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 چکیده 

در ژاپن،    مورد بررسی قرار گرفته است.در مقایسه با ایران  کشورهای مختلف    دردر این گزارش الزامات و قوانین واردات مواد غذایی  

باید فرم اعالم واردات مواد غذایی را به بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در ایستگاه های  وارد کننده مواد غذایی  شرکت های  

  MHLWارسال کنند. محصوالت غذایی وارداتی در بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در ایستگاه های قرنطینه    MHLWقرنطینه  

گیری شده و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال می شود. در    مورد بررسی قرار گرفته و از محصوالتی که نیاز به آزمایش دارند، نمونه

برای در ترکیه    صورت تطابق محصول با مقررات غذایی ژاپن، فرم اعالم مهر تایید را دریافت و اجازه ورود به ژاپن را خواهد داشت.

ایی و خوراک دام با منشا گیاهی و  مواد غذ  الزم است.  "گواهی کنترل"واردات حیوانات، محصوالت حیوانی و برخی از مواد گیاهی  

مواد و اقالمی که قرار است در تماس با مواد غذایی قرار بگیرند برای واردات به تأیید گواهی کنترل احتیاج ندارند. در عوض، یک  

یکی ثبت کند.  سیستم پیش اعالم برای این کاالها وجود دارد. وارد کننده باید اطالعات الزم برای هر محصول را در سیستم الکترون

اطالعات مورد نیاز نام محصول، رده محصول، کشور مبدا، نام وارد کننده، نام صادر کننده یا تولید کننده، لیست مواد تشکیل دهنده  

کرده و برای  نمونه برداری    از محمولهکشاورزی و جنگلداری(    ه)ادار  AFDپس از تأیید مستندات، بازرسان    و برچسب محصول است.

ارسال می شود. اگر نتایج بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها قابل  (  وزارت کشاورزی و جنگلداری)  MinAFآنالیز به آزمایشگاه رسمی  

همه اسناد باید به  قبل از واردات محصوالت غذایی  در چین،    قبول و مطابق با مقررات باشد، واردات محصول اجازه داده می شود.  

دارای یک دپارتمان مدیریت خطر برای کنترل   GACC  شوند.  ثبت)اداره کل گمرک چین(    GACCصورت الکترونیکی در سیستم  

خطر می باشد. محصوالتی که پر خطر محسوب می شوند بیشتر برای ارزیابی انتخاب می شوند. در صورت تایید پس از ارزیابی،  

به ایاالت    FDAمواد غذایی را بدون تایید قبلی توسط  واردکنندگان می توانند  در ایاالت متحده آمریکا  محموله ترخیص می شود.  

ثبت شده باشند و پیش اعالم    FDAمتحده وارد کنند، به شرط آنکه تاسیساتی که محصوالت را تولید، ذخیره یا اداره می کنند، در  

کند. اگر ماده ی    ، پیش اعالم های دریافت شده را بررسی می FDAمرکز پیش اعالم    ارائه شود.  FDAمحموله های ورودی به  

برای پشتیبانی از واردات تعیین می کند که آیا ارزیابی    FDAغذایی مطابق با الزامات پیش اعالم باشد، سیستم عملیاتی و اداری  

اگر بعد از ارزیابی و آنالیز مشخص شد که محموله    بیشتر از محموله قبل از ورود غذا به تجارت ایاالت متحده ضروری است یا خیر.

در استرالیا مواد مواد غذایی وارداتی بر اساس دو دسته بندی خطر و    می باشد، محموله ترخیص می شود.   FDAق با قوانین  مطاب

مواد غذایی گروه خطر تا    .درصد می باشند  100نظارت مورد ارزیابی قرار می گیرند. مواد غذایی گروه خطر دارای یک نرخ بازرسی  

  "آزمایش و رهاسازی"توانند برای فروش ترخیص شوند. غذاهای گروه نظارت مشمول مسیر زمان مشخص شدن نتایج آزمایش نمی 

)دپارتمان کشاورزی و منابع آب( بازرسی های    DAWRهستند و می توانند قبل از دریافت نتایج آزمایش، برای فروش توزیع شوند.  

طرح (  IFISاست و تحت نظارت    DAWRتصادفی از هر ماده غذایی وارد شده را انجام می دهد. ترخیص کاالهای وارداتی به عهده  

وارداتی( غذایی  باشد.  بازرسی مواد  ایران    می  اولیه  در  بر عهدهصدور مجوزهای ورود مواد  و    وارداتی  اداره ی  سازمان غذا  دارو و 

ضروری  از سازمان غذا و دارو قبل از سفارش گذاری و اعالم درخواست خرید مواد اولیه وارداتی    IRC  کداخذ    .می باشداستاندارد  

  IRCجدید یا درخواست تمدید کد    IRCکد   درخواست خصوص کارشناس در نظر اعالم و  بررسی زمان بودن طوالنی می باشد.  

های   کد ثبت الزام،  دارو و غذا سازمان خدمت میز به حضوری مراجعه نیاز به و مربوطه کارشناسان به تلفنی دسترسی عدم،  موجود

IRC  از ماده  ثبت و منبع ثبت هزینه اخذ،  واحد محصول یک جهت بازرگانی( یا  تولیدی از )اعم  کننده وارد هر توسط متفاوت 

از    IRCهای   کد به اعتبار زمان مدت تخصیص در مشخص روند وجود عدمو    IRCعدم امکان اصالح کدهای  ،  تولیدی های واحد



 
 

اولیه واحدهای غذایی می باشد.    IRCجمله مشکالت درخواست صدور یا تمدید کدهای   اخذ کد    همزمان با فرآیندواردات مواد 

IRC  پس از ورود کاال به گمرک، ماده ی وارداتی    توسط اداره ی استاندارد نیز مورد تایید قرار بگیرد.، ماده ی اولیه ی وارداتی باید

به شکل کلی، در کشورهای ژاپن، ترکیه، چین، ایاالت متحده  باید توسط سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد مورد تایید قرار بگیرد.  

ازرسی بهداشت مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته و از محصوالتی که نیاز به آزمایش  محصوالت غذایی وارداتی در بخش ب و استرالیا  

محصول ترخیص شده دارند، نمونه گیری شده و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال می شود. در صورت تطابق محصول با مقررات غذایی،  

در کشورهای ژاپن، ترکیه، چین، ایاالت متحده و استرالیا فرآیندی  ایران،و اجازه ی ورود به تجارت آن کشور داده می شود. بر خالف  

 توسط هر شرکت وارد کننده به صورت جداگانه وجود ندارد.   IRCبرای صدور مجوز ورود اقالم بهداشتی و اخذ کدهای  
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 مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی و کشاورزی در ایران  -1

 ثبت منبع  - 1- 1

ممیزی  و  بازرسی یا شده ارائه مستندات اساس بر کشور از خارج تولیدی واحد بهداشتی و فنی شرایط تائید  از است عبارت منبع ثبت

اداره  ضوابط اساس بر شده صالحیت تایید المللی بین ممیزی  و بازرسی شرکتهای گزارش یا کل اداره کارشناسان توسط آمده بعمل

 کل.  

 جامع نظام صورتیکه در و هستند خود شعبات کلیه برای ایمنی و کیفیت جامع نظام دارای که خارجی تولیدی شرکتهای: 1 تبصره

 می تلقی  شده ثبت شعبات، کلیه  آنها، خارجی شعبات از یکی منبع ثبت صورت در برسد؛ کل اداره تائید  به آنها ایمنی و کیفیت

 .شد خواهد اقدام کل اداره ضوابط اساس بر منبع هر از محصول هر ثبت برای شود و

 

 محصول  ثبت - 2- 1

 ملی، معیارهای اساس بر شده ثبت کارخانه یک از تولیدی فرآورده ایمنی و ویژگیها فرموالسیون، تائید از است عبارت محصول ثبت

 مربوطه بندی گروه جدول براساس محصول، ثبت تعرفه واریز جهت  اقالم تعداد تعیین  .کل اداره مقرارت و ضوابط یا و المللی بین

 و گردیده ثبت  قبالً که منبعی برای جدید اقالم افزودن جهت  است بدیهی .می گیرد انجام است، شده تعیین کل اداره سوی از  که

 کارخانه ثبت تعرفه و گردد می تعیین  وزیران  هیات مصوبه  تعرفه آخرین  با هزینه مطابق باشد، می معتبر  ورود بهداشتی پروانه دارای 

 گردد.   می دریافت جداگانه تجاری نام هر فرآورده بابت قلم هر ثبت  هزینه و تجاری نام هر ازاء به

 

 ورود  بهداشتی پروانه تمدید / صدور  - 3- 1

 :  نیاز مورد مدارک  - 1- 3- 1

 آشامیدنی به و غذایی شده فرآیند محصوالت و اولیه مواد جهت ورود بهداشتی پروانه صدور درخواست شده تکمیل لیست چک  -

  F-Fw25-001-3شماره 

 شرکت  کتبی درخواست -

 ایران   اسالمی جمهوری سفارت امضا و مهر به خارجی  ممهور های شرکت از معتبر نمایندگی قرارداد ارائه -

 ISO 22000  ،BRC   (British Retail Consortium،)  IFS   (Internationalمانند   وکیفی معتبر ایمنی های گواهی  -

Featured Standard)  ،HACCP و....صادره از نهاد صدور گواهینامه معتبر دارای تاییدیه از نهاد اعتبار بخشی معتبر 

 ایران   اسالمی جمهوری سفارت مهر به ممهور اعتبار، مدت درج آزاد با فروش گواهی -

 میکروبی  شیمیایی، فیزیکی، های ویژگی همراه به درخواست مورد محصوالت دهنده تشکیل مواد درصد و نام شامل آنالیز برگ -

 ها )در سربرگ با مهر و امضاء تولید کننده(   آالینده و

 F-Fw25-002-3شماره  به وارداتی کاالهای محضری نامه تعهد -

 ای   تغذیه راهنمای برچسب درج و نویس فارسی برچسب طرح -

به شماره  تولیدکننده کارخانه امضاء و  مهر با و سربرگ درPMF (Plant And Product Master File) به  مربوط مستندات  -

F-Fw25-003-3 
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(  Genetically Modified Organismتراریختگی ) رخداد اعالم  بهداشت گواهی  گواهی مانند لزوم مورد های  گواهی  سایر  -

 گواهی،  ( Tea Boardمانند ) چای سالمت گواهی استارتر، و آنها مشتقات و دانه پنبه کانوال، کلزا، ذرت، / سویا برای محصوالت

 مراجع تائید با   Melamine  ،Dioxin  ،FMD  ،BSEهای   برنج، گواهی برای محصول سالمت گواهی و حالل ارگانیک، گواهی 

 ایران  اسالمی جمهوری سفارت مهر به ممهور دولتی و ذیصالح

  Melamine  ،Dioxin  ،FMD  ،BSEهای   گواهی جمله از محموله  با مرتبط سالمت های گواهی و بهداشت : گواهی1  تبصره

 .شود ارائه باید سامانه در مصرف مجوز صدور و ترخیص زمان در صرفا

 فنی مسئول فعالیت کارت تصویر ارائه -

 آشامیدنی  و غذایی مواد واردات زمینه در فعالیت قید با کننده وارد شرکت اساسنامه -

 هر یک احتمالی گزارش و ردیابی و پخش آوری، جمع شکایات، به مربوط دستورالعمل ارائه ایران، ( درRecallفراخوان ) فرایند  -

  آنها از

 افزایش ( شده  ثبت منابع از جدید تجاری نام یا و  محصول افزایش و ورود بهداشتی پروانه اصالح و تمدید مورد در -

 :است الزامی ذیل مدارک ارائه فوق، مدارک بر عالوه )قلم

 را مفقود شدن آگهی بار یک باید  واردکننده شرکت ورود، بهداشتی پروانه شدن مفقود صورت در قبلی ورود بهداشتی پروانه اصل -

 .نماید ارائه المثنی صدور جهت درخواست همراه به االنتشار کثیر های روزنامه از یکی در

 ها و آالینده میکروبی شیمیایی، فیزیکی، های ویژگی همراه  به درخواست  مورد  محصوالت دهنده تشکیل  ترکیبات درصد و نام  -

 ) تولیدکننده امضاء و مهر با سربرگ در(

 مربوطه آزمایشات انجام و عرضه سطح از برداری نمونه  مستندات (، ارائهPost Marketing Survillance)   PMSمستندات    -

 نتیجه  به مربوط مستندات اولیه مواد خصوص در است بدیهی .فنی مسئول توسط آنها تأیید  و کل اداره تأیید مورد ضوابط اساس بر

 )تمدید  زمان در صرفا(گردد.  ارائه و اخذ سال(  در حداقل یکبار(مصرف،  مجوز صدور و آزمون

 شود. )با  می تولید شده ثبت منبع یا تولید خط همان در درخواست مورد تجاری نام با جدید محصول اینکه بر مبنی ای نامه -

 )قلم افزایش زمان در )صرفا )ایران اسالمی جمهوری سفارت مهر به ممهور و مبدأ کشور ذیصالح مقامات تائید

   .باشد می بررسی قابل کاال سبد تکمیل منظور به کشور داخل تولیدی واحدهای برای صرفا سفارشی تجاری : نام2تبصره 

از  و باشد فراهم است شده منبع ثبت که کننده تولید واحد از بازرسی  شرایط باید زمان هر در کل اداره دید صالح به : بنا3   تبصره

 سطح در فروش  و تولید خط از  بازرسی ماه سه طی است الزم حداکثر  کننده وارد شرکت به دارو و غذا سازمان کتبی اعالم زمان

 .شد خواهد تعلیق ورود بهداشتی پروانه صورت این غیر در گردد فراهمعرضه 

 

