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 13/05/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 عنوان موضوع
اداره کل دامپزشییی اسیتان و مواونت ا ا و دارو دانایگاه م وم کزشییی ت ریز در خصیوئ ارا ه   یلزوم هماهنگبررسیی موویو   

 ی یت د  عیو صنا  یکااورز  یمحصوالت صادراتگواهی بهداشت  

 انجمن صنایع ا ایی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

از تاریخ  "؛  با اصیحاات و الحاقات بودی  1346  سیا   مصیو قانون مواد خوردنی و آشیامیدنی و آرایایی و بهداشیتی  (  7ماده )  مطابق

  تصیوی  این قانون تسسییه هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشیامیدنی و آرایایی و بهداشیتی منوص بتحصییل کروانه 

  کروانه و طرز کار و تولید و بهرهها کروانه تسسیییه نیز از وزارت اقتصییاد اسییت شییرای  صییدور  از وزارت بهداری و در مورد کارخانه

   "شود تویین خواهد گردید.  اییه وسی ه وزارت بهداری تهیه مینامهمزبور در آ ین  برداری و اداره مؤسسات

صیمت و یا جهاد    وزارتاخ  مجوز از    ویمن  ،ا ا در اوزه صینوتااداث یک وااد تولیدی    ،یلیف قانونابر اسیا  تی  در اقیقت

تمام سیرمایه    ووزارت بهداشیت می باشید    ، بهره برداری، مسیوو  ننی، بهداشیت سیاخت ازتاسییههای  کروانه     خابه    م زمکایاورزی  

صییینیایع ای ایی می نمیاینید، بیایسیییتی تمیامی کروانیه هیای مربوص بیه وزارت  در اوزه  ییک وااید تولییدی    اایداثگی ارانی کیه اقیدام بیه 

 بهداشت را اخ  نمایند تا اجازه نوالیت داشته باشند.  

  ای  یبهداشیت محموله ا  یگواهچنانچه واادی اقدام به صیادرات محصیوالت تولیدی وااد خود نیز نماید، بایسیتی نسی ت به اخ   

بهداشیت مدت دار جهت    یوگواه  یبهداشیت محموله ا  ینحوه صیدور گواه  ییدسیتورالومل اجرا"ط ق    بهداشیت مدت دار  یگواه

،  دیگر کایورها بین الم  ی    قوانینلیین بر اسیا     اقدام نماید.  "یو بهداشیت یای یآرا  ،یدنیآشیام  ،ییا ا  یصیادرکنندگان نرآورده ها

سیازمان  ،  های گوشیتیمنایا  دامی نییر محصیوالت ل نی، مسیل، محصیوالت آبزیان، نرآوردهصیادرات نرآورده های ا ایی با    متولی

صییادرات این محصییوالت به دیگر کاییورها مسییت زم ارا ه گواهی بهداشییت از سییازمان    بدین ترتی .  دامپزشیییی کاییور می باشیید

 دامپزشیی کاور است تا مورد ق و  واقع گردد.

به  شیده    ینراور  ییو کنتر  مواد ا ا  یبر مهده سیازمان دامپزشییی  نینیارت و کنتر  مواد خام کروتو  در االیسیت که در ایران  این

کایاورزی مسیت زم دریانت گواهی های   ت دی ی  برخی از صینایعو  . ل ا صیادرات محصیوالت ل نی می باشیدسیازمان ا ا و دارو  مهده  

 هر دو سازمان می باشد.

با توجه به اینیه اخ  گواهی های بهداشتی سازمان ا ا و دارو، برای صاا ان صنایع زمان ر و هزینه بر می باشد، ل ا تحمیل هزینه  

تا    یاز دامدار  رخامیشیی   دیتولنرایند    ازطوالنی  کروسییه  ز سییازمان دامپزشیییی که  ( اIRکد  )  صییادراتیگواهی    دریانتهای مجدد  

دارد، برای صیاا ان صینایع که اقدام به تولید و اشیت ا     یمقصید صیادرات  ازیمورد ن  یهایابیو ارز  یینهامحصیو   نیارت  کارخانه و  

 زایی نموده اند، صحیح نمی باشد.

