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ریاست محترم انجمن واردکنندگان غذایی و آشامیدنی

دبیر محترم انجمن وارد کنندگان برنج 

رئیس محترم اتحادیه واردکنندگان چای

ریاست محترم انجمن دانه های روغنی

موضوع: نمونه برداری از کاالهای اساسی وارداتی (برنج، گندم، چای و روغن) از گمرکات

با سالم و احترام؛

در راستای تسهیل در امر ترخیص و جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات و نمونه برداری از کاالهای وارداتی اساسی (برنج گندم، 

چای و روغن ) از بنادر و گمرکات کشور توسط سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و عطف به نامه( شماره ۳۰۳۳۴۱/۸۰۹م 

مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ مربوط به صورتجلسه رسوب کاال در بنادر) خواهشمند است به منظور انجام نمونه برداری زیر نظر کارشناسان 

معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای ناظر بر گمرگ، قبل از ترخیص کاال ، به شرح ذیل اقدام شود:

مسئولیت هماهنگی و اطالع رسانی به منظور انجام نمونه برداری با مسئول فنی شرکت واردکننده می باشد. -۱

به استناد نامه شماره ۲۸۹۳۱۵ مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ مدیرکل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان  -۲

ملی استاندارد ایران و صورتجلسه پیوست آن، نمونه برداری به صورت مشترک انجام شده و در زمان نمونه برداری 

کارشناس/ نماینده معاونت غذا و دارو ، کارشناس/ نماینده سازمان ملی استاندارد و مسئول فنی شرکت وارد کننده حضور 

داشته و ضمن بررسی شرایط بهداشتی از هر محموله دو سری نمونه برداری می شود.

یکسری از نمونه های برداشت شده، توسط کارشناس و یا نماینده معاونت غذا و دارو به آزمایشگاه معتبر و مورد تایید  -۳

سازمان غذا و دارو ارسال می شود.

محموله پس از تایید نمونه برداری و تایید اطالعات انبار/انبارهای نگهداری فراورده توسط معاونت غذا و دارو در سامانه  -۴

 REPORT قابل ترخیص بوده، لیکن مصرف محموله تا حصول نتایج آزمون و اعالم نتیجه مجاز نخواهد بود.

پس از دریافت نتایج آزمون (انطباق / عدم انطباق) ، و اعالم نتایج از سوی معاونت غذا و دارو و در صورت بالمانع بودن،  -۵

مسئول فنی مجاز به صدور مجوز مصرف خواهد بود.

۶- صدور مجوز مصرف از سوی مسئول فنی شرکت واردکننده با رعایت سایر قوانین و ضوابط مربوطه و پس از بارگذاری 

مستندات بهداشتی از جمله گواهی بهداشت و سایر موارد در سامانه TTAC با مسئولیت شرکت وارد کننده و شخص 

مسئول فنی خواهد بود.

اعالم نتایج آزمون حاصل از نمونه برداری توسط معاونت غذا و دارو (ریز نتایج آزمون) به شرکت صاحب فرآورده جهت  -۷

بارگذاری در سامانه بالمانع خواهد بود.
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۸- فهرست  آزمایشگاههای مورد تایید در زمینه آزمون های مرتبط با غالت، به شرح نامه پیوست با شماره ۶۸۵/۱۳۱۱۹۱/د 

مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ مدیرکل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی می باشد.

خواهشمند است به نحو مقتضی اطالع رسانی گردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای حجت االسالم درویشیان رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور 
جناب آقای دکتر تدین  سرپرست محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر صداقت سرپرست محترم هیأت بازرسی مستقر در سازمان غذا و دارو
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 

جناب آقای مهندس منصوریان سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی 
سرکار خانم مهندس صباح سرپرست محترم معاونت فنی اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی 

سرکار خانم مهندس محمد علیزاده رئیس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی با منشاء گیاهی 
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی رئیس محترم  اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی 

سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 
جناب آقای مهندس رضایی اهری رئیس محترم اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی 

سرکار خانم مهندس شایگان رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی  فرآورده های ارگانیک ،تراریخته،حشره کشهای بهداشتی و خانگی، 
گندزداهاو آالینده های فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

سرکار خانم مهندس اسدی نژاد سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی 
جناب آقای مهندس سایه وند سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی شیرخشک ، غذای کودک و فرآورده های غذایی ویژه 

سرکار خانم مهندس سمیعی سرپرست محترم بررسی و ارزیابی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی
جناب آقای مهندس بیگلری کارشناس محترم پیگیری اداره کل غذا
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