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جناب آقای دکتر احمد جنیدی جعفری
رئیس محترم مرکز سالمت محیط و کار 

موضوع: تولید سوسیس و کالباس 

سالم علیکم؛
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۰۶/۶۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ و ۳۰۶/۱۳۳۳ مورخ ۹۷/۰۴/۲۵ در خصوص تولید سوسیس و 
کالباس به صورت صنفی سنتی، همانطور که مستحضر می باشید تولید سوسیس و کالباس به دلیل ماهیت ذاتی، نیازمند رعایت 
اصول GMP و همچنین میزان استفاده از برخی مواد نگهدارنده نظیر نیترات سدیم می باشد. از آنجا که استفاده بیش از حد ماده 
مذکور در فرموالسیون ترکیبی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در حین فرآیند تولید، موجب به مخاطره انداختن سالمت مصرف 
کنندگان می گردد. لذا الزم است هر گونه درخواست از آن معاونت محترم و یا ادارات تابع مبنی بر تولید اینگونه محصوالت، پس از 
بررسی شرایط فنی و بهداشتی محل تولید و اخذ پروانه های بهداشتی ( ساخت و مسئول فنی) صرفاً از طریق این اداره کل صورت 

پذیرد.  

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

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
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 دارائی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی  
سرکار خانم دکتر رحمانی معاون محترم برنامه ریزی 

جناب آقای مهندس صادقیان مشاور امور فنی و سیاستگذاری اداره کل غذا 
سرکار خانم مهندس صباح سرپرست اداره نظارت و ارزیابی شیرخشک ، غذای کودک و فرآورده های غذایی ویژه 
سرکار خانم مهندس محمدی سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی 

جناب آقای مهندس رضایی اهری سرپرست اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی سرپرست محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  
جناب آقای دکتر دادمهر دبیر محترم کمیته کشوری پایش، ارزیابی و عملکرد ادارات نظارت بر مواد غذایی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 

جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 
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