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ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای مهندس آهنگر

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم مهندس نانوایی

مدیر محترم غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده

مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای دکتر یادگاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

موضوع: اصالحیه بخشنامه نحوه بررسی آالینده های پیرامونی در زمان احداث کارخانه

با سالم و احترام؛

    پیرو رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۷۵/۱۱۳۳۹۲/د مورخ ۹۹/۹/۱۲ و پیرو بخشنامه شماره ۶۷۵/۱۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ 
با موضوع واگذاری و تفویض اختیار بررسی وضعیت مراکز آالینده پیرامونی محل احداث واحدهای تولیدکننده مواد آرایشی و 
بهداشتی با توجه به رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۷۵/۵۲۰۴۳/د مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ بدین وسیله مفاد بخشنامه به قرار زیر 

اصالح می گردد:

بررسی وضعیت و شرایط حد فاصل مراکز تولید کننده 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 تولید کننده 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،  (۱
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.
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بررسی میدانی وضعیت کانون آالیندگی در محل احداث واحد تولیدی و مطابقت آن با گزارش ارزیابی خطر ارائه شده از  (۲
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 اجرای بند 
۲ می باشد.

ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی (حداقل فواصل با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی، سکونت  (۳
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  (۴
دارو است.

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