
 

 مخصوص مراجعين 

  ) آماده مصرف(ضوابط ثبت منابع و کاالهای فرآیند شده

  : مقدمه

با توجه به نقش بسيار مهم شرایط خوب توليد ور عایت اصول فنی و بهداشتی در سالمت وکيفيت محصوالت غذایی، 
 GMP ( Goodای اصول آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی، رسالت وزارت بهداشت ایجاب می نماید قبل از اطمينان از اجر

Manufacturing practice ( بدین منظور ضوابط . در کارخانجات توليدی خارجی از ورود محصوالت آنها ممانعت بعمل آورد
در صورتيکه وارد کننده .  بند تنظيم و از تاریخ صدور الزم االجرا می باشد٧ثبت منابع و اقالم فرآیند شده به شرح ذیل در

 ضوابط و اخذ پروانه ثبت اقدام به واردات نماید هيچگونه مجوزی از سوی این اداره کل صادر نخواهد ای بدون رعایت این
  . شد

 ١٣٨٣قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) ر(بند) ٩(ارائه اصل و تصویر برابر اصل شده گواهی ثبت نمایندگی، موضوع جزء )١
  . ادر شده باشدکل کشور که توسط وزارت بازرگانی جمهوری اسالمی ایران ص

  . اصل گواهی فوق پس از رویت کارشناس بررسی کننده به متقاضی عودت خواهد شد: الف

 دستورالعمل اجرایی قانون مذکور که به موجب آن کليه ٥به منظور کنترل سطح عرضه ردیابی کاالها، رعایت ماده : ب
 خود را با بسته بندی مشخص، شماره شرکتهای خارجی و نمایندگيهای رسمی شرکتهای خارجی موظفند کاالهای

ثبت، شماره گواهی وزارت بازرگانی، برچسب مشخصات کاال، شماره گذاری کاالیی و هالوگرام به همراه فاکتور فروش 
در هر دو حالت چاپ یا استفاده از . (عرضه نمایند الزامی بوده و صدور مجوز ترخيص منوط به رعایت این ماده می باشد

  ) الزم است قبل از حمل کاال انجام گيردبرچسب فارسی، 

با همان ویژگی و  ) Certificate of free sale=cfs( ارائه اصل گواهی فروش آزاد کاال در کشور مبداء و سایر کشورها )٢
 این گواهی تحت عنوان گواهی قابليت فروش آزاد Private labelبا عالمت تجاری محصول وارداتی، در خصوص محصوالت 

  . ور مبداء یا سایر کشورها خواهد بوددر کش

  . در کارخانه توليد کننده ) HACCP Certificate یا GMP Certificate( ارائه اصل گواهی تصدیق اجرای شرایط خوب توليد)٣

 ) International Accreditationforum = IAF( گواهی صادره آن دسته از شرکتهای مميزی که صالحيت آنها توسط 
  .  باشد، معتبر و مورد استناد خواهد بودتایيد شده

 به یکدیگر الصاق و مندرجات آنها به صراحت توسط مقام ذیصالح کشور مبداء تایيد و براساس ٣و٢گواهی های بند: توجه
 قانون مدنی کشور، موضوع اعتبار اسناد صادره در خارج از کشور، پس از تصدیق سفارت جمهوری ١٢٩٥ ماده ٤بند

 در کشور مبداء و یا تایيد سفارت کشور صادر کننده در داخل کشور و تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
  . اسالمی ایران معتبر و قابل استناد خواهد بود

، بنا به تقاضای نماینده قانونی شرکت مبنی بر انجام بازدید کارشناسی از ٣ضمنًا در صورت عدم ارائه سند ردیف
 HACCP و یا GMPموضوع در کميته مربوطه طرح و در صورت تایيد، به منظور مستندسازی اجرای اصول کارخانه توليدی، 

  . تایيد کارخانه طی گزارش بازدید، می تواند به جایگزینی سند یاد شده منظور گردد.از کارخانه بازدید بعمل خواهدآمد

