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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 پذیرش گواهی بهداشت برای کاالهای وارداتی و فرایند لگاالیز

با سالم و احترام؛

        پیرو بخشنامه های شماره ۶۷۵/۹۷۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ و ۶۷۵/۹۳۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ ، با توجه دریافت 

استعالم های مکرر در خصوص مشکالت مربوط به لگاالیز گواهی بهداشت کاالهای وارداتی و شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم، 

ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه های فوق الذکر، مجدد موارد ذیل را به اطالع می رساند:

به استناد مفاد دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۸۷ و رأی کمیته فنی  -۱
و قانونی به شماره ۶۸۸/۷۹۴۰۱/د مورخ ۹۸/۸/۱ :

در صورت وجود کشور ذینفع یا واسط، ارائه تصویر گواهی بهداشت کشور تولیدکننده که الک و مهر شده به اصل گواهی  -
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  -
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  -
کشور تولیدکننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود نیاز به تصدیق سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور 

مبداء را ندارد.

به استناد رای شماره ۶۸۸/۸۶۹۰۵ مورخ ۹۹/۷/۱۴ و پیرو هماهنگی بعمل آمده با اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه،  -۲
تا اطالع ثانوی،  متقاضیان می توانند، سند گواهی بهداشت ارائه شده را با معرفی نامه از سوی انجمن واردکنندگان مواد 

غذایی و آشامیدنی و یا معاونتهای غذا و دارو سراسرکشور ، برای انجام تصدیق (لگاالیز) به اداره کل مذکور ارائه نمایند.

در مواردی که به دلیل شرایط تحریم، مقصد محموله کشور دیگری اعالم شده و اسناد از جمله گواهی بهداشت برای آن  -۳
کشور صادر می شود و امکان تصدیق (لگاالیز) وجود ندارد، چنانچه کلیه اطالعات و مشخصات گواهی بهداشت صادره از 
سوی مراجع ذیصالح کشور مبدأ با محموله وارداتی مطابقت داشته باشد و سند مذکور به تایید انجمن صنفی تخصصی آن 

فرآورده رسیده باشد، منوط به تایید انطباق کامل نتایج آزمون محموله وارد شده، مورد پذیرش می باشد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

رونوشت :
جناب آقای دکتر دارایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار

ریاست محترم انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی جهت اطالع
دبیرکل محترم کانون انجمن های صنایع غذایی ایران جهت اطالع
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