 ورود بهداشتی پروانه قلم افزایش و تمدید صدور،  و مدارک بررسی نحوه  - 2- 3- 1

صورت می گیرد. اولین کاری که  فرآیند صدور مجوزهای ورود برای واردات مواد اولیه توسط سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد  

از   IRCواردکنندگان مواد غذایی باید قبل از سفارش گذاری و اعالم درخواست خرید مواد اولیه وارداتی انجام دهند، درخواست کد  

را در سامانه ی جامع تجارت که متعلق به سازمان سمت   IRC، وارد کننده باید کد IRCت. پس از صدور کد سازمان غذا و دارو اس

هر کدام به طور جداگانه قوانین مربوط به خود را چک  و سازمان غذا و دارو می باشد، ثبت کند. سازمان سمت و سازمان غذا و دارو  
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مشکالت زیر را برای  IRC درخواست صدور یا تمدید کدهای  سفارش داده می شود.کرده و در صورت تطابق با قوانین، اجازه ی ثبت  

 وارد کنندگان مواد غذایی به وجود آورده است:

موجود.   IRCجدید یا درخواست تمدید کد    IRCکد   درخواست خصوص  کارشناس در نظر اعالم و بررسی زمان بودن طوالنی  -1

 )لزوم پیگیری حضوری یا تلفنی(  

 .دارو و غذا سازمان خدمت میز به حضوری مراجعه نیاز به و مربوطه کارشناسان به تلفنی دسترسی عدم -2

 .واحد محصول یک جهت بازرگانی(، یا تولیدی از )اعم  کننده وارد هر توسط متفاوت  IRCهای   کد ثبت الزام -3

ریال به عنوان هزینه منبع هر واحد تولید کننده ماده    9700000تولیدی. )جدود   های واحد از ماده ثبت و منبع ثبت هزینه اخذ  -4

 ریال به عنوان ثبت ماده هر ماده اولیه وارداتی تولید شده توسط آن واحد( 21000000اولیه خارجی و مبلغ 

درصورت  شوند که می تولید ملیتی چند المللی بین های شرکت در وارداتی اولیه مواد از بسیاری)  IRCعدم امکان اصالح کدهای    -5

به اخذ  نقل(، نیاز و حمل مشکالت نتیجه در تحریم وجود و فعلی زمان در خصوص )به دیگر کشور به کشور یک از تولید خط انتقال

 جدید می باشد(.   IRCکد  

 IRCکد   تمدید زمان در حضوری صورت به ریال15400000مبلغ  به تمدید هزینه اخذ -6

درج   با  آنالین پرداخت رسید بودن دسترس وجود در با دارو و غذا سازمان مالی واحد  از مالی پرداخت تأییدیه نامه بارگزای الزام -7

 .دارد( وجود تأییدیه این اخد امکان حضوری مراجعه با فقط پیگیری )که شماره

و   سفارش ثبت ماده، هزینه و منبع هزینه پرداخت از قبل و  IRCکد   درخواست به اقدام از پس جاری، مشکالت علت به گاهی  -8

  می  باقی پرداخت مرحله  در یافته، تخصیص  اعتبار تاریخ با IRCکد  صدور  درخواست حالت این  در .شود می مواجه  مشکل با خرید

امکان  ،  IRCاعتبار کد   زمانی بازه  اتمام به توجه شود، با رفع خرید و سفارش زمان، مشکالت گذشت از پس  که صورتی در  .ماند

 ارسال شده تمدید درخواست مجدد شود، سپس پرداخت هزینه ابتدا بایستی می لذا  .ندارد وجود مالی پرداخت از قبل تاریخ تمدید

 .شود طی IRCکد   شدن فعال و تمدید مالی، روند تأییدیه اخذ و ریال 15400000مبلغ  حضوری پرداخت با و

 .(IRC)متغیر بودن مدت اعتبار هر کد   IRCهای   کد به اعتبار زمان مدت تخصیص در مشخص روند وجود عدم -9

دارو )با وجود اخذ گواهی حالل   و  غذا سازمان وارداتی )مانند استابیالیزرها( از اولیه مواد برخی جهت حالل گواهی اخذ الزام  -10

 جهت همین کاال از سوی سایر واردکنندگان(.  

 .  IRCکد   تمدید پروسه در پرونده تکمیل زمان در توضیحات درج قسمت بودن فعال غیر  -11

 

، ماده ی اولیه ی وارداتی باید توسط اداره ی استاندارد نیز مورد تایید قرار بگیرد. برای بعضی از  IRCاخذ کد    همزمان با فرآیند  

از ثبت کاال در سامانه های گمرک و  اره ی استاندار)گواهی آزمون در مبدا( در سامانه ی اد  COIاقالم وارداتی، ثبت کد   د قبل 

بعضی از آزمون هایی که در ایران قابل انجام نیست یا زمان بر    در موردالزامی می باشد.    استاندارد و در واقع قبل از صدور اظهارنامه

زم کرده است که این آزمون ها باید قبل از بارگیری در مبدا یا در همان کارخانه ی تولید بوده، اداره ی استاندارد وارد کنندگان را مل

نداشتن نمایندگی شرکت  های  انجام شوند. هزینه بر بودن آزمون ها،  دارد،  17025کننده توسط یک شرکت بازرسی که گواهی  

  COIبه کشور دیگر از مشکالت مربوط به ثبت کدهای بازرسی در کشورهای هدف و باال بودن هزینه های جابه جایی از یک کشور 

 برای وارد کنندگان مواد غذایی می باشد.  
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ماده ی وارداتی باید توسط سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد مورد تایید قرار بگیرد. سازمان غذا و  گمرک،    به  کاال   ورود پس از  

کرده و مجوز فنی واگذار کرده است. مسئول فنی ماده ی وارداتی را ارزیابی    دارو مسئولیت ارزیابی ماده ی وارداتی را به مسئول

ترخیص آن را از گمرک صادر می کند. پس از ورود ماده ی وارداتی به کارخانه، مسئول فنی موظف است روی ماده آزمون انجام داده  

 ادر کند.   و نتیجه ی آزمون را در سامانه غذا و دارو بارگذاری کرده و مجوز مصرف را ص

آن قبال در سامانه ی استاندارد بارگذاری شده باشد،    COIداشته و کد    COIدر مورد اداره ی استاندارد، در صورتی که کاال کد  

استاندارد  در ابتدا باید مشخص شود که کاال دارای  ،  هستند  COI  مورد کاالهایی که فاقد کدنیازی به ارزیابی مجدد کاال نمی باشد. در  

انجام آزمون روی ماده ی وارداتی الزامی باشد. کارشناس    استاندارد اجباری داشته باشد، در صورتی که کاال    اجباری هست یا خیر.

مربوطه از محموله نمونه گرفته و برای انجام آزمون به آزمایشگاه ارسال می کند. پس از صدور نتیجه ی آزمون، محوله از گمرک 

کاال مجوز ورود را دریافت کرده و پس از پرداخت هزینه های گمرکی،  در صورتی کاال فاقد استاندارد اجباری باشد،  ترخیص می شود.  

 ترخیص می شود.  

 

 

 
 توسط سازمان غذا و دارو  روند اجرای صدور/تمدید و اصالح پروانه بهداشتی ورود -1شکل 

   .باشد می کاری روز 30 .... و ارزیابی نواقص، وجود عدم صورت در ورود بهداشتی پروانه صدور جهت زمان حداکثر
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IRC   :سامانه  از کل اداره کارشناس توسط ورود بهداشتی پروانه شماره عنوان به اصلی محصول برای شده صادر کدمادری

coding 

IRC  :سامانه  از فنی مسئول توسط اصلی محصول های فراورده زیر برای شده صادر کددختریTTAC 

 

 نتیجه گیری   - 4- 1

از   IRC  کداخذ    .می باشد سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد    بر عهده صدور مجوزهای ورود برای واردات مواد اولیه  در ایران  

 و بررسی زمان بودن طوالنیضروری می باشد. سازمان غذا و دارو قبل از سفارش گذاری و اعالم درخواست خرید مواد اولیه وارداتی  

 کارشناسان به تلفنی دسترسی عدم،  موجود  IRCجدید یا درخواست تمدید کد    IRCکد   درخواست خصوص کارشناس در نظر اعالم

 )اعم  کننده وارد هر توسط متفاوت   IRCهای   کد ثبت الزام،  دارو و غذا سازمان خدمت میز به حضوری مراجعه نیاز به و مربوطه

عدم امکان اصالح کدهای  ،  تولیدی های واحد از ماده ثبت و منبع ثبت هزینه اخذ،  واحد محصول یک جهت بازرگانی( یا تولیدی از

IRC    های   کد به اعتبار زمان مدت تخصیص در مشخص  روند وجود عدموIRC    از جمله مشکالت درخواست صدور یا تمدید

، ماده ی اولیه ی وارداتی باید توسط اداره  IRCاخذ کد    همزمان با فرآیندواردات مواد اولیه واحدهای غذایی می باشد.    IRCکدهای  

)گواهی آزمون در مبدا( در سامانه ی اداره ی    COIی استاندارد نیز مورد تایید قرار بگیرد. برای بعضی از اقالم وارداتی، ثبت کد  

هزینه بر بودن آزمون   در سامانه های گمرک و استاندارد و در واقع قبل از صدور اظهارنامه الزامی می باشد. استاندارد قبل از ثبت کاال  

ها، نداشتن نمایندگی شرکت  های بازرسی در کشورهای هدف و باال بودن هزینه های جابه جایی از یک کشور به کشور دیگر از  

پس از ورود کاال به گمرک، ماده ی وارداتی باید  ن مواد غذایی می باشد.  برای وارد کنندگا  COIمشکالت مربوط به ثبت کدهای  

توسط سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد مورد تایید قرار بگیرد. عدم هماهنگی بین سازمان غذا و دارو در فرآیند اخذ مجوز ورود  

جهت اخذ مجوز ورود و استفاده از کاالهای وارداتی و پرداخت و ترخیص کاالهای وارداتی منجر به  انجام دو و سه باره اقدامات الزم 

 هزینه های اضافی توسط واردکنندگان مواد غذایی شده است.  

 

 مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی و کشاورزی در ژاپن -2

 در ژاپن هفت قانون عمده حاکم بر مواد غذایی و محصوالت کشاورزی از جمله واردات وجود دارد: 

: اصول ایجاد یک رژیم ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند و نقش کمیسیون ایمنی مواد  قانون اساسی ایمنی مواد غذایی  (1

 تعیین می کند. ( که یک نهاد ارزیابی خطر مربوط به مواد غذایی است را FSCغذایی )

هدف آن حفاظت از سالمت مردم با اطمینان از ایمنی و بهداشت مواد غذایی و نوشیدنی ها  :  قانون بهداشت مواد غذایی (2

قانون بهداشت مواد غذایی  مشخصات و استانداردهای    .می باشد  ( MHLWوزارت بهداشت، کار و رفاه )  نظارتتحت  

مربوط به غذاها و نوشیدنی ها، دستگاه های غذایی، ظروف و بسته های مواد غذایی، مواد افزودنی، آالینده ها و بقایای مواد  

قانون بهداشت  شیمیایی را تعیین کرده و فروش و واردات مواد غذایی و نوشیدنی های حاوی مواد مضر را ممنوع می کند.  

مواد غذایی همچنین دستورالعمل های نظارت، برنامه ها و اقدامات بازرسی برای غذاها و نوشیدنی های داخلی و وارداتی  

 را تعیین می کند و مجازات هایی را برای عدم بازرسی ها تعیین می کند. 
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برای ارتقا سطح سالمت    اقدامات اجراییو    دستورالعمل ها: هدف آن بهبود سالمت عمومی با تنظیم  قانون ارتقا سالمت (3

 تحت نظارت وزارت بهداشت، کار و رفاه می باشد.   مردم

می   تنظیم( MAFFقانون استاندارد سازی محصوالت کشاورزی و جنگلی: توسط وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیالت )  (4

 الکل ها( و محصوالت جنگلی است.شود. یک سیستم تضمین کیفیت داوطلبانه برای غذاها، نوشیدنی ها )به استثنای 

از گیاهان  (5 بیماری های عفونی حیوانات خانگی(  6و    قانون حمایت  : توسط وزارت کشاورزی، جنگلداری و قانون کنترل 

( تنظیم می شود. هدف از هر دو قانون جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها در ژاپن با الزام بازرسی از  MAFFشیالت )

   اتی است. هر دو قانون سیاست های کنترل واردات را نیز تعیین می کنند. گیاهان داخلی و وارد

: تحت نظارت آژانس امور مصرف کنندگان می باشد. استانداردهای برچسب گذاری مواد قانون برچسب گذاری مواد غذایی(  7

غذایی )به عنوان مثال ، الزامات برچسب گذاری کشورهای مبدا، برچسب زدن به مواد آلرژی زا ، برچسب گذاری تاریخ انقضا،  

 د.  غذاهای عملگرا و غیره( و همچنین مجازات در صورت نقض قانون را تعیین می کن

 ضوابط مواد افزودنی غذایی در ژاپن   - 1- 2

می شوند که فقط اجازه افزودن مواد غذایی را می دهد که   تعیین قانون بهداشت مواد غذایی توسط غذایی های  افزودنیضوابط 

. محصوالت برای استفاده در مواد غذایی و آشامیدنی به عنوان ایمن ارزیابی و تعیین می شوند   وزارت بهداشت، کار و رفاه توسط  

 وارداتی که حاوی بقایای مواد افزودنی تأیید نشده هستند ، برای فروش مجاز نیستند.  

 برای تسهیل ترخیص کاال از گمرک ، اطالعات زیر باید هنگام واردات ارائه شود: 

 MHLW( تمام افزودنی های مصنوعی همراه با سطح تحمل تعیین شده توسط ppmحد )در وانام و مقدار  -1

 نام تمام افزودنی های طبیعی مواد غذایی   -2

رنگ های مصنوعی با نام شیمیایی و شماره شاخص رنگ بین المللی مشخص می شوند. برای تعیین مقبولیت محصول   -3

 یز ارائه شود. خاص صادر شده باید توضیحات مربوط به رنگ های طبیعی ن

طعم دهنده های مصنوعی با نام شیمیایی خود مشخص می شوند زیرا در لیست افزودنی مورد تایید ژاپن برای محصول  -4

 خاص صادراتی وجود دارند. 

