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ندارد

ریاست محترم انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

دبیرکل محترم کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران

موضوع: شرایط پذیرش گواهی بهداشت برای واردات مواد اولیه و فرایند شده

با سالم و احترام؛

به منظور ایجاد تسهیالت در زمینه ورود مواد اولیه و فراورده های غذایی و آشامیدنی و رفع مشکالت مربوط به لگاالیز گواهی 
بهداشت،  به استناد مفاد دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۸۷ و رأی کمیته 

فنی و قانونی به شماره ۶۸۸/۷۹۴۰۱/د مورخ ۹۸/۸/۱ به اطالع می رساند:

در صورت وجود کشور ذینفع یا واسط، ارائه تصویر گواهی بهداشت کشور تولیدکننده که الک و مهر شده به اصل گواهی  -۱
بهداشت صادر شده از کشور ذینفع یا واسط، با تائید سفارت جمهوری اسالمی ایران در آن کشور مورد قبول است.

تصدیق سفارت جمهوری اسالمی ایران در هریک از کشورهای اتحادیه اروپا برای گواهی بهداشت صادره در یکی از  -۲
کشورهای اتحادیه اروپا قابل قبول است.

از دومین محموله وارد شده گواهی بهداشت قابلیت مصرف در کشور مبداء صادره و یا تایید شده توسط مقام ذیصالح  -۳
کشور تولیدکننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود نیاز به تصدیق سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور 

مبداء را ندارد.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۶۵۵/۵۲۰۵۵ مورخ ۹۵/۳/۲۹ می باشد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز سرپرست محترم سازمان غذا و دارو   : جهت استحضار
 معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسرکشور

سرکار خانم مهندس صباح سرپرست محترم معاونت فنی 
جناب آقای مهندس منصوریان سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی 

سرکار خانم دکتر اسدی نژاد سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی 
سرکار خانم مهندس محمد علیزاده سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی با منشاء گیاهی 

جناب آقای دکتر سایه وند سرپرست اداره نظارت و ارزیابی شیرخشک ، غذای کودک و فرآورده های غذایی ویژه 
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی سرپرست محترم  اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  

جناب آقای مهندس رضایی اهری سرپرست اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی 
سرکار خانم مهندس شایگان رئیس اداره نظارت و ارزیابی  فرآورده های ارگانیک ،تراریخته،حشره کشهای بهداشتی و خانگی، گندزداهاو 

آالینده های فرآورده های غذایی و آشامیدنی
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس گروه مطالعه و برنامه ریزی 

سرکار خانم مهندس سمیعی سرپرست گروه مدیریت کیفیت، رتبه بندی و ممیزی 
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