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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
سالم علیکم؛

موضوع: استفاده از گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی (MDM) در فرآورده های گوشتی (سوسیس و کالباس)
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۶۷۵/۶۷۶۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ و با عنایت به اصالحیه مقررات ملی و بهداشتی شماره ۲۳۰۳ و 
تدوین ضوابط جدید این اداره کل مقتضی است کارخانجات متقاضی استفاده از گوشت جداسازی شده مرغ به روش مکانیکی در 

فرآورده های گوشتی (سوسیس و کالباس) نسبت به رعایت کامل موارد ذیل اقدام نمایند: 

بدیهی است نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونین غذا و داروی سراسر کشور می باشد. 

اخذ پروانه بهداشتی ساخت جدید جهت تولید محصول حاوی گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی، صرفا جهت  -۱
واحدهای تولیدی دارای امتیاز ۸۵۰ و باالتر، مطابق با دستورالعمل درجه بندی کارخانجات تولید کننده مواد غذایی 

(PRP)

تولید و استفاده از گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی بخشی از فرآیند تولید بوده و فقط واحدهای تولید کننده  -۲
سوسیس و کالباس دارای پروانه بهداشتی ساخت مربوطه، که در فرمول ترکیبی مندرج در متن پروانه بهداشتی ساخت 

آنها گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی ذکر شده است، مجاز به تولید و استفاده از این فرآورده می باشند

رنگ پوشش محصول تولیدی منحصرا زرد رنگ می باشد و  عنوان سوسیس و کالباس حاوی گوشت مرغ جداسازی شده  -۳
به روش مکانیکی همراه با درصد آن با فونت درشت و خوانا در کنار نام تجاری در برچسب درج می گردد. 

پایش سالمت و کیفیت گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی از طریق انجام آزمون های الزم همانند: فلزات  -۴
سنگین (سرب و کادمیوم)، سایر آالینده های مرتبط و باقیمانده آنتی بیوتیکها ضروری است. 

استفاده از پوست و اندرونی در تولید فرآورده گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی مجاز نمی باشد و انجام آزمون  -۵
های الزم و کنترل عدم استفاده از بافتهای غیر مجاز در گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی الزامی است.

تبصره: وجود پوست در بخشهای غیرقابل جداسازی به صورت عرفی و معقول بالمانع است.

استفاده از گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی در کلیه فرآورده های گوشتی، (به استثناء سوسیس و کالباس  -۶
دارای مجوز بهداشتی ساخت)، ممنوع میباشد.

الشه مرغ مورد استفاده در تولید، گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی می بایست دارای گواهی بهداشت صادره  -۷
از کشتارگاه تحت نظارت سازمان دامپزشکی با قید "عاری از اندرونه" باشد.

خرید و حمل و نقل اسکلت و ضایعات انواع مرغ برای تولید گوشت مرغ جدا سازی شده به روش مکانیکی ممنوع است۰ -۸
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استفاده از گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی در واحد تولیدی، صرفاً برای یک شیفت کاری مجاز می باشد و  -۹
انجماد، نگهداری و حمل و نقل گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی ممنوع می باشد. و ورود هر گونه گوشت 
مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی، اسکلت و ضایعات مرغ از خارج به واحد تولید کننده فرآورده های گوشتی ممنوع 

بوده و در صورت مشاهده مطابق بند ۱۰ این بخشنامه رفتار خواهد شد.

در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحد های تولیدی مربوطه در تولید و عرضه محصول سوسیس و کالباس حاوی گوشت  -۱۰
جداسازی شده به روش مکانیکی؛ عالوه بر تعلیق کلیه پروانه های بهداشتی ساخت مربوط به سوسیس و کالباس، واحد 

متخلف توسط معاونت غذا و دارو به مراجع قضایی معرفی می گردد.

رونوشت :
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 پیرویان (معاون محترم نظارت) 
جناب آقای دکتر دارایی (رئیس محترم مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) 

سرکار خانم مهندس صباح (معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی ) 
جناب آقای دکتر دادگرنژاد (معاون برنامه ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی , آشامیدنی, 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) 

جناب آقای دکتر دادمهر (رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی ) 
جناب آقای مهندس بلندنظر (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردهای غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی) 

دبیر محترم انجمن صنایع فرآورده های گوشتی جناب آقای دکتر مجیدافالکی 
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