ضاء توليد کننده شامل ویژگيهای فيزیکی، شيميایی ، ارائه اصل آناليز کامل محصوالت در سربرگ با مهر، تاریخ و ام)٤
  ). فاکتور فروش( با ذکر درصد ترکيبات مرتبط با پروفرما ) Ingredient( ميکروبی و مواد تشکيل دهنده محصول 

ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر تصدیق اصالت و سالمت بهداشتی کاالهای وارداتی تحت نمایندگی و تقبل ) ٥
  .  قانونی ناشی از عوارض ناخواسته مصرف این محصوالتمسئوليتهای

  : ارائه طرح برچسب فارسی نویسی شامل مطالب ذیل) ٦



در (نام کاال، نام شرکت توليد کننده، نام کشور توليد کننده، تاریخ توليد و انقضاء مصرف، سری ساخت، طریقه مصرف
و ) در محصوالت غذایی و آشاميدنی( يل دهنده محصولنام مواد تشک) در صورت لزوم(، احتياطات مصرف )صورت لزوم

  . شماره پروانه واردات وزارت بهداشت، نام سفارش دهنده

در صورتيکه تاریخ توليد و انقضاء و سری ساخت بر روی بسته بندی محصول درج گردیده باشد نياز به درج آن در : توجه
از جمله تاریخ توليد و انقضاء و سری ساخت بر روی بسته برچسب فارسی نبوده و صرفًا به دليل اطالع مصرف کننده 

ضمنًا در ارتباط با اقالمی که امکان نصب برچسب در آنها وجود ندارد مانند رژ لب، . استفاده گردد.بندی درج گردیده است
لصاق، طرح کليه اطالعات فوق می بایستی در کوچکترین واحد بسته بندی دارای امکان ا... سایه، مداد چشم، ریمل و
  . فارسی نویس درج گردد

، اسکاندیناوی، آمریکای شمالی )آلمان، فرانسه، انگليس، سوئيس، اتریش، بلژیک، هلند(کليه منابع اروپای غربی 
بوده و این مدارم و مستندات نيز به تائيد اداره کل ٦ لغایت١، ژاپن و استراليا که دارای مدارک ردیفهای )آمریکا و کاندا(

شد در صورت اعتبار گواهی نمایندگی صادره توسط وزارت بازرگانی، حداکثر به مدت شش ماه ثبت و واردات از رسيده با
  . این منابع با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری بالمانع خواهد بود

  . در مورد دیگرکارخانجات عالوه بر ارائه مستندات مذکور ارائه سند ذیل نيز ضروری است

 از VCDشرکت توليد کننده براساس فرم مربوطه و در صورت امکان  ) PMF ( Plant & Product Master Fileارائه ) ٧
  . واحدهای مختلف کارخانه توليد کننده

 در صورت تائيد کارشناس اقدام کننده، سرپرست گروه و رئيس اداره مربوطه حکم تایيد اداره کل را داشته و ٧سند ردیف
 در صورت اعتبار گواهی نمایندگی صادره توسط وزارت بازرگانی منبع و حداکثر به مدت شش با ارائه مستتدات مذکور و

  . ماه ثبت و واردات از آن با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری بالمانع خواهد بود

ونی شرکت  ، بنا به تقاضای نماینده قانPMF و یا عدم تائيد ٧، ٣ضمنًا در صورت عدم ارائه یکی از مستندات ردیفهای 
توليد کننده مبنی بر انجام بازدید کارشناسی از کارخانه توليدی، موضوع در کميته مربوطه طرح و در صورت تایيد به 

 از کارخانه بازدید بعمل خواهد آمد و گزارش بازدید در صورت تائيد HACCP و GMPمنظور مستندسازی اجرای اصول 
  . اهد شدکارخانه جایگزین اسناد بندهای مورد نظر خو

