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ندارد

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

مدیریت محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری

موضوع: نحوه صدور گواهی بهداشت برای صادرات پسته

با سالم و احترام؛

با توجه به اهمیت توسعه صادرات و لزوم حفظ سالمت و کیفیت فرآورده های صادراتی از جمله محصول پسته به عنوان کاالی 

صادراتی ملی و گزارش های دریافت شده در خصوص محموله های پسته برگشتی به دلیل آلودگی، به استناد رای شماره 

۶۸۸/۱۱۸۱۵۱/د مورخ ۹۹/۰۹/۲۴ کمیته فنی و قانونی این اداره کل، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تشدید نظارت بر 

واحدهای فراوری و بسته بندی پسته تحت پوشش، جهت صدور گواهی بهداشت صادرات پسته برای متقاضیان به نکات ذیل توجه 

و اقدام الزم معمول نمایند:

صدور گواهی بهداشت محموله های صادراتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، صرفا پس از نمونه برداری از محموله مطابق  -۱

با پروتکل اتحادیه اروپا و ارائه گزارش آزمون یکی از آزمایشگاه های تایید شده توسط آن اتحادیه به شرح زیر امکان پذیر 

است:

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی -

آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان -

آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان  -

شایان ذکر است آزمایشگاه های سایر معاونت های غذا و دارو مجاز به انجام آزمون و صدور تاییدیه جهت صادرات پسته به 

اتحادیه اروپا نمی باشند.

در خصوص صادرات محموله به کشورهای غیر از اتحادیه اروپا، صدور گواهی صادرات بر عهده سازمان ملی استاندارد بوده   -۲

لیکن در صورت درخواست کشور خریدار برای صدور گواهی بهداشت، الزم است نمونه برداری از محموله انجام و فرآورده 

مطابق با استاندارد ملی مربوطه (از نظر شاخص های آالیندگی) آزمون و در صورت تائید نسبت به صدور گواهی بهداشت 

اقدام شود.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار
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