 ضوابط بسته بندی و ظروف   - 2-2

، هیچ شخصی مجاز به فروش، ساخت و واردات هرگونه دستگاه، ظرف یا  MHLWقانون بهداشت مواد غذایی    16طابق با ماده  م

بسته بندی حاوی مواد سمی یا مضر یا هر دستگاه، ظرف یا بسته ای که تماس با آن ممکن است به سالمت انسان آسیب برساند را 

را تعیین کرده    مواد مختلفز  ویژگی های رزین های مصنوعی، قوطی های فلزی و ظروف / بسته های ساخته شده ا  MHLWندارد.  

  است.

صنعت خصوصی موظف است کلیه هزینه های مرتبط با بازیافت را پرداخت کند. برای محصوالت وارداتی ، بخشی از هزینه بازیافت  

و    بر عهده واردکنندگان است که آنها نیز مسئولیت اطمینان از وجود برچسب های بازیافت مناسب را بر روی تمام بسته بندی ها 

، دولت ژاپن قانون بهداشت مواد غذایی را برای معرفی لیست مثبت  018ظروف مورد استفاده برای کاالهای وارداتی دارند. در ژوئن 

مواد بسته بندی مواد غذایی اصالح کرد. لیست مثبت رزین های مصنوعی مورد استفاده در ساخت ظروف غذا در ژاپن و ظروف مورد 
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در حال تهیه لیستی موقت از مواد ظروف مورد استفاده صنعت   MHLWاد غذایی را هدف قرار می دهد.  استفاده برای واردات مو 

( پیاده  2021مارس    -   2020)آوریل    JFY 2020قصد دارد سیستم جدید را در    MHLWداخلی و تأمین کنندگان خارجی است.  

برای استفاده تعیین کرده است، در بازار ژاپن   MHLWسازی کند، در آن زمان فقط مواد بسته بندی که ایمنی آنها ارزیابی شده و 

 مجاز خواهد بود.  

 

 الزامات برچسب گذاری  - 2-3

 برچسب گذاری اجباری غذاهای فرآوری شده 

ایجاد شده است. طبق قانون، برچسب بسته های محصوالت غذایی   2013ژوئن  28مواد غذایی در قانون جامع برچسب گذاری 

 فرآوری شده وارداتی باید شامل اطالعات زیر به زبان ژاپنی باشد: 

 نام محصول -

 کشور مبدا محصول نهایی   -

 نام و آدرس وارد کننده  -

 د وزنیمواد تشکیل دهنده، غیر از مواد افزودنی ، به ترتیب نزولی درص -

 در یک خط جداگانه از سایر مواد درصد وزنیمواد افزودنی غذایی به ترتیب نزولی  -

 وزن خالص فقط در واحدهای متریک -

 تاریخ انقضاء  -

 دستورالعمل های نگهداری -

که در آن محتوای    "غیر تفکیک شده  GE"یا  "GE"( به عنوان GEبرچسب زدن برخی از مواد مهندسی شده ژنتیکی ) -

 اصالح شده ژنتیکی ماده برچسب خورده حفظ نشده است. 

 برچسب زدن مواد آلرژی زا  -

 

 برچسب زدن اجباری غذاهای تازه 

دارند )با تعهدات خاص برچسب گذاری برای برخی مواد را محصوالت غذایی تازه فقط تعهدات عمومی برای برچسب زدن 

صول و کشور مبدا اجباری است. اگر غذا از نظر ژنتیکی مهندسی شده یا تحت اشعه دهی قرار گرفته نام مح غذایی خاص(: 

 باشد، ممکن است الزامات بیشتری برای برچسب زدن وجود داشته باشد.  

 

 افزودنی های غذایی 

ودنی با نام خود )به  تعیین می شود. بیشتر مواد افز  CAAبرچسب زنی افزودنی های غذایی در ژاپن اجباری است و توسط  

،  DL-Alanineعنوان مثال ،   از آنها باید با عملکرد و نام ماده آنها )به عنوان مثال  ( برچسب گذاری می شوند، اما برخی 

نگهدارنده )اسید سوربیک(( برچسب گذاری شوند. در تالش برای تسهیل درک مصرف کننده، استثناهای دیگری نیز وجود دارد.  

از مواد مجا ،  برخی  از نام های معروف ترشان هستند )به عنوان مثال    L-ascorbate"به جای    "Cویتامین  "ز به استفاده 
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( در حالی که برخی دیگر با استفاده از نام های جمعی خود )مانند مواد طعم دهنده،  اسیدی کننده ها و غیره( مجاز به  "سدیم

 برچسب گذاری هستند. 

 

 خی از مواد اولیه ( برای برCOOLبرچسب کشور مبدا )

  اولیه  ( برای موادCOOLبرچسب گذاری کشور مبدا )   برای آن ها الزاماتگروه غذایی و پنج ماده غذایی وجود دارد که    22

.  این الزامات برای غذاهای فرآوری شده وارداتی )فقط کشور مبدا  مورد استفاده درغذاهای تولید شده در ژاپن اعمال می شود

 محصول نهایی( اجباری نیست.  

 ضروری می باشد:   برای مواد اولیه مورد استفاده مواد غذایی که برای آن ها الزامات برچسب گذاری کشور مبدا

 محصوالت کشاورزی فرآوری شده:  -

 شده )به استثنای انواع ورقه ای شده یا پودر شده( قارچ ، سبزیجات و میوه های خشک  -1

 قارچ، سبزیجات و میوه های نگهداری شده با نمک -2

 قارچ ، سبزیجات و حبوبات آب پز یا بخار پز شده )به استثنای محصوالت کنسروی(  -3

 سبزیجات مخلوط، میوه های مخلوط، سایر مخلوط های سبزیجات، میوه ها و قارچ ها  -4

 نوشیدنی چای سبز بسته بندی شده  چای سبز و  -5

 کیک برنج -6

 بادام زمینی پوست دار بو داده، بادام زمینی بو داده، بادام زمینی سرخ شده و دانه های بو داده شده  -7

 قند نیشکر و فرآورده های آن  -8

 محصوالت غذایی کنجک -9

 محصوالت گوشتی   -

 حرارت یا گوشت های منجمد  شده پس از فرآوری(گوشت فصلی )به استثنای گوشت های فرآوری شده با  -10

 گوشت مرغ و تخم مرغ آب پز یا بخارپز )به استثنای محصوالت کنسروی( -11

 گوشت کمی تفت داده شده  -12

)به استثنای گوشت های فرآوری شده با حرارت یا گوشت های منجمد پس   خمیر سرخ کردن عمیق آماده شده باگوشت  -13

 از گرم شدن(

 وشت های چرخ شده و سایر گوشت های مخلوط  گ -14

 غذاهای دریایی فرآوری شده:  -

ماهی و نرم تنان صدف دار بدون نمک خشک شده، ماهی و نرم تنان صدف دار نمک زده خشک شده، ماهی و نرم تنان    -15

 ضدف دار آب پز شده و خشک شده 

 نمک زده شده  و جلبک دریایی نرم تنان صدف دارماهی،  -16

ی های فصلی ، صدف های دریایی و جلبک های دریایی )به استثنای محصوالت فرآوری شده با حرارت، محصوالت  ماه  -17

 منجمد شده پس از حررت دهی و محصوالت کنسروی( 
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 رول اشنه دریایی با ماهی   -18

 ( محصوالت کنسرویماهی، صدف دریایی و جلبک های دریایی آب پز یا بخارپز )به استثنای  -19

 ماهی ها و صدف های کمی تفت داده شده  -20

ماهی و صدف آماده با خمیر سرخ شده )به استثنای محصوالت فرآوری شده با حرارت، محصوالت منجمد شده پس از   -21

 حررت دهی(

 غذاهای ترکیبی:  -

 )به استثنای غذاهای مخلوط بدون برش(  14و   4مخلوط غذاهای تازه به غیر از موارد توصیف شده در بند  -22

 سایر مواد غذایی:  -

 ترشی سبزیجات -23

 سبزیجات منجمد -24

 مارماهی فرآوری شده  -25

 ورقه های سرخ شده ماهی بونیتو  -26

 توپ برنج -27

  

 محصوالت حیوانیبر چسب گذاری 

برای ترخیص از گمرک .  نندگان ژاپنی مسئول برچسب گذاری مناسب گوشت و فرآورده های گوشتی در بازار ژاپن هستندواردک

گوشت و محصوالت گوشتی وارداتی نیازی به برچسب های مطابق با مقررات برچسب گذاری مواد غذایی  نطینه  و بازرسی های قر

متحده به ژاپن صادر می شوند، باید دارای گواهینامه های صادراتی رسمی  ژاپنی نیست. بیشتر محصوالت حیوانی که از ایاالت  

 باشند.  )وزارت کشاورزی ایاالت متحده(  USDAصادر شده توسط 

 

 ادعاهای تغذیه ایغذاهای با گذاری برچسب 

تأکید کنند. برای انجام    "بهبود یافته"یا    "حاوی"،    "غنی از"تولیدکنندگان / واردکنندگان می توانند بر ادعاهای غذایی ، مانند  

حداقل مقدار موجود که برای استانداردهای برچسب گذاری مواد غذایی مورد نیاز است را داشته آنها باید استانداردهای    این کار، 

 باشند.  

 

 تاسیساتثبت محصول و   - 2-4

گوشت گاو برای صادرات به ژاپن باید در لیست رسمی  محصوالت ، تولید کنندگان گوشت گاو و LT30 QSAبراساس برنامه 

 باشند.    USDA QSAطبق برنامه  AMSتأمین کنندگان تأیید شده  

تولید کننده گوشت گوسفند و بز و فرآورده های گوشتی )از جمله گوشت بره( برای صادرات به ژاپن باید در لیست   تاسیسات

   طبق برنامه های تأیید صادرات گوشت گوسفند و بز باشند.  )خدمات بازاریابی کشاورزی(  AMSرسمی 
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هیچ الزامی برای ثبت محصول وجود   واردات برای محموله های فردی را ارزیابی می کنند.  فرم های اعالم   ،قرنطینه و گمرک

چندین فرآیند داوطلبانه ثبت محصول را انجام می دهد که به منظور تسریع در روند قرنطینه   MHLWندارد. با این حال،  

  ذکر شده است. MHLWواردات انجام می شود. این برنامه ها در وب سایت 

 

 فرآیند واردات   - 2-5

شرکت های عالقه مند به واردات مواد غذایی، مواد افزودنی غذایی، ظروف / بسته ها یا هر دستگاه مرتبط با مواد غذایی به ژاپن  

ارسال   MHLWواردات مواد غذایی و غیره را به بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در ایستگاه های قرنطینه    اعالمباید فرم  

مورد بررسی قرار می دهد تا تعیین کند که آیا با قانون بهداشت غذایی ژاپن مطابقت دارد یا   کنند. ایستگاه قرنطینه محصول را 

خیر. محصوالتی که نیاز به آزمایش دارند، در یک انبار طراحی شده در محل بازرسی می شوند. نمونه ها گرفته می شوند و برای 

مطابقت با مقررات غذایی ژاپن، اجازه ورود به ژاپن را خواهد  آنالیز به آزمایشگاه ارسال می شوند.  محصول پس از بررسی و  

مهر تأیید را    اعالم و مطابقت با قانون بهداشت غذایی ژاپن، فرم    روی ماده ی غذایی   ایش آزمانجام  داشت. در صورت عدم نیاز به  

 دریافت می کند. 
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 فرآیند واردات مواد غذایی و محصوالت مرتبط در ژاپن -2شکل 
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وارد می شوند و روشن است که محصوالت برای    "مالحظه شرکت داخلی"زمانی که محصوالت به عنوان نمونه تجاری یا برای  

تصمیم گیری در مورد واردات یا عدم واردات محصول در آینده مورد استفاده قرار می گیرند، فرم اعالم الزم نیست. با این حال، 

/ یا ایستگاه قرنطی اینکه این  بسته به محصول و  نامه یا سند دیگری مبنی بر  نه، ممکن است مقامات گمرکی به یک تفاهم 

استفاده شود، نیاز داشته باشند. در حالی که هیچ محدودیتی برای   "بررسی داخلی شرکت"محصول فقط یک نمونه است و برای  

باید از یک مقدار معقول یا قابل توجیه بیشتر  حجم محصوالت مجاز برای ورود به عنوان نمونه تجاری وجود ندارد، اما این حجم ن

باشد. زمانی که کاالهایی وارد می شوند که فقط در یک نمایشگاه تجاری به نمایش گذاشته می شوند و نه به فروش می رسند  

راد در عموم مردم، و نه با آن قرارداد می بندند، فرم اعالم الزم نیست. با این حال، اگر محصول قرار است به تعداد نامشخصی از اف

حتی به صورت رایگان توزیع شود، باید کلیه مراحل استاندارد واردات، از جمله اعالم واردات ، دنبال شود. همانند نمونه های  

تجاری، بسته به محصول و / یا ایستگاه قرنطینه، مقامات گمرکی ممکن است به یک تفاهم نامه یا سند دیگری مبنی بر استفاده  

در حالی که محدودیتی برای حجم محصوالت   نیاز داشته باشند.  "فقط برای نمایش در یک نمایشگاه تجاری"ول  از این محص

 مجاز برای ورود به نمایشگاه تجاری وجود ندارد، اما این حجم نباید از یک مقدار معقول یا قابل توجیه بیشتر باشد.  