اینیه واادهای تولیدی صنایع ل نی  و با توجه    توسوه صادرات می باشدکاورها؛  اقتصاد    کیارنت  ییی از شروص  با منایت به اینیه

صییادرات این بخش،  از  و صیینایع ت دی ی کاییاورزی در کاییور کیاییرنت قابل محایه ای داشییته اند، ل ا باسییتی برای امایت  

به دلیل ناسیازگاری های قوانین و مقررات داخ ی و بین الم  ی متحمل    نوالین این اوزهگردد تا    تخاذام ی    در سیطحتصیمیماتی 

درگیری های کیاکی    وماییحت  به دلیل  ان انسیتان که   ومراق    یکایورها  صیادرات  صیرنا بهضیامف و اتح  وقت نگردند و  هزینه م

 امیان صادرات به تمامی کاورها را داشته باشند.اکتفا ننمایند و    استانداردهای بین الم  ی را رمایت نمی کنند،داخ ی؛  

الزم به ذکر است چالش های این م ایرت در سطوح م ی سازمان های دامپزشیی و ا ا و دارو نیز کیگیری شده است که متاسفانه  

برگزار گردید که    9/12/99  یاد شده در تاریخ  بین مدیران دو سازماننیز  ی  ناست ماترکنتیجه بخش ن وده است. در این راستا  
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  ی صادرات نرآورده ها  نیارتی در خصوئ فیوظاتفویض اختیار  سازمان دامپزشیی کاور م نی براز سوی کیانهاداتی در نهایت 

د کروانه از اداره کل نیارت بر مواد  جوا  یل ن  ینرآورده ها   ی  گواهنوصدور هر  و کیانهاد بحمانع بودن    ی به سازمان دامپزشییل ن

  یمقصد صادرات نرآورده ها   یها  ویه( با توجه به درخواست کاور)وبال  یسازمان توس  سازمان دامپزشی  نیا  یدنیو آشام  ییا ا

اده  واقع ن  طرنین  مورد ق و   ،هر دو سازمان  یقانون  اولویت هایکه متاسفانه بدلیل  ارا ه گردیده    ا ا و دارو  از سوی سازمان  ،یل ن

 و این مووو  به یک چالش بزرگ صنایع ل نی ت دیل شده است. 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 ر و  ایرادات و مایحت:

نرآورده های    در خصییوئ متولی صییدور گواهی بهداشییت صییادراتیمدم هماهنگی قوانین بین الم  ی با قوانین داخ ی کاییور    .1

نوا  این  واادهای تولیدی    ، بامث شیدههای گوشیتیمنایا  دامی نییر محصیوالت ل نی، مسیل، محصیوالت آبزیان، نرآوردها ایی با  

 متحمل هزینه های مضامف و اتح  وقت گردند.  برای اخ  گواهی هر دو سازمان    اوزه

نوالین  ،  توجه نایده و همین موویو  بامث گردیدهبه قوانین و اسیتانداردهای بین الم  ی  متاسیفانه در وویع قوانین داخ ی کایور  .  2

 مونقیت الزم را بدست نیاورند.  کنند وچند کاور همسایه بسنده  به    بجای ورود به بازارهای جهانی،بخش خصوصی  

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 05/ 09مورخ 

اداره    ،اسیتان  صیمتبا اضیور نمایندگانی از سیازمان    یشیرق  جانیآذربا  یدولت و بخش خصیوصی   یگفتگو  یج سیه کارگروه شیورا

شیرکت شییرکاسیتوریزه کگاه    ،انجمن صینایع ا ا ی اسیتان  ،مواونت ا ا و دارو دانایگاه م وم کزشییی ت ریز  ،دامپزشییی اسیتان

اداره کل دامپزشییی اسیتان و مواونت ا ا و دارو دانایگاه م وم کزشییی    یلزوم هماهنگبه منیور بررسیی موویو     آذربایجان شیرقی

 به شرح ذیل برگزار شد:  ی یت د  عیو صنا  یاورزکا  یمحصوالت صادراتت ریز در خصوئ ارا ه گواهی بهداشت  
صادرات    یبهداشت  یصدور گواه  یکاورها متول  گریو مقررات د  نیبر اسا  قوان:  نسرین درخاانی، مسوو  دبیرخانه شورای گفتگو

