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مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای واردکننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی
انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

موضوع: ابالغ نحوه ارائه مدارک درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی،صدور، تمدید و اصالح پروانه ورود مواد اولیه و 
محصوالت فرایند شده غذایی و آشامیدنی

با سالم و احترام؛
     بدینوسیله ضمن ابالغ چک لیست های بازنگری شده" درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید 
کننده مواد اولیه/ فرایند شده غذایی و آشامیدنی" ، به اطالع می رساند از تاریخ ٩٧/٨/١٥ ، کلیه متقاضیان واردات مواد 
اولیه و محصوالت فرایند شده جهت صدور، تمدید، افزایش قلم یا افزایش نام تجاری، ضروری است تا مدارک مورد نیاز جهت 
صدور / تمدید / اصالح پروانه ورود، افزایش قلم و نام تجاری را به صورت فیزیکی در یک زونکن به همراه CD آن، به نحوی 
که کلیه مدارک بصورت تفکیک شده بر حسب بندهای چک لیست درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید 
کننده مواد اولیه/ فرایند شده غذایی و آشامیدنی و با ذکر شماره پیوست در برچسب اسناد فیزیکی و در نام فایل الکترونیکی 

مشخص شده باشند به این اداره کل تحویل نمایند.
مدارک ارائه شده باید اصل بوده و صرفاً در مورد اصل قرارداد نمایندگی و گواهی فروش آزاد (FREE SALE) ارائه تصویر اسناد 
در هنگام ارائه مدارک بالمانع می باشد، بدیهی است پس از کسب رای از کمیته فنی و قانونی، مدارک مورد اشاره باید به تائید 
مراجع ذیصالح کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ایران (LEGALIZE)  شده و جهت ادامه روند 

صدور / تمدید/ اصالح، در اسرع وقت به این اداره کل تحویل شود.
پس از طرح مدارک در کمیته فنی و قانونی، CD ارائه شده به اداره کل به عنوان مدارک شرکت متقاضی در سیستم اسناد و 
مکاتبات سازمان حفظ و نگهداری شده و متقاضی می توانند حداکثر طی مدت یک هفته، نسبت به دریافت زونکن اسناد فیزیکی از 

دبیرخانه مرکزی سازمان اقدام نمایند. 
همچنین مسئولیت اصالت و کفایت مدارک ارائه شده با متقاضی بوده و در صورت عدم ارائه کامل مدارک و یا عدم رعایت 
ترتیب قرار گرفتن مدارک در زونکن و CD مطابق با بندهای چک لیست فوق، در زمان تحویل به دبیرخانه، کلیه مدارک پرونده به 

متقاضی عودت داده خواهد شد.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر رضوی افضل مدیرکل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   : جهت استحضار و صدور دستور مقتضی 

به منظور اطالع رسانی از طریق دبیرخانه مرکزی و اجرای فرایند تعریف شده
سرکار خانم دکتر رحمانی معاون محترم برنامه ریزی  : جهت اطالع و اقدام الزم

جناب آقای مهندس صادقیان مشاور امور فنی و سیاستگذاری اداره کل غذا  : جهت اطالع و اقدام الزم 
سرکار خانم مهندس صباح سرپرست اداره نظارت و ارزیابی شیرخشک ، غذای کودک و فرآورده های غذایی ویژه  : جهت اطالع و اقدام 

الزم پیرو هماهنگی بعمل آمده
سرکار خانم مهندس محمد علیزاده سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی با منشاء گیاهی  : جهت اطالع و 

اقدام الزم پیرو هماهنگی بعمل آمده
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی سرپرست محترم  اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی   : جهت اطالع 

و اقدام الزم پیرو هماهنگی بعمل آمده
سرکار خانم مهندس محمدی سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی  : جهت اطالع و اقدام 

الزم پیرو هماهنگی بعمل آمده
سرکار خانم مهندس شایگان سرپرست گروه روغن ها، چربی ها و تراریخته  : جهت اطالع و اقدام الزم پیرو هماهنگی بعمل آمده

جناب آقای مهندس رضایی اهری سرپرست اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی  : جهت اطالع و اقدام الزم 
پیرو هماهنگی بعمل آمده

سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس گروه مطالعه و برنامه ریزی  : جهت اطالع و اقدام الزم پیرو هماهنگی بعمل آمده
سرکار خانم مهندس سمیعی سرپرست گروه مدیریت کیفیت، رتبه بندی و ممیزی  : جهت اطالع و اقدام الزم در زمینه مدیریت اسناد و 

مدارک
جناب آقای مهندس کاکوئی کارشناس برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت غذایی  : جهت اطالع 

جناب آقای دکتر دادمهر مسئول امور استانها و برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خوراکی و آشامیدنی در بازار ( :  (pms جهت اطالع و 
اقدام الزم 
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