 

 اسناد مورد نیاز برای واردات: 

 نسخه از فرم اعالم واردات مواد غذایی و غیره. دو  -اعالم واردات  -1

 گواهی صادرات )در صورت لزوم( -2

 نتایج آزمون )در صورت لزوم(  -3

اسنادی که مواد تشکیل دهنده، مواد افزودنی و فرآیند تولید را نشان می دهد )به عنوان مثال ، گواهینامه تولید کننده(   -4

 )در صورت لزوم( و غیره  

  کاربردهای صادر شوند، از بین بروند، به سمت    ابر خالف قانون بهداشت مواد غذایی شناخته شده اند، باید مجدد  محموله هایی که

عالوه بر این ، غذاهای فرآوری شده که برای   غیر غذایی )در صورت وجود( هدایت شوند یا در غیر این صورت دور ریخته شوند.

فی با اطالعات دقیق تر از آنچه در اعالم واردات ذکر شده است شامل اطالعات  اولین بار وارد می شوند باید حاوی اسناد اضا

 یندهای تولید باشند.  آمربوط به مواد خام، مواد اولیه و فر

 

 نتیجه گیری   - 2-6

لیست رسمی   در  باید  ژاپن  به  برای صادرات  و محصوالت گوشتی  تولید کننده گوشت  بازاریابی    AMSتاسیسات  )سرویس 

صدور مجوز ورود مواد غذایی وارداتی را بر  )وزارت کار، رفاه و بهداشت( مسئولیت    MHLWدر ژاپن،  قرار بگیرند.  کشاورزی(  

باید فرم اعالم واردات مواد غذایی را به بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در  وارد کننده مواد غذایی  شرکت های    عهده دارد.

محصوالت غذایی وارداتی در بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در ایستگاه های  ارسال کنند.   MHLWایستگاه های قرنطینه  

به آزمایش دارند، نمونه گیری شده و برای آنالیز به آزمایشگاه  مورد بررسی قرار گرفته و از محصوالتی که نیاز    MHLWقرنطینه  

ارسال می شود. در صورت تطابق محصول با مقررات غذایی ژاپن، فرم اعالم مهر تایید را دریافت و اجازه ورود به ژاپن را خواهد  
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اهی صادرات، نتایج آزمون، اسنادی که داشت. اسناد مورد نیاز برای واردات شامل دو نسخه از فرم اعالم واردات مواد غذایی، گو

 د، می باشد. نمواد تشکیل دهنده، مواد افزودنی و فرآیند تولید را نشان می ده

 

   ترکیهمقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی و کشاورزی در   - 3

 محصول تاسیسات و شرایط ثبت  - 3-1

وجود   تاسیساتدر کشورهای صادر کننده را اجرا می کند. فرآیند تأیید کلی برای این    تاسیساتترکیه به تدریج شرایط تأیید  

نیاز داشته باشد،    تاسیساتبرای محصوالت غذایی حیوانی برای مصرف انسان، اگر گواهینامه صادرات به شماره تأیید    ندارد.

ای محصوالت جانبی حیوانات، مانند پوست و چرم،  باید دارای شماره تأیید از آژانس های مربوطه آن کشور باشد. بر  اسیساتت

از قبل در لیست مورد تأیید اتحادیه اروپا باشند، نیازی به انجام مراحل تأیید نیست و تأسیسات به طور مستقیم    تاسیسات  اگر

اروپا نباشد،    در لیست مورد تأیید اتحادیه  تاسیساتقرار می گیرند. اگر  )وزارت کشاورزی و جنگلداری(    MinAFمورد تأیید  

   الزم است. MinAFتأیید توسط 

   برای گوشت، روش های تأیید برای کشتارگاه ها در کشورهای صادر کننده در نظر گرفته شده است.

وجود ندارد. هیچ هزینه ای برای   تاسیساتو عدم ایجاد مشکل جدید، تاریخ انقضا برای ثبت / تأیید آن    اسیساتپس از تأیید ت 

 / کشور صادر کننده برای فرآیند تأیید وجود ندارد.   تاسیسات

کشور صادر کننده را به منظور   تاسیسات می تواند    MinAFبرای محصوالت غذایی با منشا گیاهی، بنا به درخواست وارد کننده،  

. اولین مرحله از )گرفتن نمونه از محصول در مرز ترکیه(  کاهش دفعات بازرسی های فیزیکی هنگام واردات ثبت یا تأیید کند

کشور صادر سازمان  های قبل از صادرات به منظور تأیید    پرسشنامه )پرسشنامه بررسی  MinAFفرآیند تأیید این است که  

وارد کننده سپس پرسشنامه را به صادرکننده تحویل می دهد و صادرکننده کلیه اطالعات  را به وارد کننده ارسال کند.  کننده(

و اطالعات محصول را که در پرسشنامه   تاسیساتقام صالح کشور صادر کننده است، قوانین، اطالعات  الزم را که مربوط به م

پرسشنامه پر شده را بررسی کرده و برای بازرسی از تاسیسات بازدید می    MinAFدرخواست شده است، ارائه می دهد. سپس 

یک گزارش  MinAFیدار می کند. پس از بازدید، کند و با آژانس مربوطه که مسئول کنترل های رسمی آن تاسیسات است د

ارزیابی تهیه می کند و اگر نتایج بازدید با الزامات ترکیه مطابقت داشته باشد، تأسیسات ظرف مدت دو ماه تصویب می شود.  

ممکن است پس    آنالیزها  تناوبپس از تأیید تاسیسات، محصوالت صادراتی از این مرکز مشمول کاهش نرخ بازرسی می شوند.  

اگر همه شرایط ثابت بماند، تأیید به مدت سه سال معتبر است. هیچ هزینه یا پرداختی   از تأیید به سه تا پنج درصد کاهش یابد.

 در کننده برای این فرآیند تأیید وجود ندارد.  اتاسیسات / کشور ص

رآیند ثبت یا تایید محصول وجود ندارد. مکمل های  به استثناء مکمل های غذایی، برای محصوالت با منشا حیوانی یا گیاهی، ف

 غذایی برای واردات به ترکیه نیاز به تأیید محصول دارند.  

مجری تجارت مواد غذایی )وارد کننده ، تولید کننده ، فروشنده و غیره( باید برای هر محصول برنامه ای را پر کرده و همراه با  

 ارسال کند:   MinAFاطالعات زیر به 

 نام تجاری یا برند کاال  -

 نام و آدرس شرکت -
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 لیست مواد تشکیل دهنده محصول به درصد -

 سند مشخصات محصول  -

 دوز مصرفی روزانه توصیه شده -

 GMPو / یا  HACCPدر صورت وجود ، اسناد  -

ان(، بخشی  اگر محصول حاوی گیاه )گیاهانی( به عنوان ماده تشکیل دهنده باشد، نام های گیاه شناسی و التین گیاه )گیاه -

 سند پرداخت هزینه - که استفاده می شود 

 درخواست می کند  MinAFاسناد دیگری که  -

 تعهد نامه که برند محصول برند دارو نیست -

 و غیره( GMPاگر محصول حاوی گیاهان باشد، اسناد مربوط به روش تولید گیاه )مانند ارگانیک ،   -

در   غذایی  های  مکمل  های  استانیدرخواست  های  شود.  MinAF  اداره  مصرف   انجام می  برای  تأیید محصوالت  و  ارزیابی 

انجام می شود. محصوالت مربوط    MinAFسال( توسط اداره های استانی    4تا    2کنندگان )به استثناء محصوالت برای کودکان  

ابی و تأیید  در سطح دولت مرکزی ارزی)اداره کل غذا و کنترل(    GDFCساله توسط کمیته تأسیس شده تحت    4-2به کودکان  

می شوند. هنگامی که توسط اداره استانی مربوطه تأیید شد، می تواند در سراسر کشور فروخته شود. متقاضیان باید برای تأیید  

محصول هزینه تأیید بپردازند و هر ساله مقدار هزینه به روز می شود. تاریخ انقضا برای تأیید وجود ندارد مگر اینکه شرایط تغییر 

 کند.   

 

 سایر گواهی ها و شرایط مورد نیاز   - 3-2

مواد    Codexواردات محصوالت غذایی به ترکیه تنها درصورتی مجاز است که مطابق با مقررات مربوط به کنترل واردات و  

مواد غذایی ترکیه را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ    Codexغذایی ترکیه باشد. ترکیه مقررات واردات مواد غذایی و آیین نامه  

ترکیه نباشد، مقامات می توانند به مقررات بین المللی مانند سازمان    مواد غذایی  Codex  می کند. اگر محصول مورد نظر تحت

یا بخشنامه های مربوط به اتحادیه اروپا مراجعه کنند. در صورت عدم   Codex Alimentarius  (،ISO)  بین المللی استاندارد

هماهنگی ترکیه، واردات به صورت موردی انجام می شود. برای واردات حیوانات، محصوالت حیوانی و برخی از مواد گیاهی برای 

طبق مقررات کنترل واردات، مواد غذایی و خوراک دام با منشا    است.الزم    "گواهی کنترل"تولید مانند بذر، نهال و قلمه درخت،  

گیاهی و مواد و اقالمی که قرار است در تماس با مواد غذایی قرار بگیرند برای واردات به تأیید گواهی کنترل احتیاج ندارند. در  

اطالعات ال باید  کننده  وارد  دارد.  وجود  کاالها  این  برای  اعالم  پیش  یک سیستم  در سیستم عوض،  را  هر محصول  برای  زم 

الکترونیکی که سیستم اطالعات ایمنی مواد غذایی نامیده می شود و توسط وارد کننده در دسترس است، ثبت کند. اطالعات  

مورد نیاز نام محصول، رده محصول، کشور مبدا، نام وارد کننده، نام صادر کننده یا تولید کننده، لیست مواد تشکیل دهنده و  

(  AFDب محصول است. این اطالعات در صورت انطباق با قوانین موجود توسط اداره مجاز کشاورزی و جنگلداری استان )برچس

 ارزیابی و تأیید می شود.  

 

 فرآیندهای واردات  -3-3
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در تماس با مواد غذایی باشند، وارد کننده باید با پر کردن    است  برای مواد غذایی و خوراک دام با منشا گیاهی و اقالمی که قرار

اطالع دهد    AFD(، اطالعات مربوط به حمل و نقل را به  FSISاز طریق سیستم اطالعات ایمنی غذا )  "حمل و نقل  اعالمفرم  "

محصول به بنادر / گمرک    روز قبل از ورود کاال بارگذاری کند. هنگامی که  20روز تا    3و گواهی های مربوط به محصول را  طی  

ترکیه می رسد، مراحل واردات آغاز می شود. بسته به نوع محصول، وارد کننده باید گواهی کنترل تأیید شده  را همراه با فاکتور 

اصلی، لیست مواد تشکیل دهنده، گواهی مبدا، گواهی بهداشت گیاه یا گواهی فروش آزاد یا گواهی بهداشت و همچنین سایر  

  بررسی های فیزیکی را انجام می دهند   AFDردات مانند بارنامه و غیره را ارائه دهد. پس از تأیید مستندات، بازرسان  اسناد وا

، می باشد. اگر نمونه ای تنظیم شده است  AFDکه توسط  تناوب آنالیز    الزاماتنمونه برداری از محصول با توجه به    که شامل

یا آزمایشگاه خصوصی مورد تایید    MinAFو میکروبیولوژیکی به آزمایشگاه رسمی    گرفته شود، برای آنالیز فیزیکی، شیمیایی

GDPC   .بعالوه، اگر کاالیی خام یا نیمه فرآوری شده باشد، توسط بازرسان قرنطینه گیاه از نظر سازگاری با    ارسال می شود

هفته طول می کشد. اگر نتایج بررسی ها و تجزیه و  قانون موجود بررسی می شود. این فرآیند بسته به نوع آنالیز معموالً تا یک 

تحلیل ها قابل قبول و مطابق با مقررات باشد ، واردات محصول اجازه داده می شود. اگر نتایج بازرسی با الزامات قانون ترکیه 

اردی که نتایج آزمایش  در مو مطابقت نداشته باشد ، وارد کننده می تواند ظرف هفت روز آزمایش نمونه ثانویه را درخواست کند.

سپس، طبق تصمیم   رد می شود.  AFDثانویه نشان می دهد محصول مطابق با شرایط واردات ترکیه نیست، حمل و نقل توسط  

 وارد کننده، ممکن است محموله به کشور صادر کننده یا کشور ثالث ارسال شود. 