در کایور ما به سیازمان ا ا و دارو محو  شیده اسیت.    یگواه  نیصیدور ا  می باشید. ولی  یسیازمان دامپزشیی ی یت د  عیمحصیوالت صینا

  ییچالش ها  در صیادرات با ی یت د  عیصینا  اوزه  یاداقتصی   نیالم ل بامث شیده، نوال  نیبداخ ی و    نیقوان نیب  یمتاسیفانه ناسیازگار

بایسیتی در کوتاه  باشید.    یزمان م  آن مسیت زم  رنعو    در اختیارات اسیتانی نیسیتموویو  در    نیال ابا توجه به اینیه  مواجه گردند.  

  جهبا مایییل موا محصییوالت خود  صییادرات  در    یدیتول  یا واادهاارا ه داد تدو سییازمان    نیتفاهمنامه ب  رینی  ییراهیارها  مدت

 نگردند.
ناا  در کاورهای دنیا مرجع صدور گواهی نراورده های دامی و صنایع ت دی ی که م:  روا جوفری، دبیر انجمن صنایع ا ا ی استان

دامی دارند، با سیازمان دامپزشییی اسیت. لیین در ایران اس  سیاست های متخ ه متولی مواد خام دامی با دامپزشیی می باشد و  

که از مرا ه نرآوری به سیازمان ا ا و دارو محو  شیده اسیت. سیازمان ا ا و دارو برای محصیوالت نرآوری امل از ل نیات و ... بر  

کایورها )ب یر از مراق و ان انسیتان( گواهی    ی الزم را صیادر می کند. لیین هنگام صیادرات به دیگراسی  وظیفه قانونی خود گواه

اداره دامپزشییی درخواسیت می گردد. در این میان گواهی صیادره توسی  سیازمان ا ا و دارو مورد ق و  اداره دامپزشییی نمی باشید.  

ت داریل دامپزشیی آزمایش و گواهی بهداشت سازمان ا ا و دارو را  متاسیفانه این موویو  بامث ایجاد دوگانگی شیده اسیت. درخواس

را ندارند. ل ا چنانچه بتوانیل روشییی   IR  کد  به رسییمیت شییناخته و تایید نماید. بامنایت به اینیه بیاییتر واادها الزامات دریانت

 تاویق کرد.    IR  کد  بدون هزینه باشد، می توان دوستان را به دریانت  این کد کیانهاد دهیل تا دریانت

شیرکت های خصیوصیی برای انجام صیادرات خود باید از ا ا و دارو و دامپزشییی  :  نرید اسیامی، مدیرمامل کگاه آذربایجان شیرقی

گواهی الزم را اخ  کنند. در زمان صیادرات به کایورهای آذربایجان، ارمنسیتان و گرجسیتان تنها گواهی دامپزشییی درخواسیت می  

تی به کایور گرجسیتان و ارمنسیتان داشیتیل. دامپزشییی و ا ا و دارو در این زمینه همراهی الزم را انجام  شیود. دو سیا  کیش صیادرا

 دادند.
که با این    گرددایجاد    اریاخت ضیطرح شیود تا بتوانند تفو  یاینهادیدولت ک  اتیاز طر  هو باید    این ماییل در سیطح م ی اسیت

کاری و هدر رنت انرژی نیز از سیازمان ها و شیرکت ها از بین خواهد رنت. ماهانه تودادی آزمایش مورد نیاز می باشید   اقدام اویانه

با توجه به اینیه آزمایش ها هزینه بر می باشند کیانهاد داریل سازمان های دامپزشیی، نیارت و استاندارد آزمایاگاه های همیار  

ا ی که به صیورت ماهانه و در یک بازه زمانی انجام می شیود مورد ق و  هر سیه طر  باشید.  مایترک امحم کنند تا تمام آزمایش ه
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کارخانه    15در زمانی که آقای دکتر خ د ر یه سییازمان دامپزشیییی بودند از طر  صیینایع این مووییو  کیگیری شییده بود )تمام  

بر صینایع ل نی بسییار زیاد شیده و با این روا  رو به    صینایع درگیر این موویو  بودند( ولی متاسیفانه نتیجه ای نداشیت. اخیرا نایار

