد هک فضای مفرح با

واقع در جردر برگزار شد ،اهن مراسم که باحضور

آموزش نيز هکراه باشد .در اناهای مراسم از گمروه دف

جکعي از بانوار خيّر و نيروکار تهرار هکراه بود با

نوازی طاها د وت به کل آمد تا در دقاهق پاهاني برنامه به

اسا بال بسيار خوبي از سوی آنها روبرو گردهد.

اجرای هنرنکاهي بپردازند .در حاشيه اهن مراسم خمانمم

در ابادای مراسم مجری برنامه خانم رساگماری
(از هکرارار مؤسسه محصول سالم) ضکن مر
خير م دم و خوش آمد گوهي به معرفي بنيماد و
کلررد واحد مددکاری آر پرداخمت .پمس از
آر گروه مولودی خواني به سرپرسمامي خمانمم
ناموسي به اجرای مراسم گلرهزار پرداخانمد .در

ادامه گروه سکا نيز به سمرپمرسمامي خمانمم
مررم هکراه با لباس های محلي به همکمراه دف
نوازی قهعاتي از آهنگ های خراساني را اجمرا
نکودند.در ادامه مراسم خانم دکار

ملموی بمه

نکاهندگي از شرکت نوونوردهسک با حضمور در
راسم دقاه ي را به مبحث دهمابمت و
آر اخاصاص دادند.

موار

فاطکه گودرزی بازهگر محبو

سينکا و تلوهزهور نيز بما

حضور خود شور دهگری به برنامه بخشيدند که با اسا بال
خوبي از سوی حضار هکراه گشت .اهشار ضکن ت دهمر و
های بيکاری دهمابمت اشماره

تشرر از خيرهن به وار

کردند و برای تکامي بيکارار دهاباي آرزوی سالممامي و
تندرساي نکودند ازهن رو خانم قاسکي سرپرست دفمامر
تهرار ضکن ت دهم لوح ت دهر نکاد سفير تندرساي بنيماد
دهابت را بر دوش وی انداخاند .در نهاهت اهن مراسم که به
نفع کودکار دهاباي مرکز برگزار شده بود با اسا بال خوبي
از سوی خيرهن پاهار هافت.
خٌرسندهم از اهنره نکاهنده ای در اهن ممراسمم از
طرف مؤسسه به نوار مجری و حامي اهن برنامه حضمور
داشاه است.
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بازدید از شرکت آدامس طبیعی و لواشک ون (سقز سازی کردستان)
شرکت توليدی س ز سازی ور (کردساار) در سمال

اهن محصول در مدت بسيار ککي با توجه به وهژگيهای خاص

 9261با توجه به اساعداد منه ه در روهش درخاار بنه و

خود و سردخانه اخاصاصي برای نگهداری پورهای توليدی کمه از

در جهت اسافاده بهينه از صکغ اهن درخاار که از دهر بماز

ميوه های درجه هک و دو ساخاه مي شود ،موفق به اخي اسااندارد

توسط اطبای مشهوری چور ابو لي سينا بمرای درممار

تشوه ي شد که در نوع خود بي نظير است واحد R&Dاهن شرکت

بسياری از بيکارهها تجوهز شده ،تأسيس شد ،پس از چهار

هري از فعالارهن واحدهای موجود در شرکت است که در حمال

سال کار مداوم برروی فرموالسيور آداممس طمبميمعمي
سرانجام در سال  9232با ابداع فرموالسميمور آداممس

حاضر به طراحي آدامس دراژه بدور قند مشغول است که بمزودی
در بازارهای جهاني رضه مي گردد.

طبيعي به بهره برداری رسيد و تحول نوهني را در اهمن * اهن شر کت در مدت فعاليت خود افاخمارات زهمادی را
صنعت بوجود آورد .در سال  9231با بضا ت اندکي بمرای کسب نکوده است:
اولين بار در نکاهشگاه بهاره دبي شرکت نکود از اهن تارهخ
دروازه بازارهای جهاني به روی محصوالت اهمن شمرکمت
گشوده شد بنحوی که در سال  9231و در شراههمي کمه
بعنوار واحد نکونه اسااندارد کشور اناخا

شده بمود در

هکار سال صادر کننده نکونه کشور هم شد ضکن اهنره در
جهت ارت اء روز افزور کيفيت موفق به اخي گواهيمنماممه
مدهرهت کيفيت ISO9001-1994از RWTUVآلکمار
شد .و اولين واحد دارنده اهن گواهينامه درغمر

کشمور

شد.