ل یک روز کاری قبل از ورود با پر کردن و ارائه سند ورود به  در مورد حیوانات زنده و محصوالت حیوانی، وارد کننده باید حداق 

پست بازرسی دامپزشکی در مرز اطالع دهد. برای محصوالت تهیه شده از حیوانات، وارد کننده باید پیش از این به مرکز بازرسی 

اسناد را به اداره بازرسی مرز    مرز اطالع دهد. هنگام ورود محصول به بندر ورودی، وارد کننده باید گواهینامه کنترل و سایر

دامپزشکی ارائه دهد تا از این طریق بتواند ترخیص کاال را به صورت سفارشی انجام دهد. بازرسان رسمی، بررسی های دامپزشکی  

 را انجام می دهند )در صورت لزوم بررسی های اسنادی ، هویتی و فیزیکی(. اگر نتیجه این بررسی ها با قوانین مربوطه موجود

مطابقت داشته باشد، محصول ترخیص می شود. برای گواهی های حیوانات و محصوالت حیوانی، طبق مقررات واردات ترکیه، 

 گواهینامه های صادراتی باید ظرف دو روز قبل از حمل و نقل توسط یک دامپزشک رسمی در کشورهای صادر کننده امضا شود.   
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 غذایی در کشور ترکیه فرآیند وارادت محصوالت  -3شکل 

 

 

 نتیجه گیری   - 3-4

ترکیه   مسئولیت صدور مجوز ورود مواد غذایی وارداتی را بر عهده دارد.   )وزارت کشاورزی و جنگلداری(  MinAFدر ترکیه،  

مواد غذایی ترکیه را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ می کند. برای واردات   Codexمقررات واردات مواد غذایی و آیین نامه  
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الزم است. در   "گواهی کنترل"حیوانات، محصوالت حیوانی و برخی از مواد گیاهی برای تولید مانند بذر، نهال و قلمه درخت،  

ل از ورود با پر کردن و ارائه سند ورود به پست مورد حیوانات زنده و محصوالت حیوانی، وارد کننده باید حداقل یک روز کاری قب

بازرسی دامپزشکی در مرز اطالع دهد. برای محصوالت تهیه شده از حیوانات، وارد کننده باید پیش از این به مرکز بازرسی مرز 

ره بازرسی مرز دامپزشکی  اطالع دهد. هنگام ورود محصول به بندر ورودی، وارد کننده باید گواهینامه کنترل و سایر اسناد را به ادا

ارائه دهد تا از این طریق بتواند ترخیص کاال را به صورت سفارشی انجام دهد. بازرسان رسمی، بررسی های دامپزشکی را انجام 

می دهند )در صورت لزوم بررسی های اسنادی ، هویتی و فیزیکی(. اگر نتیجه این بررسی ها با قوانین مربوطه موجود مطابقت 

شد، محصول ترخیص می شود. مواد غذایی و خوراک دام با منشا گیاهی و مواد و اقالمی که قرار است در تماس با مواد  داشته با

غذایی قرار بگیرند برای واردات به تأیید گواهی کنترل احتیاج ندارند. در عوض، یک سیستم پیش اعالم برای این کاالها وجود  

ای هر محصول را در سیستم الکترونیکی ثبت کند. اطالعات مورد نیاز نام محصول، رده  دارد. وارد کننده باید اطالعات الزم بر

محصول، کشور مبدا، نام وارد کننده، نام صادر کننده یا تولید کننده، لیست مواد تشکیل دهنده و برچسب محصول است. . بسته 

کتور اصلی، لیست مواد تشکیل دهنده، گواهی مبدا،  به نوع محصول، وارد کننده باید گواهی کنترل تأیید شده را همراه با فا 

گواهی بهداشت گیاه یا گواهی فروش آزاد یا گواهی بهداشت و همچنین سایر اسناد واردات مانند بارنامه و غیره را ارائه دهد.  

ه شامل نمونه  بررسی های فیزیکی را انجام می دهند ککشاورزی و جنگلداری(    ه)ادار  AFDپس از تأیید مستندات، بازرسان  

تنظیم شده است، می باشد. نمونه برای آنالیز به آزمایشگاه   AFDبرداری از محصول با توجه به الزامات تناوب آنالیز که توسط 

ارسال می شود. اگر نتایج بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها قابل قبول و مطابق با مقررات باشد، واردات محصول   MinAFرسمی  

   اجازه داده می شود.

 

 چینمقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی و کشاورزی در   - 4

 شرایط ثبت تاسیسات و محصول   - 4-1

برای ثبت تولیدکنندگان مواد غذایی   )اداره نظارت بر کیفیت ، بازرسی و قرنطینه(  AQSIQاقدامات اداری    - 4-1-1

 ( AQSIQ  145  مصوبهوارداتی در خارج از کشور )

  145  مصوبهاقدامات اداری برای ثبت تولیدکنندگان مواد غذایی وارداتی در خارج از کشور )  AQSIQ،  2012مارس    22در  

AQSIQ تولید مواد غذایی   تاسیساتبه اجرا درآمد. این اقدامات مستلزم آن است که  2012( را منتشر کرد، که از اول ماه مه

کاتالوگ    AQSIQ،  2015دسامبر   21ثبت شوند. در    )اداره کل گمرک چین(GACC   خارجی که به چین صادر می کنند در

تی در خارج از کشور را منتشر کرد، که در آن محصوالتی که نیاز به ثبت  پیاده سازی برای ثبت تولیدکنندگان مواد غذایی واردا

گوشت،  کننده  تاسیسات دارند، ذکر شده است. شرایط ثبت برای کاالها متفاوت است، اما طبق آخرین فهرست، تاسیسات تولید  

   شیرخشک مخصوص نوزادان نیاز به ثبت تأسیسات دارند. و  غذاهای دریایی، لبنیات

 

ثبت پرونده برای صادر کنندگان / نمایندگان محصوالت غذایی و گیرندگان محصوالت غذایی وارداتی به  -4-1-2

 چین



18 
 

سیستمی را برای ثبت پرونده برای صادرکنندگان خارجی/نمایندگان محصوالت غذایی و گیرندگان    AQSIQ،  2012در سال  

، وب سایتی که صادر کنندگان و گیرندگان برخی از گروه    2019محصوالت غذایی وارداتی به چین راه اندازی کرد. در سال  

تغییر یافت.    /http: //ire.customs.gov.cnبه    http: //ire.eciq.cnهای غذایی اطالعات خود را در آن ثبت می کنند، از  

 رک آزاد کنند.  صادر کنندگان و واردکنندگان باید سوابق خود را در این وب سایت ثبت کنند تا محموله های خود را از گم

 

 غذایی  محصوالت مقررات و استانداردهای خاص - 4-2

عالوه  قوانین، مقررات و استانداردهای الزم باشند.    مطابق با کلیه محصوالت کشاورزی و غذایی که به چین ارسال می شود باید  

 بر این، مقررات و استانداردهای خاصی برای برخی از محصوالت وجود دارد.  

 

 محصوالت لبنی  - 4-2-1

GACC    .مصوبهقوانین واردات لبنیات را تنظیم می کند  AQSIQ 152  صادرات فرآورده های  واردات/بازرسی    که اقدامات

این مصوبه الزاماتی را برای ارزیابی و نظارت سیستم ایمنی    شد.اجرا    2013مه    1، از تاریخ  می باشد   لبنی و مدیریت قرنطینه

می    152مواد غذایی، دسترسی به بازار، گواهینامه ها، بازرسی و ثبت تاسیسات تعیین می کند. محصوالتی که مشمول مصوبه  

 ستوریزاسیون می باشند.  شوند شامل شیر خام ، محصوالت شیر خام ، شیر پاستوریزه و شیر اصالح شده تولید شده از طریق پا 

در مورد تنظیم گواهی های بهداشتی برای واردات لبنیات، گواهی بهداشتی برای محصوالت لبنی   AQSIQاطالعیه عمومی  

به عنوان بخشی از ثبت نام تولیدکنندگان مواد غذایی    صادر شده توسط مقام صالح کشور صادر کننده را درخواست می کند.

اعالم    2013آوریل    28در تاریخ    62به شماره    AQSIQ 2013( ، اطالعیه عمومی  AQSIQ 145خارج از کشور )مصوبه  

ثبت نام کنند. لیست های     GACCکرد که تولید کنندگان لبنی خارجی که محصوالت خود را به چین صادر می کنند باید در  

شوند )آخرین به روزرسانی در اوایل    موجود است و لیست ها به صورت نیمه منظم به روز می   GACCثبت نام در وب سایت  

 بود(.  2021فوریه 

 

 محصوالت غذایی خاص  -4-2-2

محصوالت ویژه غذایی، از جمله شیر خشک، غذاهای با اهداف درمانی مشخص و غذاهای سالم توسط اداره نظارت  قوانین واردات  

 تنظیم می شوند.  )اداره امور خارجه برای تنظیم بازار(  SAMRبر ایمنی مواد غذایی 

 

  غذای نوزاد

ثبت دستور،   2018ژانویه    1  از و کودکان خردسال )مصوبه    شیرخشک فرموالسیون    هایبرای  نوزادان  ( CFDA 26برای 

محصوالت خارجی شیر خشک نوزادان باید قبل از حمل محصوالت   ثبت شود. SAMRدر ن باید ا محصوالت شیر خشک نوزاد

 لیستی از تمام فرمول های ثبت شده شیر خشک نوزادان موجود نیست.  به چین ثبت شوند.

و کودکان خردسال را   نوزادان  فرمول شیر خشکقدامات اداری برای ثبت دستور  پیش نویس ا  SAMR،  2019ژوئن    26در  

است. تغییرات    )اداره غذا و داروی چین(  CFDA  26این پیش نویس تجدید نظر در مصوبه    داخلی منتشر کرد.  پیشنهاداتبرای  



19 
 

اصلی در آیین نامه پیشنهادی شامل این موارد می باشد: الزامات سختگیرانه تری که برای متقاضیان اعمال می شود )به عنوان 

مثال، متقاضیان باید یک فرآیند کامل تولید داشته باشند(؛ روند ثبت نام ساده )مانند انتقال رایگان دستورهای تولید بین شرکت  

جزئیات بیشتر در مورد روند و جدول زمانی برای و کاهش جدول زمانی برای آزمایش محصول(،     های گروه و شرکت های تابعه

 تولید شیرخشک استفاده می شود.  ممیزی در محل. یک سیستم صدور گواهینامه الکترونیکی در فرآیند مدیریت ثبت دستور

تولید  ، (غذایی وارداتی در خارج از کشور برای ثبت تولیدکنندگان مواد  AQSIQاداری  )اقدامات AQSIQ 145مصوبه طبق 

  GACC. لیست ثبت نام در وب سایت  ثبت نام کنند  GACCکه شیر خشک به چین صادر می کنند، الزم است در    یکنندگان 

به موجود است. شیرخشک وارداتی باید در کوچکترین بسته های ممکن بسته بندی شوند و قبل از واردات به چین، برچسب  

 چینی روی بسته بندی چاپ شده باشد.  زبان 

 

 غذاهای با اهداف دارویی ویژه  

را  ای با اهداف پزشکی ویژه   غذاه ثبت  ، ضوابط  ( با اهداف پزشکی ویژهاداری برای ثبت غذاهای    )اقدامات  CFDA  24صوبه  م

اجرا   2016ژوئیه    1این قوانین را در تاریخ    CFDA.  کند، چه محصول وارداتی باشد و چه در داخل کشور تولید شود  می  تعیین

از تمام    2019ژانویه    1تا  را    الزم االجرا شدنمهلت  و  کرد   ثبت شده در    غذاهای با اهداف پزشکی ویژهتعیین کرد. لیستی 

غذاهای  )لینک به زبان چینی( امکان جستجو در مورد ثبت  SAMR Special Food Query Platformدسترس نیست. 

 را فراهم می کند.   با اهداف پزشکی ویژه 

 

 محور سالمتغذاهای 

)اقدامات اداری برای ثبت و تشکیل پرونده مواد غذایی سالم(، قوانین ثبت و ایجاد پرونده برای مواد غذایی   CFDA 22مصوبه 

 سالم که در چین توزیع می شود، چه این محصول از داخل کشور وارد شود و چه در داخل تولید شده باشد را  تنظیم کند.  

 محصوالت گوشت و مرغ  - 4-2-3

GACC  145طبق مصوبه  ای بازرسی و قرنطینه گوشت وارداتی است.  مرجع صالح چینی بر  AQSIQ  کلیه تاسیساتی که ،

 شوند.   ثبت GACCقصد دارند محصوالت گوشت و مرغ به چین صادر کنند، باید در 

 

 روغن های گیاهی   - 4-2-4

 محموله های روغن خوراکی برای ورود به بازار چین باید شرایط زیر را داشته باشند:

باشد. صادرکننده  کشور  صالح  مقام  توسط  شده  صادر  بهداشتی  های  گواهی  با  همراه  باید  خوراکی  روغن  های     محموله 

ثبت کنند    http: //ire.customs.gov.cnصادرکنندگان خارجی روغن و واردکنندگان چینی روغن باید اطالعات خود را در  

 تا محموله های آنها توسط گمرک آزاد شود. 

)اقدامات اداری برای بازرسی و قرنطینه   AQSIQ  62باید تحت مصوبه  روغن های گیاهی تولید شده از محصوالت تراریخته نیز  

کشاورزی )مجوز    خروج محصوالت تراریخته( باشند. طبق این مصوبه، وارد کنندگان باید یک گواهی ایمنی بیوتکنولوژی-ی ورود

 ورود( و یک فایل برای بررسی برچسب روغن های تراریخته برای ترخیص کاال از گمرک داشته باشند. 
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 محصوالت بیوتکنولوژی کشاورزی   -4-2-5

)وزارت   MARAواردات محصوالت به دست آمده از بیوتکنولوژی کشاورزی در چین تحت کنترل مقررات سختگیرانه می باشد.  

  مسئولیت عمده برای تایید محصوالت بیوتکنولوژی برای تولیدات وارداتی و داخلی و همچنین توسعه کشاورزی و امور روستایی(  

یسیون ملی سالمت، مسئولیت عمده برای تایید مواد اولیه ی غذایی به دست  ی سیاست بیوتکنولوژی کشاورزی را دارد. کم

  GACCنیاز به ارزیابی ایمنی محصول دارند.    MARAآمده از بیوتکنولوژی را دارد و تصمیم می گیرد که آیا متخصصان فنی  

 دارد.  به عده ا ورودی چین ر بندرهایارزیابی محصوالت غذایی و کشاورزی برای محتوای ژنتیکی در  مسیولیت

 

 حبوبات   - 6- 2- 4

مسیول ثبت تاسیسات حبوبات می باشد.    GACCمی باشد.    AQSIQ  177ثبت صادرکنندگان حبوبات بر اساس مصوبه ی  

بازرسی و قرنطینه برای ورود و خروج حبوبات( که شامل  )اقدامات اداری برای    AQSIQ  177، مصوبه ی  2016در فوریه ی  

 تنظیم کرد.  ، را تولید، فرآوری و تاسیسات انبارداری که حبوبات را به چین صادر می کنند الزامات ثبت برای 

 

 خوراک دام و افزودنی های خوراک دام   - 4-2-7

خوراک دام و افزودنی های خوراک دام تحت قوانین سختگیرانه ای می باشند. شرکت ها باید سه مرحله ی زیر را قبل از صدور 

 مواد اولیه ی خوراک دام و افزودنی ها به چین تکمیل کنند:  

 MARAثبت محصول ورودی از اخذ یک گواهی   (1

 را درخواست می کند  GACCمرجع صالح خارجی دسترسی به بازار محصول با  (2

 ( GACC)در حال حاظر   AQSIQثبت تاسیسات تولید با  (3

واردات و صادرات خوراک دام و افزودنی های خوراک دام می  ی بازرسی و قرنطینه  ا، قوانین عمده برAQSIQ  118مصوبه ی  

  AQSIQفزودنی خوراک دام را تنها از تاسیسات خارجی وارد می کند که در ، چین خوراک دام و ا118باشد. طبق مصوبه ی 

  ثبت شده باشند. جهت ثبت، تاسیسات باید با قوانین، مقررات و استانداردهای داخلی مطابقت داشته باشند.

