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 اتوماسيون اداري متمركز

 سراسر كشور

 يدنيآب آشام هيمورد استفاده در تصف

در خصوص نحوه نظارت بر كيفيت مواد و افزودنيها و جنس تأسيسات 

مورد استفاده در تصفيه آب آشاميدني به اطالع مي رساند محصوالت فوق در حال حاضر مشمول اخذ پروانه هاي 

لذا، الزم است در . باشندالت الزامي ميبودن  براي اينگونه محصو

بودن را  Food Gradeبه همراه مدارك مورد نياز، تأييديه دال بر 

اخذ نمايند و در  راسفارت جمهوري اسالمي ايران در آن كشور 

توليد از سازمانهاي ذيربط، مدارك مورد نياز را جهت 

Food Grade مطابق با (. بودن اقدام گردد

  جهت استحضار 3/1391

مـورخ   91-8 -1593بازگشت به نامه شماره :   يساختمان وزارت راه و شهر ساز

  استحضارجهت : آب و فاضالب كشور   يمهندس 

  

                                  غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري 

                                                                                                                                                                       

        :و دارو 

                                                                                             :صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

سراسر كشور يدرمان يو خدمات بهداشت يمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشك

مورد استفاده در تصف ساتيو جنس تاس هايمواد و افزودن تيفي

در خصوص نحوه نظارت بر كيفيت مواد و افزودنيها و جنس تأسيسات پيرو استعالمهاي بعمل آمده 

مورد استفاده در تصفيه آب آشاميدني به اطالع مي رساند محصوالت فوق در حال حاضر مشمول اخذ پروانه هاي 

بودن  براي اينگونه محصو Food Grade،ولي داشتن مجوز 

به همراه مدارك مورد نياز، تأييديه دال بر ترخيص كننده  مراجعخصوص محصوالت وارداتي 

سفارت جمهوري اسالمي ايران در آن كشور  ممهور به مهراز مراجع ذيربط در كشور مبدأ 

توليد از سازمانهاي ذيربط، مدارك مورد نياز را جهت  هاي نيز پس از اخذ پروانه خصوص واحدهاي توليد داخل

Food Gradeونسبت به صدور مجوز  ارائهمعاونت  آن بهجنس محصوالت 

4  

  استحضارجناب آقاي دكتر جنت معاون محترم غذاي سازمان جهت 

27/3با توجه به جلسه مورخ  جناب آقاي دكتر ندافي رئيس محترم مركز سالمت محيط و كار

ساختمان وزارت راه و شهر ساز يكل محترم دفتر امور مقررات مل ريمد

  

 شركت يصنعت ييو خودكفا قاتيفر سرپرست محترم مركز تحق يي

  يدنيو آشام ييكارشناس اداره غذا يخانم مهندس محمد

  يدنيو آشام ييكارشناس اداره غذا ي

 يامور دفتر يمتصد

  

  

  

    

 
 

خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري �  
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و دارو  غذا سازمانصفحه الكترونيكي  �

صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   �

    �	ز
	ن ��ا و دارو 

معاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشك

  

ينحوه نظارت بر ك:موضوع 

 
 سالم عليكم؛

پيرو استعالمهاي بعمل آمده احتراماً،   

مورد استفاده در تصفيه آب آشاميدني به اطالع مي رساند محصوالت فوق در حال حاضر مشمول اخذ پروانه هاي 

،ولي داشتن مجوز بهداشتي نبوده 

خصوص محصوالت وارداتي 

از مراجع ذيربط در كشور مبدأ 

خصوص واحدهاي توليد داخل

جنس محصوالت بررسي 

10/4/ح) فرمهاي پيوست

   

  

  

  :رونوشت 

جناب آقاي دكتر جنت معاون محترم غذاي سازمان جهت 

جناب آقاي دكتر ندافي رئيس محترم مركز سالمت محيط و كار

مد ييدكتر هوا يآقا جناب

  جهت استحضار 18/2/91

ييمهندس عطا يآقا جناب

خانم مهندس محمد سركار

يخانم مهندس چوبك سركار

متصد يخانم فرهاد سركار