* صادرکننده نکونه و واحد نکونه اسااندارد کشور در سال 31
* اخي گواهينامه مدهرهت کيفيت ISO9001-1994در سال 31
* صادر کننده نکونه سالهای  33تاکنور در اسمامار ممحمروم
کردساار.
* واحد نکونه سبز سازمار محيط زهست کشور در سال33
* اخي جاهزه بهارهن کيفيت قرر XXIمرزهرو سياي در سمال
.3119
* اخي جاهزه سيکرغ طالئي کيفيت از مؤسسه BIDاسپانميما در
سال .3113
* صادرات به  4قاره جهار.
* شرکت در بيش از  41نکاهشگاه بين الکللي خارج از کشور.
* تنها شرکت کننده اهراني نکاهشگاه محصوالت طبيعي الکپميمای
لندر در سال . 3111
* برگزهدة سازمار جهاني ژاپن JETROبمرای مشمارکمت در
نکاهشگاه فودکس ژاپن به هزهنه آر سازمار.
* برنده دو دوره تندهس بلورهن اقاصاد سبز.

نياز حضور مساکر در بازرهای جهاني؛ شرکت را بمرآر
داشت تا هکواره در جهت حفظ بازار های جهاني با اهکمار
راسخ ،به ارت اء کيفيت روز افزور محصوالت خود پرداخاه

و جهش روزمره ای داشاه باشد در هکين راساا با طراحمي

* واحد نکونه کار آفرهن کشور در سال . 32
* واحد نکونه کار آفرهني اساار کردساار در سال . 31

اهن واحد در سال  32پس از

د قرار داد با کشور ژاپمن

مورد بازدهد سفير محارم ژاپن در اهرار قرار گمرفمت کمه

خط کامال مرانيزه توليد آدامس طبيعي که با ترنمولموژی بسيار مورد توجه اهشار قرار گرفت.اهن شرکمت پمس از
روز اروپا هکراه شد در سال  9231اهن خط که با طمراحمي  3سال کار تح ي اتي برروی کاشت درخاار بنه که خمودرو
هري از ا ضای شرکت توسط بهارهن شرکاهای آلکاني و هساند موفق به باروری نهال هکين درخاار شده کمه در
فرانسوی ساخاه شده بود .

صورت حکاهت مسئولين ذهربط مي تواند اهن سرماهه ملي را

((طراح ماشين آالت که هري از سهامدارار شرکت مي ترثير نکوده و در جهت ت وهت اقاصاد منه مه حمرکمامي
باشد بعنوار کارگر نکونه کشور اناخما شمد)).تموسمط اساراتژهري وسر نوشت ساز داشاه باشد .شرکت تمولميمدی
ا ضای شرکت راه اندازی شد که گام بلندی در جمهمت

س زسازی کردساار(ور) که در حال حاضر دارای  31نفر پرسنمل
مي باشد بيش از 31درصد محصوالت توليدی خود را به خمارج از

ارت اء کيفيت محصوالت اهن شرکت بود که ضاهعات توليد
را به صفر رساند .در سال  9231خط توليد لواشک طبيمعمي و کشور صادر مي نکاهد  ،اهن محصوالت تاکنور به کشورهای :
بهداشاي شرکت با توجه به وفور ميوه های فصلي در کردسامار
راه اندازی شد و هري از بهارهن و با کيفيت ترهن لمواشمرمهمای
ميوه -جات مخالف که از ميوه های تازه ساخاه ممي شمد در
بازارهای داخلي وخارجي رضه گردهد که برای کساني که طالب
محصوالت پاک و با کيفيت هساند قابل توجه است؛

آلکار ،اساراليا  ،ژاپن  ،سوهس  ،هلند  ،سوئد  ،کانادا ،ربسمامار
سعودی ،کوهت ،بحرهن ،قهر ،کار ،امارات ماحده ربي،