  . تمدید پروانه ثبت منبع منوط به بررسی و تایيد عملکرد نمایندگی خواهد بود: توجه

مربوط به محموله وارداتی براساس ماده  ) Health Certificate( توضيح اینکه در زمان ترخيص ارائه اصل گواهی بهداشت 
 قانون مواد خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی با تایيد صریح مندرجات گواهی فوق توسط مقام ذیصالح کشور ١٦

مبداء و تصدیق سفارت جوهوری اسالمی ایران و یا تایيد سفارت کشور صادر کننده در داخل کشور و تصدیق آن توسط 
  . ارجه جمهوری اسالمی ایران الزامی استوزارت امور خ

در صورتی که این مدارک به زبانهای دیگر . ضمنًا کليه اسناد صادره در خارج از کشور باید به زبان انگليسی ارائه گردد
  آ /٢١/٥./باشد ارائه اصل و ترجمه رسمی آنها الزامی است

    

  دکتر محمد رضا فاضلی 

  ميدنی، آرایشی و بهداشتی مدیر کل نظارت بر موادغذایی، آشا

   

اقالم ذیل با توجه به بررسيهای بعمل آمده و ارزیابی خطر در دستور کار ثبت بهداشتی توليد کنندگان خارجی قرار گرفته 
اند، لذا از تاریخ صدور این بخشنامه صدور هر گونه مجوز ورود و ترخيص صرفًا توسط اداره کل نظارت بر موادغذایی، 

بدیهی است صدور مجوز ورود و ترخيص برای آن دسته از اقالم . یشی و بهداشتی صورت خواهد گرفتآشاميدنی، آرا
مورد نظر که توليد کنندگان آنها قبًال به ثبت رسيده و دارای پروانه بهداشتی واردات می باشند، توسط دانشگاههایی که 

  . مجاز به صدور مجوزهای مذکور هستند بالمانع می باشد

  وانيل -٦تریک اسيد سي-١



  چای -٧ پودر کاکائو -٢

  شيرخشک صنعتی - ٨ژالتين -٣

   پودر نارگيل - ٩اسانس و رنگهای خوراکی و بتاکارتن -٤

   ) CBS(  روغن جانشين کره کاکائو-١٠ کره -٥

    

  دکتر رسول دیناروند 

  معاون غذا ودارو 

 کل کشور در خصوص واردات مواد اوليه و ١٣٨٦قانون بودجه سال ١٤تبصره » د « دستورالعمل اجرایی ردیف یک بند
   ١٣٤٦ قانون مواد خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ١٦اقالم بسته بندی مشمول ماده 

  : مصوبه

   کل کشور ١٣٨٦قانون بودجه سال ١٤تبصره » د « ردیف یک بند

  : به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود

عایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اوليه توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل تا با ر
کشور و ثبت هر کارخانه توليد کننده فرآورده های آرایشی ، بهداشتی و غذایی یا مواد اوليه و تجهيزات پزشکی و 

ریال ) ٥٤٠٠٠٠٠٠( در داخل کشورمعادل پنجاه و چهار ميليونآزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان
ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ) ٩٠٠٠٠٠٠( و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه ميليون 

  .  قسمت سوم این قانون واریز نماید١٤٠١٠٤ردیف 

  : تعاریف ) ١ماده

د کننده مواد اوليه مورد مصرف در محصوالت غذایی، آشاميدنی، آرایشی و محلی است که تولي): منبع( کارخانه- الف
بهداشتی و مکمل های رژیمی و ورزشی واقالم بسته بندی بوده و در کشور مبداء به ثبت رسيده و دارای شخصيت 

  . حقوقی مستقل باشد

  . کارخانه تلقی می گردندشعبات یک کارخانه در صورتی که دارای یک نام کامًال مشترک باشند، یک : ١تبصره

در این متن ماده اوليه به فرآورده ای اطالق می گردد که جهت مصرف در کارخانجات توليدی دارای پروانه :  ماده اوليه- ب
ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد شده و تحت نظارت مسئول فنی یا در اصناف مرتبط با صنایع 