 

 غذاهای ارگانیک   -3-2-8

SAMR    مدیریت صدور گواهی و اعتباردهی به مواد غذایی ارگانیک، از جمله بیمه استانداردهای ملی و قوانین صدور گواهی

مسیول حفظ لیست محصوالت غذاهای ارگانیک تایید شده می باشد. در حال    SAMR.  را بر عهده دارد  ارگانیک برای غذاهای  

 منتشر می شود.  CNCAحاظر، لیست محصوالت ارگانیک )در چین( توسط وب سایت 

 

 غذاهای دریایی  -4-2-9

GACC  دریایی را به چین صادر می    غذاهایکه    تاسیساتیوهمچنین ثبت    وارداتی مرجع بازرسی و قرنطینه غذاهای دریایی

، )اقدامات اداری بازرسی، قرنطینه و نظارت بر ورود و خروج محصوالت آبزیان( مقررات  AQSIQ 135می باشد. مصوبه  ،دنکن
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نظارت بر واردات و صادرات غذاهای دریایی را تنظیم می کند. طبق این مصوبه، تاسیسات تولید غذاهای دریایی خارجی باید در  

GACC  صادر کنندگان خارجی و واردکنندگان چینی سوابق تجاری خود را حفظ کنند و تاجران در صورت نام کنند  ثبت ،

 لزوم هشدارهای خطر را صادر کرده و فراخوان محصول را انجام دهند.  

 

 فرآیند واردات    - 4-3

قوانین و رویه هایی را در زمینه کنترل ایمنی، بازرسی و قرنطینه مواد غذایی    GACCاداره واردات و صادرات ایمنی مواد غذایی  

وارداتی و صادراتی تنظیم می کند. اداره قرنطینه حیوانات و گیاهان بر تنظیم قوانین و رویه های بازرسی و قرنطینه حیوانات، 

 دفتر   رسی ترخیص گمرک دارد که وظیفه ادارههر بندر ورودی یک دفتر باز  گیاهان و محصوالت زنده وارداتی نظارت دارد.

ترخیص کاال از گمرک مطابق    را بر عهده دارد.دپارتمان قوانین قرنطینه حیوانات و گیاهان  و    صادرات و واردات مواد غذاییایمنی  

 می باشد.    4با فرآیند ارائه شده در شکل 

 



22 
 

 
 فرآیند واردات مواد غذایی در چین -4شکل 

 

ارسال شوند. بررسی اسناد ممکن است برای برخی از محموله ها به   GACCهمه اسناد باید به صورت الکترونیکی در سیستم 

تا یک روز   نصف روزصورت الکترونیکی انجام شود. اگر تمام اسناد درست و صحیح باشد، ترخیص کاال را می توان در مدت یک 

روز و از طریق دریا سه تا  به طور کلی، زمان رسیدن محموله تا ترخیص آن از طریق حمل و نقل هوایی یک تا دو    انجام داد. 

پنج روز است. برخی از محموله ها به صورت عمدی )یا به طور تصادفی( برای بازرسی انتخاب می شوند. این بازرسی بسته به  

روز بیشتر طول بکشد. محصوالتی که به عنوان پرخطر درنظر گرفته میشوند، ممکن است تاخیر    10محصول ممکن است یک تا  

ای باشند.  باشد.  داشته  از موارد پرخطر می  با دو تکرار  بازرسی های  به دلیل  تاخیر، معموالً  دارای یک دپارتمان   GACCن 

انتخاب می شوند. برای    ارزیابیمحصوالتی که پر خطر محسوب می شوند بیشتر برای  مدیریت خطر برای کنترل خطر می باشد.  
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ه طول بکشد، واردکنندگان می توانند قبل از اتمام بازرسی،  بازرسی های پیچیده که ممکن است بیش از زمان پیش بینی شد 

کاال را تحویل بگیرند، اما این محصوالت نباید تا زمان ترخیص رسمی تجارت شوند. برای اکثر اسناد نیازی به ترجمه به زبان  

تولید و تغذیه )بسته   چینی نیست. برای محصوالت بسته بندی شده، ممکن است برچسب های چینی با اطالعات الزم در زمینه

 به نوع محصول( در خارج بسته بندی چسبانده شوند.  

 

 نتیجه گیری   - 4-4

طبق  قوانین مربوط به مواد غذایی وارداتی را تنظیم می کند.  )اداره نظارت بر کیفیت ، بازرسی و قرنطینه( AQSIQدر چین، 

، تاسیسات تولید کننده گوشت، غذاهای دریایی، لبنیات و شیرخشک مخصوص نوزادان باید در اداره کل AQSIQ  145  مصوبه

و  مقررات  قوانین،  با  مطابق  باید  شود  می  ارسال  چین  به  که  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  کلیه  شوند.  ثبت  چین  گمرک 

استانداردهای خاص این، مقررات و  بر  باشند. عالوه  از واردات استانداردهای الزم  از محصوالت وجود دارد. قبل  برای برخی  ی 

 ارسال شوند.)اداره کل گمرک چین(    GACCهمه اسناد باید به صورت الکترونیکی در سیستم  محصوالت غذایی به چین،  

GACC   دارای یک دپارتمان مدیریت خطر برای کنترل خطر می باشد. محصوالتی که پر خطر محسوب می شوند بیشتر برای

 ارزیابی انتخاب می شوند. در صورت تایید پس از ارزیابی، محموله ترخیص می شود.   

 

 مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی در ایاالت متحده آمریکا   - 5

مفاد قانون ایاالت متحده مندرج در قانون فدرال غذا، دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی ایاالت متحده، واردکنندگان  بر اساس  

محصوالت غذایی که برای ورود به تجارت بین ایالتی ایاالت متحده در نظر گرفته شده اند، مسئولیت اطمینان از ایمنی، بهداشتی  

)تمام مواد غذایی وارداتی به عنوان تجارت   ا الزامات ایاالت متحده را بر عهده دارند بودن و برچسب گذاری محصوالت مطابق ب

واردکنندگان، محصوالت،   تایید مجاز به تأیید، صدور گواهی، مجوز یا    FDAبین ایالتی در نظر گرفته می شود(. طبق قانون،  

به ایاالت متحده    FDAیی را بدون تایید قبلی توسط  واردکنندگان می توانند مواد غذابرچسب ها یا محموله های غذایی نیست.  

پیش اعالم  ثبت شده باشند و    FDAوارد کنند، به شرط آنکه تاسیساتی که محصوالت را تولید، ذخیره یا اداره می کنند، در  

مشمول بازرسی به هنگام ورود به بندرهای ایاالت متحده  محصوالت غذایی وارداتی    ارائه شود.  FDAمحموله های ورودی به  

FDA  اگر مشخص شود که محموله ها با الزامات ایاالت متحده مطابقت ندارند،  می شوند .FDA    ممکن است محموله های

الزامات قانونی یکسان از  ارائه شده برای واردات را توقیف کند. غذاهای وارداتی و تولیدات داخلی باید  ایاالت  محصوالت  ی در 

 متحده تبعیت کنند.  

 

 فرآیند واردات   -5-1

 .  خالصه شده است  5در ارزیابی مواد غذایی وارداتی و اسناد مواد غذایی وارداتی دنبال میکند، در شکل   FDAروندی که  
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= سیستم ACS= رابط کارگزار خودکار، FDA  (ABIفرایند ارزیابی مواد غذایی وارداتی و اسناد مربوطه توسط  -5شکل 

 = سیستم عملیاتی و اداری برای پشتیبانی از واردات(. OASIS= کارگزار خانه گمرک، CHBتجاری خودکار، 

 

دالر   2000با ارزش بیش از  FDAمی شود و مشمول قوانینی است که توسط هر ماده ای که برای ورود به ایاالت متحده ارائه 

به عنوان یک ورودی رسمی در نظر گرفته می شود. ورودی های رسمی مستلزم ثبت     CBPبا    یک قرارداداداره می شود، 

جمع آوری خسارات اد شامل شرایطی برای ارسال مجدد کاال در هر زمان یا  این قرارداست.  )آژانس حفاظت از مرز و گمرکی(  

انجام می    CBPمعموالً توسط ثبت الکترونیکی از طریق سیستم تجاری خودکار    CBPتسویه شده می باشد. اعالم ورودی  

به صورت الکترونیکی بررسی می کند و تصمیم می گیرد که محموله  FDA / ACSاسناد ورود را از طریق رابط  FDAشود. 

همچنین ورودی های غیررسمی را بررسی می کند و اگر    FDAبه تجارت ایاالت متحده وارد شود یا باید بیشتر ارزیابی شود.  

طبق قانون امنیت   . می خواهد آن را به یک ورودی رسمی تبدیل کند  CBPتصمیم به اقدام در مورد چنین ورودی دارد، از  

، تأسیسات داخلی و خارجی که مواد غذایی را برای مصرف  )قانون بیوتروریسم(  بهداشت عمومی و آمادگی و پاسخ به بیو تروریسم 

قبل از ورود    کنند.  ثبت نام    FDAدر  باید  انسان یا حیوان در ایاالت متحده تولید، فرآوری، بسته بندی یا نگهداری می کنند،  

که به آن پیش اعالم گفته می شود. اطالعات مورد    -یک اعالم دریافت می کند    FDAبه ایاالت متحده آمریکا،    مواد غذایی

از طریق رابط کاربری   پیش اعالم ها می توانند   است.  CBPاساساً همان اطالعات مورد نیاز    FDAبه    اعالمپیش  نیاز جهت  

  2شوند. محصوالتی که از طریق جاده حمل و نقل می شوند، به  ارسال    FDAاعالم    پیشیا رابط سیستم    ACSخودکار /  

ساعت و محصوالتی که با کشتی    4ساعت پیش اعالم احتیاج دارند، محصوالتی که با قطار یا هواپیما انتقال داده می شوند به  
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پیش  روز هفته،    7شبانه روز و    ساعت  24در    ، FDA  پیش اعالمساعت پیش اعالم نیاز دارند. مرکز    8انتقال داده می شوند به  

فرآیند بازبینی برای شناسایی محصوالت غذایی است که ممکن است تحت قانون      دریافت شده را بررسی می کند.   اعالم های 

بیوتروریسم خطرات جدی برای سالمت جامعه ایجاد کنند تا بتوان هنگام ورود مواد غذایی به بندر ورودی اقدامات مناسب را 

الزامات پیش اعالم باشد، سیستم عملیاتی و اداری .انجام داد با  از واردات  FDA  اگر ماده ی غذایی مطابق   برای پشتیبانی 

(OASIS  از محموله تحت بخش بیشتر  ارزیابی  آیا  تعیین می کند که   )801  (a آرایشی مواد  غذا، دارو و  قانون فدرال  از   )

(FDCA قبل از ورود غذا به تجارت ایاالت متحده ضروری است یا خیر. به عنوان مثال، اگر کاالی خاصی تحت هشدار واردات )

FDA    ،قرار گیردOASIS   ممکن است محموله را بدون معاینه فیزیکی توقیف کند. همچنین ممکن است ماده غذایی برای

ممکن    FDAا واگذاری نمونه توقیف شود. عالوه بر این، یک بازرس  ی  CFSANنمونه برداری یا ارزیابی تحت برنامه انطباق  

است تصمیم بگیرد یک محصول را بررسی کند )به عنوان مثال ، برای بررسی برچسب گذاری آن یا یکپارچگی قوطی ها( یا  

دی برسد که انتظار اگر محصولی به نقطه ای از ورو  جمع آوری کند.  FDAنمونه هایی را برای تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه  

بخواهد نمونه ای را برای    CBPممکن است از    FDAدر آن حضور داشته باشد ، دفتر مسئول منطقه    FDAنمی رود یک مقام  

  FDAالیز مشخص شد که محموله مطابق با قوانین  نجمع آوری کند. اگر بعد از ارزیابی و آ  FDAارسال به آزمایشگاه خدمات 

اعالم ترخیص را دریافت می کنند. اگر تخلفی مشاهده شود یا به نظر می رسد محصول   CBPو    بایگانیمی باشد،  گیرنده یا  

مالک  یا خیر. در صورت لزوم، بایگانی،    نقض شده است، دفتر منطقه تصمیم خواهد گرفت که آیا این محصول باید توقیف شود

و گیرنده از طریق اعالم توقیف از انجام چنین اقدامی مطلع می شوند. این اعالم ماهیت تخلف را مشخص می کند و محلی را 

مالک ممکن است با برچسب گذاری تعیین می کند که مالک یا گیرنده می توانند برای دادرسی غیر رسمی به آنجا بیایند.  

برطرف کند، در این صورت محصول ترخیص می شود. اگر این امکان وجود نداشته مجدد یا اصالح مجدد محصول، مشکل را  

باشد یا در صورت امکان انجام نشود ، منطقه می تواند با درخواست وارد کننده یا تصمیم خود ، اعالمیه عدم پذیرش را صادر 

می کند و این    تعیینقدامات دیگر  خدمات خود را در نظارت بر برچسب گذاری مجدد، تخریب محصول یا اهزینه    FDAکند.  