مرا،،

مالزی ،الجزائر ،لبنار ،و .....صادر گردهده است.
(اهن محصوالت در فروشگاه های مؤسسه رضه مي شود)
www.salemkala.ir
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مراحل آماده سازی ادامس ون

معرفی شرکتهای همیار سالمتی:
کیک و کلوچه سابینا
هکانهور که مي دانيد کيک و کلوچه
هري از خوراکي های پر مصرف در بين خانواده
های دارای فرزنداست  ،به وهژه آنهماهمي کمه
کودک مدرسه ای دارند  ،چرا که اهن خوراکمي
ها سرشار از انرژی هسمامنمد و تموانماهمي
سيرکنندگي باالهي دارند.

بنابراهن بهار است کيک را به صورت خانگي با آرد
سبوس دار تهيه و با م داری شير ،کشکش و برخي ممغمزهما،
ارزش تغيهه ای آر را باال ببرهد .برای هکين توصيه ممؤسمسمه
تروهج محصول سالم اسافاده از کيک های سناي ها کميمک و
کلوچه هاهي است که حداقل برينگ پودر را مصرف مي کنند ،با

اما به راساي کيک و کلوچمه چمه

روش تخکير سا اي کل آورده شده و از مواد با کيفيمت بماال

خاصياي دارد؟ آها مي توار اهن نوع محصوالت

اسافاده کرده اند .حاي پيشنهاد ما به شکا اشارودل است کمه

را در و ده صبحانه ها ميار و ده مدرسه دانش

در تهيه آر جوش شيرهن و برينگ پودر اسافاده نکي شود.

آموز وارد کرد؟ کيک و کلوچه دارای کالری باال
است و مي تواند انرژی مورد نياز را به منموار
هک ميار و ده تامين کند ،ولمي مموضموع
حائزاهکيت آر است که اهن محصوالت به چمه

برند توصيه شده از سوی مؤسسه تروهج محمصمول
سالم با توجه به بررسي مواد تشريل دهنده و بازدهد از کارخانه
کيک  ،کلوچه و اشارودل با برند (سابينا و شيار است).

شرل و از چه موادی با چه درصد و کيفميمامي
تهيه مي شود.
کيک و کلوچه از آرد سفيد بمدور

سبوس تهيه شده و برای اهجاد پف و تمردی
بافت کيک از برينگ پودر اسافاده مي کننمد.
اهن پودر مخلوطي از جوش شميمرهمن ،ممواد

مراحل تولید:

اسيدی خوراکي و ترکيبات مولد  Co2است که
مي تواند مولد زخکهای سخت معمده و روده
باشد و به شدت از قدرت جي کلسيم و آهمن
بدر مي کاهد.
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گزارش تصویری از نحوه پخت اشترودل در کارخانه سابینا  -اردیبهشت ماه 1394
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گزارش تصویری از نحوه پخت اشترودل در کارخانه سابینا  -اردیبهشت ماه 1394

ادامه مراحل
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سه روز بستنی نفروخت ،یک عمر شهرت گرفت!

سالها پيش در فاصله ی مميمار کمودکمي و

مدتي مي گيرد تا اهن که راز اهن ماجمرا را

نوجواني ،هک بار از پدرم در باره شهرت بسانمي اکمبمر

برای کسي فاش مي کند و به او مي گوهد که

ملمت

مشدی( اکبر مشهدی) سوال کردم.دلم مي خواست بدانم

نفروخان بساني در آر سه روز چه بود .آر شخص بمه

چرا هر وقت صحبت از بساني مي شود ،مردم نمام اهمن

اکبر مشدی مي گوهد :هکار تره از بساني را که آلوده

بساني را بر زبار مي آورند.آر روزگار محل زندگمي مما

به فضله موش شده بود را بر مي داشاي و ب يه اش را

جاهي حد فاصل دو خيابار معروف آبشمار و دردار در

مي فروخاي.اما او مي گوهد تکام محاوهات آر ظمرف

خيابار ری بود .هنوز هم قدهکي ها به آر خيابار ها کوچه

نجس است و من چنين بساني دست مردم نکي دهمم.

