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 کدام مواد غذایی ، گیاهی ، حیوانی  را می توانم وارد کانادا کنم؟

 گردآوري شده توسط: امیر صادقی

 تاریخ بروزسانی : 18 اگوست 2019 ویرایش اول

 این جزوه ترجمه مستقیم از سایت مرزبانی دولت کانادا به آدرس
 زیر می باشد:

http://inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/
what-can-i-bring-into-canada-/eng/
1389648337546/1389648516990#a2  www.panahjoooyan.com

http://inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/what-can-i-bring-into-canada-/eng/1389648337546/1389648516990#a2
http://inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/what-can-i-bring-into-canada-/eng/1389648337546/1389648516990#a2
http://inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/travellers/what-can-i-bring-into-canada-/eng/1389648337546/1389648516990#a2
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 کدام مواد غذایی ، گیاهی ، حیوانی  را می توانم وارد کانادا کنم؟
مـسافـران بـر اسـاس قـانـون مـوظـف هسـتند تـا تـمامی مـحصوالت گیاهی، حیوانی و غـذایی رو بـدو ورود بـه 

کانادا اعالم کنند.  
اگـر میخواهید این مـحصوالت را وارد کانـادا کنید، ممکن اسـت بـازرسی هـاي بیشتري از شـما بـه عـمل بیاید. 

براي هرگونه تاخیر در صورت بازرسی آماده باشید.  
این لیست شـامـل مـحصوالت مـعمول وارداتی و دسـتورالـعمل هـاي مـربـوط بـه وارد کردن آنـها از کشورهـایی 

غیر از آمریکا است. از  

آنـجا که شـرایط آفـت و بیماري بـه طـور مـداوم در حـال تغییر اسـت ، این لیست ممکن اسـت در هـر 
زمان بروزرسانی شود. 

با وجود اینکه این ورود این موارد به کانادا مجاز    
است ، شما باید آنها را در فرم اظهارنامه خود اعالم 

کنید. 

محصوالت مجازي که از مبدا کشورهایی غیر از آمریکا میتوانند وارد خاك کانادا شوند:  

کاالهاي پخته شده ، شکالت ( آبنبات )  و غیره 

به جز آنهایی که حاوي گوشت باشند. •

حداکثر 20 کیلوگرم براي هر نفر •

محصوالت لبنی 

پنیر: •

حداکثر 20 کیلوگرم براي هر نفر •

لـطفاً تـوجـه داشـته بـاشید که مـقادیر بیش از 20.00 دالر ممکن اسـت مـشمول نـرخ بـاالي عـوارض •

گـمرکی بـاشـد. CBSA مسـئول تعیین عـوارض گـمرکی و مـوارد مـربـوط بـه کاالهـایی اسـت که بـه 

کانادا وارد می شوند. 
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محصوالت لبنی که نمیتوانند وارد کانادا شوند:  

شیر •

مـحصوالت بـرگـرفـته شیر (آب پنیر ، خـامـه ، شیر بـدون چـربی ، روغـن کره و غیره)  بـه شکل: خشک ، •
یخ زده ، بازسازي شده یا تازه  

ماهی و غذاي دریایی 
 همه گونه ها میتوانند وارد کانادا شوند به جز: 

پف ماهی •

• (Eriocheir sinensis) خرچنگ گوزن چینی

میوه ها و سبزیجات: خشک شده 

حداکثر 20 کیلوگرم براي هر نفر •

میوه ها و سبزیجات: یخ زده یا کنسرو شده 

حداکثر 20 کیلوگرم براي هر نفر •

میوه و سبزیجات: تازه 

بسته به کشور مبدا ، ورود ممکن است به شدت محدود یا ممنوع باشد در صورت اجازه ورودباید •
عاري از تمام پوشش هاي در حال رشد ، خاك و / یا مواد مرتبط باشد 

ادویه جات ترشی جات ، چاي ، قهوه ، چاشنی ها 

ورودشان مجاز است. •

شیر خشک 
 بسته بندي تجاري 

 فقط براي استفاده شخصی 
 استریل 

 حداکثر 20 کیلوگرم براي هر نفر 
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کاالهاي چرمی و پوست 
 فقط دباغی شده. 

