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فرم طرح موضوعات موردی در کمیته فنی و قانونی

 آرایشی و بهداشتی

براساس :  معاونت غذا و داروی فارس - معاونت غذا و داروی 
اصفهان

 ثبت شده به شماره های ۱۰۰۰/۵۴۴۴ و ۱۰۰۰/۳۹۴۲۲

نام خانوادگی کارشناس پرونده : سرکار خانم مهندس زرین پور   براساس :   نظر اداره تخصصی  

موضوع  : بازنگری رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۷۵/۱۱۳۳۹۲/د مورخ ۹۹/۹/۱۲ در خصوص نحوه بررسی شرایط آالینده های 

پیرامونی در زمان احداث کارخانه

شرح موضوع:  

احتراماً، به استحضار می رساند ؛ با توجه به مکاتبات معاونتهای غذا و دارو در خصوص محل اجرای طرحهای تولیدی 
و وجود کانون آالینده پیرامون محل احداث واحدهای آرایشی و بهداشتی موضوع درکمیته فنی و قانونی مطرح شد و با 
توجه با عنایت به رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۷۵/١١٣٣۹٢/د مورخ ۹۹/۹/١٢ مقرر گردید بررسی وضعیت و شرایط حد 
فاصل مراکز تولید کننده مواد آرایشی و بهداشتی و مراکز آالینده پیرامونی، مطابق با ضوابط فنی و بهداشتی به معاونت غذا و دارو 

واگذار و تصمیم گیری نهایی به کمیته فنی و قانونی معاونتها با در نظر گرفتن موارد ذیل تفویض گردد : 

در صورتیکه در محیط پیرامونی محل احداث واحد تولید کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی مرکز یا کانون 
آالیندگی وجود داشته باشد: 

١-متقاضی احداث واحد تولیدی باید ضمن رعایت ضوابط فنی و بهداشتی ، با توجه به نوع محصول، روش فرآوری، 
تجهیزات و ماشین آالت و نوع و شرایط کانون آالیندگی، نسبت به ارائه گزارش ارزیابی خطر و اقدامات کنترلی 

قابل اجرا به معاونت غذا و دارو، قبل از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری اقدام نماید. 

٢-بررسی میدانی وضعیت کانون آالیندگی در محل احداث واحد تولیدی و مطابقت آن با گزارش ارزیابی خطر ارائه 
شده از سوی متقاضی، توسط بازرسین معاونت غذا و دارو انجام و صورتجلسه آن جهت طرح در کمیته 
کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده به عنوان یکی از زیر کمیته های کمیته فنی و قانونی در معاونت 

مذکور تنظیم شود. 

٣-نتایج ازریابی و بازرسی در کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده متشکل از نمایندگان سازمان صنایع 
و معادن و تجارت استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده خانه صنعت یا انجمن صنفی مربوطه در استان 
، دو نفر صاحب نظر در صنایع آرایشی و بهداشتی یا عضو هیات علمی مرتبط در استان، نماینده سازمان 
دامپزشکی استان و مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ( به عنوان مسئول کمیته) 

مطرح و اظهار نظر کارشناسی به کمیته فنی و قانونی ارجاع می شود. 

٤-تصمیم نهایی در خصوص نحوه اقدامات اجرایی و صدور مجوز بهداشتی ذیربط منوط به تایید و موافقت کمیته 
فنی و قانونی معاونت می باشد. 

تاکید می گردد که هر گونه موافقت با صدور پروانه تاسیس و بهره برداری منوط به رعایت اصول GMP است. 
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در حال حاضر معاونت غذا و داروی استان فارس طی نامه شماره ۹/۰٣/١۵۷١/پ/١٤۰۰/ص مورخ ١٤۰۰/١/٢۵ اعالم نمود 
در خصوص نحوه بررسی درخواست احداث واحدهای آرایشی و بهداشتی که در مجاورت آنها واحدهای آالینده قرار دارد؛ با 
توجه به اینکه تشکیل کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات آالینده( موضوع بند ٣ نامه مذکور) زمانبر بوده و در سال 
پشتیبانی از تولید در کار احداث واحدهای تولیدی خلل ایجاد می نماید و باعث به تعویق افتادن احداث واحدهای جدید 
می گردد، از آنجایی که مطابق ابالغیه شماره ۶۵۵/۸۹۰٣٤ مورخ ١٣۹۸/١۰/۰٢ رئیس محترم سازمان غذا و دارو این بخش 
نامه در حوزه غذایی و آشامیدنی اصالح شده و کمیته کارشناسی اشاره شده از فرایند حذف شده است، لذا خواهشمند 
است در صورت صالحدید بخش نامه صادره از آن اداره کل نیز اصالح شده و کمیته کارشناسی به ترتیب اشاره شده از این 