 توطی ی خواهند بود.  اگر در این خصوئ اقدامی در استان صورت گیرد کمک شایانی به صنایع ا ا ی استان خواهد بود.  
ی شیود، می  با منیات به اینیه اولین گواهی بهداشیت از سیوی ا ا و دارو صیادر م:  مهدی اامی، مواون سیحمت دامپزشییی اسیتان

توان کیاینهاد داد موارد مربوص به بحث های صیادرات به ییی از این سیه آزمایایگاه مورنی شیود تا صیادرکننده از این بابت متحمل  

  IRوااد کگاه اسیتان، شییرین مسیل، اامی شیمه ل ن در ج فا، سیوت ایش آذرشیهر دارای کد    4هزینه اویانی نایود. در اا  ااویر  

یا کد دامپزشیی برای صادرات می باشد.( این گواهی از سوی   IVCیا   "ایران کد"همان   IRات ندارند )بوده و مایی ی برای صیادر

  یا ا و دارو و سیازمان دامپزشیی   یسیازمان ها  نیدر نایسیت مایترک بدامپزشییی صیادر می شیود و به نومی کد صیادراتی می باشید.  

وظایف نیارتی در خصیوئ صیادرات نرآورده های ل نی، کاسیخی ر یه  ؛ در نامه بازگایت به درخواسیت تفویض اختیار  در تهران

،  1346مصیو     یو بهداشیت  یای یو آرا  یدنیآشیام  ،یمطابق با قانون مواد خوراک"سیازمان دامپزشییی دادند به این صیورت می باشید:  

صیدور    ،یو بهره بردار  هیه تاسی در امور مربوص ب  رندهیگ لیسیازمان ا ا و دارو، تنها نهاد تصیم  یدنیو آشیام  ییاداره کل امور ا ا

واردات و    یصیدور کروانه بهداشیت  ،یبهداشیت  و  یای یو آرا  یدنیآشیام  ،ییا ا عیکارخانجات صینا یسیاخت و مسیوو  نن  یکروانه بهداشیت

و    یمواد خوراک  هیی کیارگیاه ته  ایی هرگونیه کیارخیانیه    تیی نویال  ایی مواد و    یهیا  یژگیو  دییی جهیت صیییادرات، تیا  یبهیداشیییت  یگواه  ص،یترخ

 این مایل استانی ن وده و باید به صورت کاوری ال شود.    ".باشد  یم  یدنیآشام

بوده ولی اا ز شیرای  می   IRگواهی مواونت ا ا و دارو ییی از مدارک الزم برای صیدور گواهی ما می باشید. انرادی که ناقد کد  

طر  اداره کل دامپزشییی به سیازمان ارسیا  شیده و از همان روز مجوز  باشیند و اقدامات الزم را انجام داده اند و نامه مربوطه از  

صیادراتی آنها قابل ارا ه می باشید. واادها ی که متقاویی صیادرات هسیتند باید درخواسیت خود را به ما امحم کنند تا بررسیی الزم  

تانداری تاییل شد، نامه ای در خصوئ  انجام شده و در صورت امیان، در صدد رنع اشیاالت آنها باشیل. کیرو ج سه ای که در اس

به اقای دکتر رمضیانی ارسیا  کردیل. به این منیور که نامه ما را به واادهایی که دارای کروانه سیازمان ا ا و   IRانراد متقاویی کد  

 دارو می باشند منویه کنند تا واادهای متقاوی به ما مراجوه کنند.    

همان ج سیه، این موویو  را به تاییل های خود    3: در راسیتای بند  رجی سیازمان صیمتمحمدنقی هنربر، ر یه اداره بازرگانی خا

 منویه کردیل تا سریوا  اقدام کنند.  
: در نامه ای که آقای دکتر اامی به آن اشاره کردند مووو  به طور ماخص  یوسف رمضانی، مدیر ا ا و آرایای مواونت ا ا و دارو

  ؛قانون مواد خوردنی آرایایی و بهداشیتی   16و    9،  7اسیا  بند    بر  ؛ان سیازمان ا ا و داروبه منوما موظف هسیتیل    .بیان شیده اسیت

بررسیی تاسییه، بهره برداری، کروانه بهداشیتی، سیاخت، مسیوو  ننی کارخانجات، گواهی ترخیص، مجوز مصیر ، مجوز ورود و  