مواد اوليه بسته بندی از جمله انواع گرانولها، . ی، جهت توليد محصول نهایی مصرف گرددغذایی، آرایشی و بهداشت
  . کاغذها، فویل ها، پاکتها و مواد مشابهات نيز جزء این گروه محسوب می شوند

ابط و مدارک مورد نياز جهت ثبت کارخانه و ثبت هر قلم فرآورده با استناد به قوانين و مقررات جاری کشور و ضو) ٢ماده
  . دستورالعمل های صادره از سوی معاونت غذا وداروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می گردد

" در صورتيکه کارخانه ای دارای شعبات متعدد باشد الزم است شرایط فنی و بهداشتی هر شعبه از لحاظ : ١تبصره
ر صورت تائيد کارخانه خارجی با نمایندگی مربوطه مشمول بطور جداگانه بررسی گردد و د " GMP یا بازدید PMFمدارک 

  . پرداخت فقط یک تعرفه ثبت منبع خواهد بود

تعيين تعداد اقالم جهت واریز تعرفه ثبت فرآورده، براساس جدول گروه بندی مربوطه که از سوی معاونت غذا و : ٢تبصره
  . انجام می گيردداروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم خواهد شد، 

اسيد سيتریک، پودر کاکائو، ژالتين، اسانس خوراکی، رنگهای خوراکی و بتاکاروتن،کره، وانيل، چای، شير : اقالم) ٣ماده
می باشند و وارد  ) GMP( مشمول ثبت بهداشتی ) CBS( خشک صنعتی، پودر نارگيل و روغن جانشين کره کاکائو



می بایست نسبت به واریز هزینه های مربوط به ثبت کارخانه و فرآورده )  توليد کنندهاعم از بازرگان و(کنندگان این اقالم 
  . مطابق مقررات اقدام نمایند

و وانيل شرکتهای بازرگانی تا  ) CBS( در خصوص شير خشک صنعتی، پودر نارگيل، روغن جانشين کره کاکائو: ٣تبصره
 می بایست ٨٦دام به واردات می نمایند تا پایان دی ماه سال و شرکتهای توليدی که خود راسًا اق٨٦پایان شهریور 

  . نسبت به ثبت و واریز هزینه های مربوطه اقدام نمایند

    

روغن خام، برنج، شکر، حبوبات و محصوالت فرآوری نشده کشاورزی به دليل عدم قابليت ثبت منبع : اقالم) ٤ماده
  . مشمول این دستورالعمل نمی باشند

 قانون مواد خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی به صورت اختياری و ١٦واد اوليه مشمول مادهسایر م) ٥ماده
  . تشویقی در سال جاری قابل ثبت می باشند

  : از مزایای ذیل برخوردار می باشند) در طول زمان اعتبار(دارندگان گواهی ثبت کارخانه ) ٦ماده

، مجوز ورود از طریق وزارت بازرگانی صادر می گردد و نيازی به مراجعه به )باردر مدت اعت(  با ارائه گواهی ثبت کارخانه •
  . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ مجوز واردات نمی باشد

 نمونه برداری از محموله های دارای گواهی ثبت کارخانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از ترخيص  •
  .  مجوز توزیع، در محل انبار صاحب کاال صورت می پذیردو قبل از صدور

با توجه به اعتبار گواهی ثبت نمایندگی وزارت ( پذیرش گواهی بهداشت مدت دار با رعایت مندرجات فرم مربوطه  •
  ) بازرگانی

  . توليدی فقط یکبار هزینه ثبت دریافت می گردد) کارخانه(برای یک منبع ) ٧ماده

 به تائيد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسيده است و ٢٧/٤/٨٦تبصره در تاریخ ٤ ماده و ٧راین دستور العمل د
  . از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد

    

  دکتر لنکرانی 

 