   .ارسال می کند برای پرداخت به وارد کننده   مارسال می کند، که به نوبه خود یک اعال CBPهزینه ها را به 

 

 نتیجه گیری - 5-2

غذاهای وارداتی و تولیدات داخلی باید از الزامات قانونی یکسانی در ایاالت متحده تبعیت کنند. واردکنندگان می توانند مواد  

به ایاالت متحده وارد کنند، به شرط آنکه تاسیساتی که محصوالت را تولید، ذخیره یا    FDAغذایی را بدون تایید قبلی توسط  

،  FDAارائه شود. مرکز پیش اعالم    FDAه باشند و پیش اعالم محموله های ورودی به  ثبت شد  FDAاداره می کنند، در  

پیش اعالم های دریافت شده را بررسی می کند. اگر ماده ی غذایی مطابق با الزامات پیش اعالم باشد، سیستم عملیاتی و اداری  

FDA  موله قبل از ورود غذا به تجارت ایاالت متحده ضروری برای پشتیبانی از واردات تعیین می کند که آیا ارزیابی بیشتر از مح

ممکن است تصمیم بگیرد یک محصول را بررسی کند )به عنوان مثال، برای    FDAاست یا خیر. عالوه بر این، یک بازرس  

کند.  جمع آوری  FDAبررسی برچسب گذاری آن یا یکپارچگی قوطی ها( یا نمونه هایی را برای تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه 

 می باشد، محموله ترخیص می شود.  FDAاگر بعد از ارزیابی و آنالیز مشخص شد که محموله مطابق با قوانین  
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 مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی و کشاورزی در استرالیا   - 6

 ثبت تاسیسات و محصول   - 6-1

محصوالت گوشتی و مرغی واجد شرایط باید از موسسات مورد تأیید استرالیا وارد شوند. جزئیات محصوالت و موسسات واجد شرایط  

سایر تاسیسات فرآوری مواد غذایی برای صادرات به  موجود است.    Food Safety and Inspection Service Export Libraryدر  

  دپارتماناین وجود، برای بسیاری از محصوالت، الزامات  سختگیرانه ای برای قرنطینه وجود دارد.  استرالیا نیازی به ثبت ندارند. با  

)شرایط واردات امنیت زیستی( حفظ می    BICONکشاورزی و منابع آب یک پایگاه داده جستجوگر آنالین از این الزامات را به نام  

 کند.  

 

 سایر گواهی ها و آزمایشات مورد نیاز  - 6-2

   ( نظارت.2( خطر و )1مواد غذایی وارداتی بر اساس دو دسته بندی بازرسی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این دسته ها عبارتند از: )

  FSANZ    امکان ایجاد خطر متوسط تا زیاد برای سالمت عمومی را داشته باشد،  ماده غدایی  مواد غذایی گروه خطر: درصورتی که  

مواد غذایی که در این گروه قرار می    طبقه بندی می کند.  "خطر"مواد غذایی را به عنوان    (غذایی استرالیا نیوزیلند)استانداردهای  

لیست منتشر شده از خطرات احتمالی از یک  در برابر    مواد غذایی گروه خطردرصد می باشند.    100گیرند، دارای یک نرخ بازرسی  

هنگامی که پنج محموله به طور متوالی از بازرسی عبور کرد، میزان بازرسی   د. نجمله میکروارگانیسم ها و آالینده ها آزمایش می شو

صد کاهش می یابد. مواد غذایی  محموله دیگر به طور متوالی، میزان بازرسی به پنج در 20درصد کاهش می یابد. بعد از عبور  25به 

گروه خطر تحت آزمایش و نگهداری قرار می گیرند و تا زمان مشخص شدن نتایج آزمایش برای فروش ترخیص نمی شوند. محموله 

پیدا    با استانداردهای استرالیا تطابقهای غذایی که مطابق با استانداردهای استرالیا نیستند، نمی توانند وارد شوند. این غذاها باید  

درصدی    100اگر محموله ای رد شود، آزمایش    مواد غذایی دوباره صادر می شوند یا از بین می روند. این  در غیر این صورت    کنند

 انجام می شود تا اینکه سابقه انطباق مجدداً برای تولید کننده مواد غذایی برقرار شود.  

طبقه   "مواد غذایی گروه نظارت  "المتی و ایمنی انسان دارند به عنوان  مواد غذایی گروه نظارت: سایر غذاهایی که خطر کمی برای س

بندی می شوند. هر محموله از مواد غذایی گروه نظارت با احتمال پنج درصد برای بازرسی ارجاع داده می شود. انتخاب محموله های  

کترونیکی در سیستم بارگیری یکپارچه اداره مهاجرت غذایی نظارتی تصادفی است و ارجاع این محموله ها با استفاده از پروفایل های ال

اطالعاتی مانند وارد کننده، تولید کننده یا کشور مبدا کاال تأثیری در انتخاب و ارجاع تصادفی مواد  و حفاظت از مرز انجام می شود.

آنتی بیوتیک ها، آالینده های    غذایی گروه نظارت ندارد. نمونه های مواد غذایی گروه نظارت ممکن است از نظر سموم دفع آفات،

میکروبی، سموم طبیعی، آالینده های فلزی و مواد افزودنی غذایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. از آنجایی که غذاهای گروه نظارت 

توزیع   هستند و می توانند قبل از دریافت نتایج آزمایش، برای فروش "آزمایش و رهاسازی"کم خطر تلقی می شوند، مشمول مسیر 

درصد قرار   100مواد غذایی گروه نظارت که در بازرسی رد شوند، تا زمانی که سابقه تطابق آن ها مشخص شود، مورد آزمایش  شوند.  

 می گیرند.   

 

 فرآیند واردات  -6-3
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  DAWRمواد غذایی وارداتی باید در تمام مراحل ورود به استرالیا با تمام جوانب استانداردهای مواد غذایی مطابقت داشته باشد.  

بازرسی های تصادفی از هر ماده غذایی وارد شده را انجام می دهد. غذاهای پرخطر را می توان برای   (دپارتمان کشاورزی و منابع آب)

کلیه کاالهای وارد شده به استرالیا باید توسط گمرک ترخیص شوند، چه از طریق هوا،   هدف قرار داد.  مورد  تر باال  تناوببازرسی با  

دریا یا پست وارد شوند. در حالی که واردات کم ارزش به طور کلی توسط گمرک برای تحویل مستقیم محموله ها ترخیص می شوند،  

رای محموله های کاالهای باالتر از حد تعیین شده هستند )در حال حاضر  واردکننده ها مسئول دریافت ترخیص رسمی گمرک ب

دالر استرالیا(. قیمت هزینه های بازیابی برای پردازش ورودی ها اعمال می شود. هزینه بستگی به این دارد که ورودی یک    1000

ورودیهای گمرکی شامل    بهز جهت ارائه  ورودی الکترونیکی باشد یا یک مدرک مستند )دستی(.  حداقل اسناد و مدارک مورد نیا

  بارنامه، فاکتورها و سایر مدارک )از جمله لیست بسته بندی، اسناد بیمه ، مجوزهای واردات و غیره( مربوط به حمل و نقل است. 

د. گمرک  واردکنندگان باید اطمینان حاصل کنند که کاالهایی که وارد تجارت استرالیا می شوند به درستی عالمت گذاری شده ان

 درستی برچسب گذاری را مدیریت می کند.  

 

 طرح کلی بازرسی مواد غذایی وارد شده 

کلیه مواد   هماهنگ می شود.  (بازرسی مواد غذایی وارداتی)طرح    IFISاست و تحت    DAWRترخیص کاالهای وارداتی به عهده  

و سپس  ( Biosecurity Act  2015) 2015غذایی وارد شده به استرالیا ابتدا باید از الزامات قرنطینه مندرج در قانون ایمنی زیستی 

و قانون اصالحیه کنترل مواد غذایی وارداتی  (  Imported Food Control Act 1992)  1992قانون کنترل مواد غذایی وارداتی  

2018  (Imported Food Control Amendment Act 2018  ).ترخیص ترخیص صادر شده پس از بازرسی قرنطینه،    پیروی کنند

   نیست.  IFISبازرسی   از

اره مهاجرت و حمایت از مرز استرالیا کلیه محموله های دریافتی مواد غذایی باید با استفاده از برنامه تعرفه هماهنگ بین المللی به اد

پیوند مستقیم دارد و قادر به ایجاد    اداره مهاجرت و حمایت از مرز استرالیابا شبکه رایانه ای    DAWR biosecurityاعالم شوند.  

  ترخیص موانع روی غذاهای وارداتی که نیاز به ترخیص دارند، می باشد. واردکنندگان مواد غذایی هدفمند موظفند برای اطمینان از  

باید ارزیابی  در مورد گروه غذاهای خطر، ضوابط ترخیص مواد غذایی و و اینکه آیا غذا    مراجعه کنند.  DAWR biosecurityکاال به  

شبکه رایانه ای خود در ارتباط با بازرسان تمام    DAWR biosecurityشود یا نه بر اساس تاریخچه انطباق تولید کننده است.  

خطر در    مواد غذایی گروهایاالت و سرزمین ها حفظ می کند. این سیستم سوابق مربوط به وضعیت بازرسی از تمام تأمین کنندگان  

این شبکه به بازرسان اجازه می دهد تا در مورد نیاز به بازرسی برای یک محموله خاص مطلع شوند.    ر اختیار دارد.خارج از کشور را د 

بر روی ایمنی مواد غذایی است، غذاهای وارداتی باید با تمام الزامات استانداردهای مواد غذایی استرالیا    IFISدر حالی که تمرکز  

مواد غذایی را براساس تطابق با الزامات استانداردهای مواد غذایی    DAWR biosecurityزرسان  نیوزیلند مطابقت داشته باشند.  با

می کنند و    ، بررسیبرچسب گذاری  تطابق با الزاماتاسترالیا نیوزیلند بررسی می کنند. بازرسان تمام غذاهای ارجاع شده را برای  

م شامل باز کردن بسته ها و بررسی مواد غذایی برای آلودگی و  بازرسی بصری در صورت لزو  بازرسی های بصری انجام می دهند.

 نقص است. 

 بازرسان اطمینان حاصل می کنند که برچسب:

 به زبان انگلیسی است؛  •
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 دارای شرح تجاری دقیق است؛  •

 مشخصات تولید کننده / وارد کننده را دارد؛  •

 کشور مبدا را اعالم کرده است؛  •

 است؛  batch  /lotدارای کدهای  •

 دارای عالمت گذاری تاریخ است )در قالب صحیح(؛  •

 است؛  محتویات –دارای وزن خالص  •

 مواد تشکیل دهنده  در آن ذکر شده است )در صورت لزوم( •

DAWR biosecurity    فرایند مدیریت شده ای دارد که به موجب آن به واردکنندگان این فرصت داده می شود تا بررسی کنند

برچسب   IFISو در صورت لزوم، قبل از تنظیم بازرسی   مطابقت دارداستانداردهای استرالیا نیوزلند  که آیا با الزامات برچسب گذاری  

واردکنندگان  از ترخیص محموله قرنطینه اطمینان حاصل کنند.    IFISرگونه بررسی  ها اصالح شوند. واردکنندگان باید قبل از انجام ه

   از ترخیص محموله از قرنطینه اطمینان حاصل کنند. IFISباید قبل از انجام هرگونه بررسی  

تعیین وضعیت  ممکن است نمونه هایی را برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی برای    DAWR biosecurityدر زمان بازرسی، بازرس  

این    میکروبیولوژیکی مواد غذایی، سطح باقی مانده سموم دفع آفات، استفاده صحیح از مواد افزودنی و ترکیب مواد غذایی تهیه کند.

نیوزلند  استرالیا  استاندارهای غذایی  الزامات  با  غذاهایی که وارد می کنند  اطمینان حاصل کند که  مسئولیت واردکننده است که 

 د.  مطابقت دار

IFIS  و   به طور مشترک توسط امنیت زیستی دپارتمان کشاورزی و منابع آبFSANZ    .اداره می شودFSANZ    در مورد سیاست

 مسئولیت عملیاتی برای بازرسی و نمونه گیری را دارد.  DAWRارزیابی خطر مواد غذایی مشاوره می دهد و امنیت زیستی 

 

 نتیجه گیری   - 6-4

مواد غذایی وارداتی باید در تمام مراحل ورود به استرالیا با تمام جوانب استانداردهای مواد غذایی استرالیا مطابقت داشته باشد. در  

رت مورد ارزیابی قرار می گیرند. مواد غذایی گروه خطر دارای استرالیا مواد مواد غذایی وارداتی بر اساس دو دسته بندی خطر و نظا

درصد می باشند و در برابر یک لیست منتشر شده از خطرات احتمالی از جمله میکروارگانیسم ها و آالینده ها   100یک نرخ بازرسی  

رجاع داده می شود. نمونه های مواد  آزمایش می شوند. هر محموله از مواد غذایی گروه نظارت با احتمال پنج درصد برای بازرسی ا

غذایی گروه نظارت ممکن است از نظر سموم دفع آفات، آنتی بیوتیک ها، آالینده های میکروبی، سموم طبیعی، آالینده های فلزی و  

نند برای  مواد افزودنی غذایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مواد غذایی گروه خطر تا زمان مشخص شدن نتایج آزمایش نمی توا

هستند و می توانند قبل از دریافت نتایج آزمایش،    "آزمایش و رهاسازی"فروش ترخیص شوند. غذاهای گروه نظارت مشمول مسیر  

)دپارتمان کشاورزی و منابع آب( بازرسی های تصادفی از هر ماده غذایی وارد شده را انجام می    DAWRبرای فروش توزیع شوند.  