فرایند حذف گردد. 
همچنین معاونت غذا و داروی استان اصفهان نیز طی نامه شماره ١٢/۸٤/٣۸٣۸/پ مورخ ١٤۰۰/٤/١۰ اعالم نموده که 
تشکیل کمیته مورد نظر قابلیت اجرا در مدت زمان اندک را ندارد و این امر سبب طوالنی شدن روند تصمیم گیری در 
خصوص محل اجرای طرحهای تولیدی صنایع آرایشی و بهداشتی می گردد. ضمنا با توجه به اینکه تشکیل کمیته مذکور 
در بخشنامه " اصالحی نحوه بررسی شرایط آالینده های پیرامونی در زمان احداث کارخانجات غذایی و آشامیدنی ابالغ 
شده به شماره ۶۵۵/۸۹۰٣٤ مورخ ۹۸/١۰/٢  " توسط معاون محترم وزیر و رییس سازمان نیز وجود ندارد، تقاضای بررسی 

مجدد را نموده اند. 

ضمناً موضوع بخشنامه شماره ۶۵۵/۸۹۰۳۴ مورخ ۹۸/۱۰/۲ به معاونتها به شرح زیر میباشد:
پیرو بخشنامه شماره ۶۵۵/۵٢١۶۵ مورخه ١٣۹۸/۰۶/١۷ با موضوع واگذاری و تفویض اختیار بررسی وضعیت مراکز آالینده پیرامونی 

محل احداث واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی بدینوسیله مفاد بخشنامه به قرار ذیل اصالح می گردد:

 بررسی وضعیت و شرایط حد فاصل مراکز تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی و مراکز آالینده پیرامونی، با استناد به ضوابط و 

معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی ( حداقل فواصل با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی، سکونت گاه ها و 

عوارض طبیعی ) به عنوان یک راهنما ( Guide line ) به معاونت غذا و دارو واگذار و تصمیم گیری نهایی به کمیته فنی و 

قانونی آن معاونت با درنظر گرفتن موارد ذیل تفویض می شود. 

در صورتیکه در محیط پیرامونی محل احداث واحد تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی مرکز یا کانون آالیندگی وجود داشته باشد:

متقاضی احداث واحد تولیدی، در جهت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی محصول، با توجه به نوع محصول، روش فرآوری،  .١

تجهیزات و ماشین آالت و نوع و شرایط کانون آالیندگی، نسبت به ارائه گزارش ارزیابی خطر و اقدامات کنترلی قابل اجرا، 

به معاونت غذا و دارو، قبل از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری اقدام نماید.

بررسی میدانی وضعیت کانون آالیندگی در محل احداث واحد تولیدی و مطابقت آن با گزارش ارزیابی خطر ارائه شده از  .٢

سوی متقاضی، توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو انجام و صورتجلسه مربوطه به همراه نظریه کارشناسی جهت طرح و 

اخذ تصمیم به کمیته فنی و قانونی ارجاع می گردد. 

           تبصره : با درخواست معاونت های غذا و دارو تحت پوشش، معاونت غذا و دارو قطب ملزم به ارائه خدمات کارشناسی جهت اجرا 

بند ٢ می باشد.

ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی ( حداقل فواصل با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی ، سکونت  .٣

گاه ها و عوارض طبیعی ) به عنوان یک راهنما ( Guide line ) توسط معاونت های غذا و دارو قابل استفاده می باشد.

تصمیم نهایی در خصوص نحوه اقدامات اجرایی و صدور مجوزهای بهداشتی بر عهده  کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو  .٤

است.
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۵.  هرگونه موافقت با صدور پروانه تاسیس و بهره برداری منوط به رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی مصوب این اداره کل بر حسب 
نوع محصوالت تولیدی می باشد.

