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 05/02/1400 تهیه گزارش تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
  یاز تنو   داریباام خر  ییذاا عیصناا  هیبهداشنت مددا مواد اول  یاخا گواهمراتب اعتراض انجمن صناایع ذاایی اتنتاب به 

 ذاا و داروتازماب  

 انجمن صاایع ذاایی اتتاب مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

مواد اولیه صناتت ذاا باام خریدار از   1داددرخواتنت انجمن صناایع ذاایی اتنتاب مو نوذ اخا گواهی بهداشنت محسنب 

مواد رانوب    2(16با اتننتااد به ماده   تننوی متاونت ذاا و دارو در دتننتور کار دبیرخانه اتننتاب ررار گرنتگ این گواهی

درخواتنت    درخواتنت می گرددگ این گواهی در حالیدارو   از تنوی متاونت ذاا خوراکی، آشنامیدنی، آرایینی و بهداشنتی

که صناحداب صناایع به مارور تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد خود از انواذ مسنیرها برای دور زدب تمریا ها  می گردد  

ا  به مارور عدم مواجه ب که اذلب کینورهای ارواایی هسنتاداتنتفاده می کاادگ نروشنادگاب مواد اولیه صناایع ذاایی  

صناحداب تنرمایه ممصنوت  به از نروش مسنتییا   های علیه ایراب ایش آید، تمریاالی که به واتنهه مینالت  احتم

   ایرانی خودداری می نمایادگ

واتنهه هایی که کینور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد خود، نااار از رری   صناحداب صناایعبا تیندید تمریا ها  

اردام به خرید می نمایاد و با اایرش هزیاه های مضناع  واتنهه   ترکیه، آذربایجاب و دبی مسنتیر هسنتاد کینورهای در

 و حمل و نیل مواد مورد نیاز خود را وارد و ترخیص می کاادگ  

نیز از واتنهه بودب این تولید کااده مواد اولیه  بازرگانی هسنتاد و شنرکت   واتنهه، شنرکت  ت هایشنرکبا عاایت به ایااله 

به شنرکت خود از اراهه گواهی بهداشنت مددا   تمریا های علیه ایراب  میناللبروز به دلیل عدم    ،شنرکت ها آگاهی دارند

  کاادگبه نام خریدار و یا واتهه خودداری می ممهور به مراجع ذیصتح کیور  خود 

تنازماب ذاا و دارو ری ابتذیه ای با مو نوذ اخا گواهی بهداشنت مددا به نام خریدار، مینالتتی متاتنفانه تناگ گاشنته 

را برای واحدهای تولیدی که نیینی در عدم دریانت این گواهی ندارند ایجاد کرده اتنتگ بر اتنای این بخیناامه متاونت  

می  مواد اولیه داخل اندار واحدهای تولیدی  مجدور به توری   این گواهیذاا و دارو اتننتاب ها در صننور  عدم دریانت  

 گردند و واحدهای تولیدی علیرذا تیدل هزیاه های مضاع ، نمی تواناد از مواد اولیه خریداری شده اتتفاده نمایادگ

با عاایت به ایااله هدف از درخواتننت این گواهی تننتمت مواد اولیه وارداتی می باشنند، می تواب راه حل هایی جهت 

 ایوتنت(   7/12/89مورخ   29525/675شنماره   ابتذیهآزمایش تنتمت این مواد انجام دادگ در این راتنتا می تواب به 

الل واحدهای تولیدی در تمریا های آب دوره از تنوی  اشناره نمود که جهت حل مین 1389تنازماب ذاا و دارو در تناگ  

 
گ این مجوز توتن  میاما  کینور تولید کااده کات صنادر می گرددکینور می باشند و نیناب دهاده تنتمت و ایمای ممصنوت  مورد نرر جهت واردا  به  که درکی اتنت  م گواهی بهداشتت مددا  -1

 می گرددگاخا  و، از توی ذاا و داردر خصوص مواد ذاایی و آراییی و بهداشتی و ممصوگ نهایی حاصل از مواد اتتتیالی که در تولید مواد ذاایی به کار می رود

رعایت میررا  عمومی عتوه بر دارا بودب گواهی از تاریخ تصنویب این رانوب ترخیص مواد ذااهی یا بهداشنتی یا آرایینی از گمرک بهر شنالل و کیفیت بمارور بازرگانی یا تدلی اتی با  ( 16ماده ) -2

واردکااده نیز مالل  اتنت برای تمصنیلی اروانه مزبور نرموگ مواد و همیاین موادیاله برای نگاهداری    ار  بهداری اتنت وبهداشنتی و رابلیت مصنرف از کینور مددس مسنتلزم تمصنیل اروانه ورود از وز

  .نمایدبه آنها ا انه شده بوزار  بهداری تسلیا
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مدیرکل نرار  بر مواد ذاایی، آشامیدنی و گگگ وزار  بهداشت و درماب به اتتاب ها ابتغ شده بودگ این ابتذیه با مو وذ  