می باشد. کلیه   طرح بازرسی مواد غذایی وارداتی((  IFISاست و تحت نظارت    DAWRاتی به عهده  دهد. ترخیص کاالهای وارد

( و  Biosecurity Act  2015)  2015مواد غذایی وارد شده به استرالیا ابتدا باید از الزامات قرنطینه مندرج در قانون امنیت زیستی  

( و قانون اصالحیه کنترل مواد غذایی  Imported Food Control Act 1992)  1992سپس قانون کنترل مواد غذایی وارداتی  

 ( پیروی کنند.  Imported Food Control Amendment Act 2018)  2018وارداتی 
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 نتیجه گیری کلی   - 7

در ژاپن،  مورد بررسی قرار گرفته است.  در مقایسه با ایران  کشورهای مختلف    دردر این گزارش الزامات و قوانین واردات مواد غذایی  

MHLW    .وارد کننده  شرکت های  )وزارت کار، رفاه و بهداشت( مسئولیت صدور مجوز ورود مواد غذایی وارداتی را بر عهده دارد

ارسال    MHLWهای قرنطینه  باید فرم اعالم واردات مواد غذایی را به بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در ایستگاه  مواد غذایی  

مورد بررسی قرار گرفته   MHLWکنند. محصوالت غذایی وارداتی در بخش بازرسی بهداشت مواد غذایی در ایستگاه های قرنطینه  

و از محصوالتی که نیاز به آزمایش دارند، نمونه گیری شده و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال می شود. در صورت تطابق محصول با  

ت غذایی ژاپن، فرم اعالم مهر تایید را دریافت و اجازه ورود به ژاپن را خواهد داشت. اسناد مورد نیاز برای واردات شامل دو  مقررا

نسخه از فرم اعالم واردات مواد غذایی، گواهی صادرات، نتایج آزمون، اسنادی که مواد تشکیل دهنده، مواد افزودنی و فرآیند تولید را 

 باشد. نشان می دهند، می 

برای واردات  مسئولیت صدور مجوز ورود مواد غذایی وارداتی را بر عهده دارد.    )وزارت کشاورزی و جنگلداری(  MinAFدر ترکیه،  

الزم   "گواهی کنترل"حیوانات، محصوالت حیوانی و برخی از مواد گیاهی برای تولید مانند بذر، نهال و قلمه درخت به کشور ترکیه  

است. مواد غذایی و خوراک دام با منشا گیاهی و مواد و اقالمی که قرار است در تماس با مواد غذایی قرار بگیرند برای واردات به تأیید  

اهی کنترل احتیاج ندارند. در عوض، یک سیستم پیش اعالم برای این کاالها وجود دارد. وارد کننده باید اطالعات الزم برای هر  گو

نمونه   ( از محمولهکشاورزی و جنگلداری )اداره AFDمحصول را در سیستم الکترونیکی ثبت کند. پس از تأیید مستندات، بازرسان 

. اگر نتایج بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها قابل قبول و  ارسال می شود  MinAFبه آزمایشگاه رسمی  آنالیز  کرده و برای    برداری

 مطابق با مقررات باشد، واردات محصول اجازه داده می شود.

تاسیسات  قوانین مربوط به مواد غذایی وارداتی را تنظیم می کند.    )اداره نظارت بر کیفیت ، بازرسی و قرنطینه(  AQSIQدر چین،  

تولید کننده گوشت، غذاهای دریایی، لبنیات و شیرخشک مخصوص نوزادان باید در اداره کل گمرک چین ثبت شوند. کلیه محصوالت 

در صورت تایید پس از  الزم باشند.  کشاورزی و غذایی که به چین ارسال می شود باید مطابق با قوانین، مقررات و استانداردهای  

 ارزیابی، محموله ترخیص می شود.   

در ایاالت متحده غذاهای وارداتی و تولیدات داخلی باید از الزامات قانونی یکسانی تبعیت کنند. واردکنندگان می توانند مواد غذایی  

یساتی که محصوالت را تولید، ذخیره یا اداره می به ایاالت متحده وارد کنند، به شرط آنکه تاس  FDAرا بدون تایید قبلی توسط  

، پیش اعالم های  FDAارائه شود. مرکز پیش اعالم    FDAثبت شده باشند و پیش اعالم محموله های ورودی به    FDAکنند، در  

برای پشتیبانی    FDAدریافت شده را بررسی می کند. اگر ماده ی غذایی مطابق با الزامات پیش اعالم باشد، سیستم عملیاتی و اداری  

از واردات تعیین می کند که آیا ارزیابی بیشتر از محموله قبل از ورود غذا به تجارت ایاالت متحده ضروری است یا خیر. عالوه بر این،  

بازرس   یا    FDAیک  آن  گذاری  برچسب  بررسی  برای  مثال،  عنوان  )به  کند  بررسی  را  محصول  یک  بگیرد  تصمیم  است  ممکن 

جمع آوری کند. اگر بعد از ارزیابی و آنالیز مشخص  FDA( یا نمونه هایی را برای تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه یکپارچگی قوطی ها 

 می باشد، محموله ترخیص می شود.  FDAشد که محموله مطابق با قوانین 

در استرالیا مواد مواد غذایی وارداتی بر اساس دو دسته بندی خطر و نظارت مورد ارزیابی قرار می گیرند. مواد غذایی گروه خطر دارای  

درصد می باشند و در برابر یک لیست منتشر شده از خطرات احتمالی از جمله میکروارگانیسم ها و آالینده ها   100یک نرخ بازرسی  

ر محموله از مواد غذایی گروه نظارت با احتمال پنج درصد برای بازرسی ارجاع داده می شود. مواد غذایی گروه  آزمایش می شوند. ه
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آزمایش و  "خطر تا زمان مشخص شدن نتایج آزمایش نمی توانند برای فروش ترخیص شوند. غذاهای گروه نظارت مشمول مسیر  

)دپارتمان کشاورزی و منابع آب(   DAWRایش، برای فروش توزیع شوند.  هستند و می توانند قبل از دریافت نتایج آزم  "رهاسازی

است و تحت نظارت   DAWRبازرسی های تصادفی از هر ماده غذایی وارد شده را انجام می دهد. ترخیص کاالهای وارداتی به عهده  

IFIS  ))ابتدا باید از الزامات قرنطینه مندرج در    می باشد. کلیه مواد غذایی وارد شده به استرالیا طرح بازرسی مواد غذایی وارداتی

 Imported Food)  1992( و سپس قانون کنترل مواد غذایی وارداتی  Biosecurity Act  2015)  2015قانون امنیت زیستی  

Control Act 1992  2018( و قانون اصالحیه کنترل مواد غذایی وارداتی   (Imported Food Control Amendment 

Act 2018 کنند.( پیروی 

از   IRC  کد اخذ    . می باشدسازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد    وارداتی بر عهده فرآیند صدور مجوزهای ورود مواد اولیه  در ایران  

 و  بررسی زمان بودن طوالنیضروری می باشد.  سفارش و اعالم درخواست خرید مواد اولیه وارداتی  ثبت  سازمان غذا و دارو قبل از  

 کارشناسان به تلفنی دسترسی عدم،  موجود  IRCجدید یا درخواست تمدید کد    IRCکد   درخواست خصوص کارشناس در نظر اعالم

 )اعم  کننده وارد هر توسط متفاوت   IRCهای   کد ثبت الزام،  دارو و غذا سازمان خدمت میز به حضوری مراجعه نیاز به و مربوطه

عدم امکان اصالح کدهای  ،  تولیدی های واحد از ماده ثبت و منبع ثبت هزینه اخذ،  واحد محصول یک جهت بازرگانی( یا تولیدی از

IRC    های   کد به اعتبار زمان مدت تخصیص در مشخص  روند وجود عدموIRC    از جمله مشکالت درخواست صدور یا تمدید

، ماده ی اولیه ی وارداتی باید توسط اداره  IRCاخذ کد    همزمان با فرآیندواردات مواد اولیه واحدهای غذایی می باشد.    IRCکدهای  

)گواهی آزمون در مبدا( در سامانه ی اداره ی    COIی استاندارد نیز مورد تایید قرار بگیرد. برای بعضی از اقالم وارداتی، ثبت کد  

هزینه بر بودن آزمون   می باشد.   استاندارد قبل از ثبت کاال در سامانه های گمرک و استاندارد و در واقع قبل از صدور اظهارنامه الزامی

ها، نداشتن نمایندگی شرکت  های بازرسی در کشورهای هدف و باال بودن هزینه های جابه جایی از یک کشور به کشور دیگر از  

پس از ورود کاال به گمرک، ماده ی وارداتی باید  برای وارد کنندگان مواد غذایی می باشد.    COIمشکالت مربوط به ثبت کدهای  

سط سازمان غذا و دارو و اداره ی استاندارد مورد تایید قرار بگیرد. عدم هماهنگی بین سازمان غذا و دارو در فرآیند اخذ مجوز ورود  تو

و ترخیص کاالهای وارداتی منجر به  انجام دو و سه باره اقدامات الزم جهت اخذ مجوز ورود و استفاده از کاالهای وارداتی و پرداخت 

 فی توسط واردکنندگان مواد غذایی شده است.  هزینه های اضا

محصوالت غذایی وارداتی در بخش بازرسی بهداشت مواد  به شکل کلی، در کشورهای ژاپن، ترکیه، چین، ایاالت متحده و استرالیا  

ایشگاه ارسال می شود.  غذایی مورد بررسی قرار گرفته و از محصوالتی که نیاز به آزمایش دارند، نمونه گیری شده و برای آنالیز به آزم

 داده می شود. بر خالف ایران،و اجازه ی ورود به تجارت آن کشور    شده  محصول ترخیصدر صورت تطابق محصول با مقررات غذایی،  

توسط    IRCدر کشورهای ژاپن، ترکیه، چین، ایاالت متحده و استرالیا فرآیندی برای صدور مجوز ورود اقالم بهداشتی و اخذ کدهای 

 هر شرکت وارد کننده به صورت جداگانه وجود ندارد.  
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 واردات مواد اولیه واحد های غذایی  IRCموارد و مشکالت درخواست صدور یا تمدید کدهای 

جدید یا درخواست تمدید کد    IRCطوالنی بودن زمان بررسی و اعالم نظر کارشناس در خصوص درخواست کد   -1

IRC   .)موجود ) لزوم پیگیری حضوری یا تلفنی 

 عدم دسترسی تلفنی به کارشناسان مربوطه و نیاز به مراجعه حضوری به میز خدمت سازمان غذا و دارو.  -2

 متفاوت توسط هر وارد کننده ) اعم از تولیدی یا بازرگانی( ، جهت یک محصول واحد.  IRCالزام ثبت کد های   -3

ریال به عنوان هزینه منبع هر واحد تولید    9700000ماده از واحد های تولیدی ) حدود  اخذ هزینه ثبت منبع و ثبت   -4

ریال به عنوان ثبت ماده هر ماده اولیه وارداتی تولید شده توسط آن   21000000کننده ماده اولیه خارجی و مبلغ  

 .واحد(

بین المللی چند ملیتی تولید می ) بسیاری از مواد اولیه وارداتی در شرکت های  IRCعدم امکان اصالح کدهای  -5

شوند که درصورت انتقال خط تولید از یک کشور به کشور دیگر )به خصوص در زمان فعلی و وجود تحریم در 

 .جدید می باشد(  IRCنتیجه مشکالت حمل و نقل(، نیاز به اخذ کد  

 IRCریال به صورت حضوری در زمان تمدید کد    15400000اخذ هزینه تمدید به مبلغ  -6

لزام بارگزای نامه تأییدیه پرداخت مالی از واحد مالی سازمان غذا و دارو با وجود در دسترس بودن رسید پرداخت ا -7

 .آنالین با درج شماره پیگیری )که فقط با مراجعه حضوری امکان اخد این تأییدیه وجود دارد(

خت هزینه منبع و هزینه ماده، و قبل از پردا  IRCگاهی به علت مشکالت جاری، پس از اقدام به درخواست کد   -8

با تاریخ اعتبار تخصیص  IRCثبت سفارش و خرید با مشکل مواجه می شود. در این حالت درخواست صدور کد 

یافته، در مرحله پرداخت باقی می ماند. در صورتی که پس از گذشت زمان، مشکالت سفارش و خرید رفع شود،با 

، امکان تمدید تاریخ قبل از پرداخت مالی وجود ندارد. لذا می بایستی IRCتوجه به اتمام بازه زمانی اعتبار کد  

ریال   15400000ابتدا هزینه پرداخت شود، سپس مجدد درخواست تمدید ارسال شده و با پرداخت حضوری مبلغ  

 طی شود.    IRCو اخذ تأییدیه مالی، روند تمدید و فعال شدن کد  

 ( IRCمتغییر بودن مدت اعتبار هر کد  ) IRCتبار به کد های  عدم وجود روند مشخص در تخصیص مدت زمان اع -9

با وجود اخذ )  مانند استابالیزرها( از سازمان غذا و داروبرخی مواد اولیه وارداتی )الزام اخذ گواهی حالل جهت   -10

 .گواهی حالل جهت همین کاال از سوی سایر واردکنندگان(

)عدم امکان درج شماره   IRCغیر فعال بودن قسمت درج توضیحات در زمان تکمیل پرونده در پروسه تمدید کد   -11

IRC )فیش ثبت منبع بارگزاری شده 

در زمان ارسال درخواست تمدید )گزینه تکمیل پرونده( فقط امکان بارگزاری فیش یا تأییدیه مالی وجود دارد و  -12

 وانه ساخت یا سایر مستندات، این امکان وجود ندارد. در صورت نیاز به به روز رسانی پر

عدف شفاف سازی و اطالع رسانی قوانین و ضوابط جدید سازمان غذا و دارو که گاها داخلی است و فقط کارشناس  -13

IRC  .از آنها مطلع است 