 )این قانون داخل کاور می باشد(    بگیریل.صادرات برمهده  

ا ا و دارو  سازمان  ر  که خارج از اختیا  دارد IRنیاز به گواهی  محصیوالت به برخی از کاورها   برخی ازدر کنار این موویو  صیادرات  

د. ق ح روا  کروانه های تاسییه به این صیورت بود که سیازمان متولی یونی سیازمان  گردو در مرکز تصیمیل گیری می    می باشید

  و  صیادرکننده کروانه اولیه که جهاد کایاورزی و سیازمان صیمت بود بود از صیدور کروانه، با تایید نقایه از سیوی ما، مم ی می شید

برای    ؛ره برداری سیازمان متولی صیادر می شید و سیپه مسیوو  ننی که بود از آن اداره اسیتاندارد امحم می کردسیپه کروانه به

اسیا      شید تا برمنوقد  در این خصیوئ تفاهل نامه ای در تهران    83. در سیا   گرددمسیوو  کنتر  کیفی مورنی  ،  امطای اسیتاندارد

می شیود ط ق آموز  مورد نیاز، کروانه کنتر  کیفی نیز ارا ه شیود. این قضییه  آن کروانه ای که در اختیار مسیوو  ننی قرار داده  

هماهنگی    وبرای همیایه ال شید و تا امروز مایی ی کیش نیامده اسیت. در مورد موویو  امروز نیز به دنوات نیاز به مسیوو  ننی  

ناست  مپزشیی متفاوت می باشد و بالویه. در  دااستاندارد    ، بامی باشد. یا ویژگی ها ی که در آزمایش ها در نیر گرنته می شود

)همان نامه ای که آقای    آن به ما امحم شیده اسیت جهیدر تهران که نت  یا ا و دارو و سیازمان دامپزشیی  یسیازمان ها  نیمایترک ب

ر نمی  ی( سیازمان امحم کرده اسیت که تفویض اختیار میسی سیازمان دامپزشیی  هیشیانه سیاز به ر   یکاسیخ آقا  اامی قرا ت کردند،

صیادر کنندگان محصیوالت م کور، چنانچه کایور م دا     یبرا  ندینرا  لیاز توسیوه صیادرات و سیه  تیبه منیور اما  ینلی  .باشید

د کروانه از اداره کل نیارت بر مواد  جوا  یل ن  ینرآورده ها  یگواه  نو   صییدور هر  د،یمرجع درخواسییت نما  آنصییادرات از    یگواه
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مقصید صیادرات نرآورده    ی)وبالویه( با توجه به درخواسیت کایور هاییسیازمان توسی  سیازمان دامپزشی   نیا  یدنیو آشیام  ییا ا

    باشد.  یسازمان بحمانع م  نیاز نیر ا  ،یل ن  یها
 ت.: این مووو  به ما ابحغ ناده اسمهدی اامی، مواون سحمت دامپزشیی استان

: که این موویو  بیانگر اینسیت که تمام موارد به جز بحث تفویض اختیار، مورد  نسیرین درخایانی، مسیوو  دبیرخانه شیورای گفتگو

 است.    شدهبالویه آن را نیز بیان    کهتایید سازمان ا ا و دارو می باشد  
دار و یا اقای دکتر کحمی با ر یه سازمان ا ا  : می توانیل کیانهاد دهیل آقای استانرویا جوفری، دبیر انجمن صینایع ا ا ی استان

پزشییی در تهران هماهن  شیده و ج سیه ای تایییل دهند و ر یه اتاق و نماینده بخش خصیوصیی نیز در این  مو دارو و سیازمان دا

 ج سه اضور داشته باشند.  
کاییتی انی آقای اسییتاندار و با اضییور اتاق، ر یه  : این ج سییه باید به  یوسییف رمضییانی، مدیر ا ا و آرایاییی مواونت ا ا و دارو

 تا بتوان به نتیجه قابل ق ولی دست یانت.    برگزار گرددها، مدیران کل مربوطه، بخش خصوصی   سازمان
می باشیید. بخاییی از    کروداکت  شینینآزمایاییات کارخانجات، در خصییوئ مواد اولیه، کنتر  های این نرآیند و آزمایاییات  