آبشار و کوچه دردار مي گوهند .تا جاهي که خاطرم هست

آر شخص دوباره مي گوهد :شکا با اهن کارتمار فمالر

بساني فروشي اکبر مشدی در هکار خيابار ری بود .اگمر

مبلغ سرماهه را دور رهخاي .اکبر مشدی جموا

ممي

اشاباه نرنم حوالي خيابار ادهب بود که امروز با احمدا

دهد که خدا رزا ،و روزی رسار است .من اهن کار را

اتوبار آهنگ و محالتي دهگر هيچ اثری از آر خيابمار و

بخاطر خدا انجام دادم و او خودش ککک خواهد کرد.

مسجد معروف سنگي وجود ندارد.



آری ،اکبر مشدی آر سه روز بخاطر خدا از

خير سرماهه اش مي گيرد و در و

و اما لت شهرت بساني اکبر مشدی

اهن شهرت را از

خدا مي گيرد .او پس از اهن ماجرا ساليار سال بساني
پدرم در باره اهن بساني فروشي معروف تهرار

مي فروشد و نامش هنوز هم بر سر زبانهاست .او بما

گفت :من شنيده ام در روزگاری که اکبر مشمدی همک

خدای خود معامله کرد و جوابش را هم گرفت .براساي

بساني فروش ساده و معکولي بيش نبود ،هک روز قبل از

تنها تجارتي که تکام آر سود است و ضرر نکي پيهرد،

فروش بساني ،ماوجه مي شود که داخل ظرف اصلمي و

معامله با خداست.

بزرگ توليد بساني ،فضله موش افااده است .سپس تکام
محمدحسین دیزجی

محاوهات آر ظرف را دور ميرهزد .در واقع آر روز هميمچ
بساني نکي فروشد و هيچ درآمدی هم کسب نکي کنمد.

اهن اتفا ،سه روز پشت سر هم تررار مي شود و هر بار او
تکام توليدش را که بخشي از سرماهه او به حسما

ممي

آمده ،از بين مي برد.مشارهانش تعجب مي کنند که چمرا
سه روز است اکبر مشدی بساني مي سازد اما آر را نکي
فروشد و محصولش را دور مي رهزد .با همر دردسمر و
مش اي که از نظر مالي پيدا مي کند ،باالخره بمرای روز
چهارم دوباره به توليد بساني مشغول مي شود .او هر بمار
تکام وساهل و ظروف را آ کشيده و با تجهيمزات پماک

شروع به توليد مي کند .اهن معکما بمرای بمرخمي از
مشارهانش سوال برانگيز مي شود.
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Our vision ...

Scientific research shows the expanding technology and

Steering Committee

consuming of additives, pesticides, antibiotics and hormones in
food products had caused unavoidable effects on men’s health in

The committee consists of Dr. Ali Malboobi , Dr.

upcoming developing countries. The pollution leads to congenital

Seyed Mahmoud Reza Shayesteh, Managing Director, Dr.

birth defects and cancers mostly to kids. To avoidance of such

Vahid Nesaei, Commercial Deputy and Mrs. Rastegari as

abnormalities and diseases we should upgrade the knowledge of

Executive Manager balances the strategy due to the points of

farmers and producers in the field of production of safe products

view of the institute as well as the confirmation of its perfor-

and familiarizing with the people. To achieving this goal the

mance and evaluation of expected procedure.

technical committees as; (1) Standardization, (2) Evaluation, (3)
Steering, and (4) Expert-advisors committees established to present some solution in promoting the men’s health and expanding
the knowledge in production, recognition and consumption of
healthy and organic products.

Expert Advisors Committee
The expert-advisors committee is a scientific
gathering consist of academic members in various faculties
are supporting scientifically which it is society health. The
experts in the field of; Medical, Pharmacy, Viruses,

Standardization Committee

Microbes, Hormones, Genetics, Heavy Metals, Poisons,

The standardization committee consists of safe product

Pesticides, Veterinary, Economic, Commercial and etc…

experts which by studying the safe products indexes from the
various countries, international organizations, national standard
organization and ministry of health and medical education modifying the relevant standards to the organization of agriculture
and its products and food stuffs. The safe food and service to
human and environment are account in these indexes.

Evaluation Committee
The evaluation-committee experts are fully obey of the
standards and follow tough tests of the goods and arrange for
obtaining the relevant certificate if it approves.
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