عدم    رانوب مواد خوراکی، آشنامیدنی، آرایینی و بهداشنتی با  (16 صندور مجوز ترخیص و مصنرف مواد اولیه مینموگ ماده  

اراهه گواهی بهداشنت با توجه به مینالت  شنرکت ها مدای بر اراهه گواهی بهداشنت یا تاییدیه تزم با رعایت  نواب  و 

 میررا  جاری و روانین مربوره به شرح ذیل صادر شده بود:

ی و اندنار ( رنانوب نو  الناکر کنه دارای مسننن وگ نا16کلینه تولیندکااندگناب و واردکااندگناب مواد اولینه مینننموگ مناده  "

مینخص می باشناد انجام ترخیص مواد اولیه با تصنویر گواهی بهداشنت مینروا به اراهه اصنل گواهی بهداشنت حداک ر 

اراهه گواهی بهداشننت به دتیل میننخص با تتهد  روز بتمانع می باشنندگ  ننماا در صننور  عدم امالاب   45ظرف مد   

ر صور  تایید نتایح و مهابیت ویژگی های ماده اولیه ماکور مس وگ نای و مدیرعامل مدای بر انجام آزماییا  تزم و د

با اتنتانداردهای بین المللی و ملی و  نواب  جاری وزار  بهداشنت مصنرف با ردوگ کلیه مسن ولیت ها توتن  شنرکت  

 تزم به ذکر اتت اس از برجام این ابتذیه ایهاگ شدگ  "بتمانع می باشدگ

نتالین این حوزه  مالاب دریانت این گواهی برای واحدهای تولیدی وجود ندارد، لاا  ایااله در حاگ حا ر نیز ابا عاایت به 

 در این خصوص درخواتت دارندگحمایت و ایتیدانی دولت را 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رهوی ایرادا  و میالت  مهروحه:

 با انزایش تمریا ها شرکت های تولیدکااده مواداولیه به شرکت های تولیدی ایرانی مواد اولیه نمی نروشادگ    گ1

گ شننرکت های ایرانی برای تامین مواداولیه مورد نیاز خود نااارا از شننرکت های واتننهه ای که در کیننورهای ترکیه، 2

و با تممیل هزیاه های مضناع  مواد اولیه مورد نیاز شنرکت خود را   مسنتیر هسنتاد اردام می کااد عمار آذربایجاب و 

دلیل نروش ذیر مسننتییا و ایجاد میننالت  تمریا ها از اراهه    به  لیالن شننرکت تولید کااده مواد اولیه  تهیه می کاادگ

 خودداری می نمایادگ صتحیممهور به مراجع ذگواهی بهداشت مددا  

گ تنازماب ذاا و دارو بدوب توجه به تمریا گواهی بهداشنت مددا به نام خریدار از واحدهای تولیدی کینور درخواتنت  3

رخیص شنننده و داخنل اندنار واحندهنای تولیندی را توری  می نمنایند و بناعنت  می کاند و در صنننور  عندم اراهنه، مواداولینه ت

 متضرر شدب واحدهای تولیدی کیور می گرددگ

 تولید، مانع زدایی و اینتیدانی نامگااری شنده اتنت حمایت و همالاری تزمعاواب  ذاا و دارو در تنالی که به   گتنازماب4

 را به عمل نمی آوردگ از صاایع کیور

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 02/ 02مورخ 

حضور نمایادگاب متاونت ذاا و دارو علوم ازشالی، گمرک، انجمن صاایع ذاایی اتتاب و کمیسیوب  جلسه کارگروهی با  

   صاایع ذاایی اتا  تدریز برگزار گردیدگ
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اراهه گواهی بهداشنت در این نینسنت اس از بمو و بررتنی مو نوذ مهروحه و تاکید بر عدم نیش واحدهای تولیدی در 

مددا به نام خریدار میرر گردید مو نوذ در صنمن اصنلی شنورای اتنتاب ررح و اییناهادا  کارگروه در صنور  تایید شنورا  

 به دبیرخانه مرکز ارتاگ گرددگ

 پیشنهادات 

ید، مانع  وجود دارد، جهت حل میالت  واحدهای تولیدی در تاگ تول  89با عاایت به ایااله شرای  میابه ای بین تاگ 

مدیرکل نرار  بر مواد ذاایی،    7/12/89مورخ   29525/675شننماره   زدایی و ایننتیدانی درخواتننت می گردد ابتذیه

 تا رنع میالت  تمریا ها مجددا صادر گرددگآشامیدنی و گگگ وزار  بهداشت 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛مواد خوراکی، آشامیدنی، آراییی و بهداشتی رانوبگ  1

 ؛مدیرکل نرار  بر مواد ذاایی، آشامیدنی و گگگ وزار  بهداشت 7/12/89مورخ  29525/675شماره  گ ابتذیه2

 انجمن صاایع ذاایی اتتابگ 21/01/99/ال  مورخ 400گ نامه شماره 3

 