گوشت 

وارد کردن گوشت گاو ، گوسفند / گوشت گوساله یا بز از کشور ایران مجاز نیست. در صورتی •
که از کشور هاي زیر باشد با شرایط زیر قابلت ورود دارد: آرژانتین / استرالیا / شیلی / چین  / 
کلمبیا/ کاستاریکا / کرواسی / قبرس/ مجارستان / ایسلند/ هند / لتونی / لیتوانی / مکزیک / 

نامیبیا / نیوزلند / نیکاراگوئه / نروژ / پاناما / پاراگوئه /جمهوري کره (جنوبی) /جمهوري 
مالت /صربستان (به استثناي کوزوو) / سنگاپور / اروگوئه  

حداکثر 20 کیلوگرم گوشت پخته ، تجاري ، استریل  وپایدار (در دماي اتاق ) ،پلمب شده.  •

 بسته بندي ها میتواند توسط  هر نفر وارد شود. •

 بسته ها باید داراي عالئم شناسایی باشند و محصول و کشور مبدا را نشان دهند.  •

بسته بندي باید مهر و موم شده و شامل شیشه و/یا قوطی هاي شیشه اي ، ظروف یکبار مصرف •
نیمه سفت و سخت براي وعده هاي غذایی آماده ، و کیسه  صنعتی باشد. 

گوشت تازه ، خشک و تیکه شده مجاز نیست.  •

صدف حلزونی و شن 

صدف هاي دریایی و اقالم ساخته شده از آنها اجازه ورود به کشور را دارند. •

باید حاوي مقادیر کمی شن و ماسه از سواحل آب شور باشند. •

باید عاري از هرگونه مواد حیوانی ، خاك ، مواد مربوط به خاك و بقایاي گیاهی باشند. •

سوغات چوبی 

باید عاري از پوست ، حشرات یا شواهدي از فعالیت حشرات باشد •
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هشدار 
همه چیز را اعالم کنید. 

طـبق قـانـون شـما مـوظـف هسـتید تـمام مـواد غـذایی ، گیاهی و حیوانی را که بـا خـود بـه 
کانادا آورده اید اعالم کنید. به عنوان مثال ، باید اعالم کنید: 

حیوانـات زنـده و مـحصوالت حیوانی مـانـند گـوشـت پـخته شـده یا خـام ، پـنهان ، پـوسـت ، 
غنائم ، شیر ، چربی ، کره ، پنیر ، تخم مرغ ، ماهی ، غذاهاي دریایی. 

مـحصوالت گیاهی مـانـند میوه ، سـبزیجات ، دانـه ، آجیل ، درخـتان ، گیاهـان خـانگی ، 
چـوب (و مـحصوالت چـوبی از قبیل مـبلمان ، کنده کاري ، پـوسـت درخـت) ، ریشه ، 

انگور ، گیاهان دارویی ، گلها ، حشرات ، المپها ، خاك. 
عـدم اعـالم هـر یک از این مـحصوالت یا ارائـه مـجوز / گـواهینامـه هـاي الزم می تـوانـد 

منجر به موارد زیر شود: 

توقیف محصوالت شما؛ و 
جریمه تا 1300 دالر؛ یا / و 

پیگرد قانونی 

کاالهـاي غیرقـابـل قـبول ممکن اسـت مـصادره و دور ریخته شـود ، یا دسـتور داده شـود 
از کانـادا حـذف شـونـد. مـسافـران نیز ممکن اسـت مسـئول هـرگـونـه هـزینه مـربـوط بـه 

دفع ، قرنطینه ، درمان یا حذف این موارد از کانادا باشند.


