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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: عدم نیاز به لگاالیز کردن گواهی بهداشت در هر پارت واردات مواداولیه توسط شرکتهای بازرگانی

سالم علیکم؛
احتراماً با توجه به مکاتبات متعدد صورت گرفته از سوی تولیدکنندگان در خصوص مشکالت موجود جهت لگاالیز نمودن 
گواهی های بهداشت جهت انجام هر پارت واردات مواد اولیه و هزینه های تحمیل شده به این شرکتها و در راستای حمایت از تولید 
داخل با توجه به رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۸۸/۴۸۴۷۸/د مورخ ۹۶/۵/۲۱ مقرر گردید گواهی بهداشت لگاالیز شده جهت 
واردات مواد اولیه توسط شرکتهای بازرگانی به مدت یکسال اعتبار داشته باشد و این گواهی می تواند توسط تولید کننده ( با تایید 

ارگان ذیصالح کشور مبدا) و یا ارگان ذیصالح کشور مبدا صادر گردد.

جناب آقای دکتر اصغری (معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ) 
جناب آقای دکتر پیرویان (معاون محترم نظارت) 

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 
جناب آقای دکتر بزرگ زاده (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار) 

جناب آقای مهندس قربانی (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم) 
جناب آقای دکتر دارایی (رئیس محترم مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) 

جناب آقای دکتر دادگرنژاد (معاون برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های غذایی , آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی) 
جناب آقای دکتر اسماعیلی (معاون محترم اداره کل امورغذایی، آرایشی و بهداشتی) 

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی (رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی) 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) 

سرکار خانم دکتر تاالری (رئیس محترم اداره امور ارزیابی تولید فرآورده های آرایشی بهداشتی) 
دبیرکل محترم کانون انجمن صنایع غذایی ایران جناب آقای مهندس کاوه زرگران 

انجمن تولید کنندگان مواد آرایشی و بهداشتی 
انجمن واردکنندگان مواد غذایی  

انجمن واردکنندگان مواد آرایشی و بهداشتی 
سرکار خانم مهندس صباح (معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی ) 

جناب آقای مهندس روزبهانی (رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری) 
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