بخاییی نیز مورد نیاز کارخانه می باشیید.  مواونت ا ا و داروسییت.  وص به دامپزشیییی و بخاییی مربوص به آزمایاییات اولیه مرب

  بوضا نیاز است  کروداکت شینینبرای تولید محصیو  برای ما و برای کارخانه نیاز می باشید. بود از اصیو     ندینرآ  نیا  یها کنتر 

  .انجام شیود که برای مایخص شیدن سیحمت کامل نیاز اسیت   ی در محصیو  تمام شیده، برای اصیو  به نتایجیتخصیصی   ایاتیآزما

 مانند باقیمانده سموم، باقیمانده آنتی بیوتیک ها و .... .  

ها قاب یت   نتیجه آزمایاگاه ها ی که مورد تایید دامپزشیی و استاندارد و ما باشد مورد ق و  می باشد به شرطی که این آزمایاگاه

اینهاد داد اکی  مایخصیی از دامپزشییی، اسیتاندارد و ا ا و دارو تایییل شیود تا نیر و صیورت  الزم را داشیته باشیند. می توان کی

 ج سه ماترک از آزمایاگاه ها ارا ه دهند.   
در قانون هر مجوزی که وجود دارد اگر مورد تایید سیازمان مربوطه باشید مورد تایید ما نیز می    رویا کیروی، بازبینی گمرک ت ریز:

 باشد. )مجوز صادرات( این گواهی ها مورد درخواست کاور مقصد می باشد و برای ما مای ی ایجاد نمی کند.  
برداری،   ده شیامل کروانه تاسییه، کروانه بهره: کروسیه کروانه های امطا شی یوسیف رمضیانی، مدیر ا ا و آرایایی مواونت ا ا و دارو

منتهی کنتر     .، گواهی بهداشیت صیادر کردشیبدون آزما  کروانه مسیوو  ننی و کروانه سیاخت می باشید که با وجود آنها، می توان

را ق و  می  انجام شیده و بررسیی می شیوند و به شیرطی که مورد تایید باشید آن ها    کروداکت شینینهای مواد اولیه، این تولید،  

 کنیل. )که از طی این مراال می توان در مرض نیل سامت گواهی بهداشت را صادر کرد.(  
گواهی بهداشیت در این روند کار صیادر می شیود.    ،: با توجه به تووییحات شیمانسیرین درخایانی، مسیوو  دبیرخانه شیورای گفتگو

  یاینهاد یتوان ک  یم  زیموویو  ن  فیتی  نییو تا تو  اشیته باشییلاین موویو  خارج از ایطه اسیتانی می باشید و باید کیاینهاد م ی د

 ارا ه داد.  یدر قال  تفاهمنامه به مواونت ا ا و دارو و دامپزشی
 : تفاهل در چارچو  قانون امیانپ یر می باشد.  یوسف رمضانی، مدیر ا ا و آرایای مواونت ا ا و دارو

: بهترین راه ال، اقدام از طریق شیورای گفتگو می باشید. من از آقای  سیازمان صیمتمحمدنقی هنربر، ر یه اداره بازرگانی خارجی  

دکتر کرنیان درخواسیت می کنل که تما  ت فنی در این خصیوئ با اقای دکتر مفتح داشیته باشیند تا ارکت م  تی در خصیوئ  

 ال این مایل انجام شود.  

 پیشنهادات 

با    ییا ا  یها نرآوردهدر راسیییتیای ج وگیری از موازی کاری، اتح  وقت و تحمییل هزینه های مضیییامف برای واادهای تولیدی  

گردد: سیازمان های   نی کیاینهاد میویو کروت  یگوشیت  یهانرآورده  ان،یمسیل، محصیوالت آبز ،یمحصیوالت ل ن  رینی  یمنایا  دام

صیدور گواهی بهداشیت محصیوالت یاد شیده منوقد نمایند تا گواهی بهداشیت    وئدر خصی دامپزشییی و ا ا و دارو تفاهمنامه ای  

را صادر  گواهی بهداشت مورد درخواست کاور مقصد    سازمان ا ا و دارو مورد تایید سازمان دامپزشیی قرار گرنته و  توس صادره  

 نماید.
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