نظریه کارشناسی اداره در ارتباط با موضوع  : 

 خواهشمند است در خصوص مورد فوق و یکسان سازی موضوع با اداره کل غذا اظهار نظر نمایید.

               کارشناس بررسی کننده                                                                                                        تاریخ :۱۴۰۰/۳/۴

نظریه رئیس اداره در ارتباط با موضوع:

                                                                                                   رئیس اداره                                                     تاریخ :
 

تائید  معاون اداره کل
    (ارجاع به دبیرخانه کمیته فنی)
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                               رأی شماره                                                      مورخ                                                         کمیته فنی قانونی 

 آرایشی و بهداشتی

براساس :  معاونت غذا و داروی فارس - معاونت غذا و داروی 
اصفهان

 ثبت شده به شماره های ۱۰۰۰/۵۴۴۴ و ۱۰۰۰/۳۹۴۲۲

نام خانوادگی کارشناس پرونده : سرکار خانم مهندس زرین پور   براساس :   نظر اداره تخصصی  

موضوع  : بازنگری رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۷۵/۱۱۳۳۹۲/د مورخ ۹۹/۹/۱۲ در خصوص نحوه بررسی شرایط آالینده های 

پیرامونی در زمان احداث کارخانه

رای نهائی در خصوص پرونده فوق مقررگردید: پیرو رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۷۵/١١٣٣۹٢/د مورخ ۹۹/۹/١٢ با موضوع واگذاری و تفویض 
اختیار بررسی وضعیت مراکز آالینده پیرامونی محل احداث واحدهای تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی بدینوسیله مفاد بخشنامه به قرار ذیل اصالح 

می گردد:
 بررسی وضعیت و شرایط حد فاصل مراکز تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی و مراکز آالینده پیرامونی، با استناد به ضوابط و معیارهای استقرار 
کارخانجات تولید و بسته بندی (حداقل فواصل با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی، سکونت گاه ها و عوارض طبیعی) به عنوان یک 

راهنما ( Guide line ) به معاونت غذا و دارو واگذار و تصمیم گیری نهایی به کمیته فنی و قانونی آن معاونت با در نظر گرفتن موارد ذیل تفویض           
می شود. 

در صورتیکه در محیط پیرامونی محل احداث واحد تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی مرکز یا کانون آالیندگی وجود داشته باشد:
متقاضی احداث واحد تولیدی، در جهت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی محصول، با توجه به نوع محصول، روش فرآوری، تجهیزات و ماشین  .١
آالت و نوع و شرایط کانون آالیندگی، نسبت به ارائه گزارش ارزیابی خطر و اقدامات کنترلی قابل اجرا، به معاونت غذا و دارو، قبل از صدور 

پروانه تاسیس و بهره برداری اقدام نماید.

بررسی میدانی وضعیت کانون آالیندگی در محل احداث واحد تولیدی و مطابقت آن با گزارش ارزیابی خطر ارائه شده از سوی متقاضی، توسط  .٢
کارشناسان معاونت غذا و دارو انجام و صورتجلسه مربوطه به همراه نظریه کارشناسی جهت طرح و اخذ تصمیم به کمیته فنی و قانونی ارجاع 

می گردد. 

           تبصره : با درخواست معاونت های غذا و دارو تحت پوشش، معاونت غذا و دارو قطب ملزم به ارائه خدمات کارشناسی جهت اجرا بند ٢ می باشد.

ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی ( حداقل فواصل با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی ، سکونت گاه ها و عوارض  .٣
طبیعی ) به عنوان یک راهنما ( Guide line ) توسط معاونت های غذا و دارو قابل استفاده می باشد.

تصمیم نهایی در خصوص نحوه اقدامات اجرایی و صدور مجوزهای بهداشتی بر عهده کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو است. .٤

هرگونه موافقت با صدور پروانه تاسیس و بهره برداری منوط به رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی مصوب این اداره کل می باشد. .۵

 دکتر سید علی فاطمی                                                                                          دکتر عباس پرداختی

نماینده مطلع از صنعت                                                                                           عضو هیئت علمی

                                  دکتر سید محمود مسیحا هاشمی                                                       دکترمحمود آل بویه 
 مدیرکل مرکزآزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی         سرپرست اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

دکترمحمد رضا شانه ساز
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۶۷۵/۵۲۰۴۳/د


