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 بسمه تعالی

 

 محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه عضو

  با سالم

جهت  در مسکو نظارت بر حقوق مصرف کنندگانفدرال  سازمان واصله از بدینوسیله موارد احتراما 

 استحضار ایفاد می گردد.:

  رانیا یاسالم یجمهور یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک

  رانیا یاسالم یجمهور یجهاد کشاورز وزارت

 39-2022-4607/ 02:  شماره

 2022مارس  3: خیتار

با  نیو هم چن یدانیم یکارشناس یابیارز جهیفدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در نت سیسرو

مراکز  کیو لجست یگلخانه ا یانتخاب شده در مجتمع ها جاتیسبز یشگاهیآزما قاتیتحق جیتوجه به نتا

 رساند:  یبه استحضار م رانیا یاسالم یجمهور

 ونیبه فدراس رانیا یاسالم یشده توسط جمهور دیواردات فلفل تازه تول تیممنوع 2022مارس سال  5 از

 : دیلغو گرد ریز یهاکننده  دیتول یبه استثنا هیروس

- ARCAN TEJARATE SAE BY ORDER MOHAMMAD REZA NOURI, 

ALLEY EMAN ALI SCHOOL, QUARTER NEJATI,CITY 

ASTARA,COUNTRY IRAN 

- RAMTIN TEJARAT MODERN ASTARA BY ORDER MAHMUD 

ROUHANI, THR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ASTARA, BANDAR 

ST.,FARDIN BLDG.,F2,ROOM5 

- RAMTIN TEJARAT MODERN ASTARA, IRAN ASTARA MOHARAM 

NEZHAD ST BY ORDER BEIJING STL SHOES CO.,LTD  

- MANYA ARAD PARS BY ORDER SEVED JAFAR MOUSAVI, AVENUE 

NIZAMI MARTUR RAHIMTAN ST, BESIDE TO INSURANCE SERVICE 

COMPANY POST CODE: 43918/43834 ASTARA CITY, IRAN 
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- MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL, ASTARA, HAKIM 

NAZEMI STREET, VAFAYI APARTMENT, F3.D6  

- MEHRAN FARAJI CO, ASTARA, GHOLAM MAHALLEN, PAYANEH ST 

NO.10.  

 Greenhouse Aras»استان مازندران و  ،ی، سار«Dashte naz sari» دکنندگانیفلفل تازه تول واردات

tarla amir zone»باشد.  یمجاز م یشرق جانی، جلفا، منطقه آزاد ارس آذربا 

 لطفا. ردیگ یقرار م یابیمورد ارز رانیفلفل تازه ا یسر ستیهر ب ،یا نهیو قرنط یکنترل بهداشت یط

 ونیفدراس نیالزامات قوان تیمشروط به رعا هیروس ونیبه فدراس ییکه واردات محصوالت غذا دیشته باشتوجه دا

مدارک مربوط به محصوالت، اطالعات مربوط به نام مواد فعال آفت کش در کشت  نیو همچن هیروس

مانده مواد  یباق ریمقاد یمحتوا نییمحصول جهت تع شاتیو آزما یشگاهیآزما یپروتکل ها ،یمحصوالت زراع

 به 30/03/1999قانون فدرال مورخ  16رساند که با توجه به ماده  یبه اطالع م ضمناباشد.  یآفت کش م

قانون فدرال مورخ  15و ماده  تیجمع کیولوژیمیدیو اپ یبر رفاه بهداشت ی، مبن3ف-52شماره 

 یعار یستیبا هیبه روس یواردات یکاالها ییمواد غذا تیو امن تیفیبر ک یمبن 3ف-29به شماره  02/01/2000

 یو مطابق با الزامات اجبار ندهیو آ یفعل یو نسل ها ستیز طیسالمت انسان ها و مح یهرگونه مواد مضر برا از

و  یکیولوژی)از جمله مواد ب ییایمیمجاز مواد ش ینسبت به محتوا هیروس ونیشده توسط قانون فدراس نییتع

 ( باشد. وهایواکتیراد ریسا ها و سمیکروارگانیآنها، م باتیترک

از رفاه  نانیو اطم یشما در جهت سالمت عموم یفدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان از همکار سیسرو

 .دینما یم یما قدردان یکشورها کیولوژیدمیو اپ یبهداشت

 

 هادی تیزهوش تابان        

 رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه      


