آشــنــایــی
بــا انــــواع
مـجـوزهـای
بـهـداشـتی
برای تولیـد
وبستهبندی
موادغذایی

مقدمه

همانگونه که از نام مجوز بستهبندی بر میآید ،این نوع مجوز برای
بستهبندی انواع کاالها و اقالم مختلف در زمینههای گوناگون صادر
میشود که به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی
یا خارجی اعطا میشود و امکان انتقال مجوز به دیگران نیز وجود دارد
و به دارنده اجازه میدهد تا در یکی از شهرکهای صنعتی ،منطقه
یا ناحیه صنعتی یا در مناطق مجاز که در پروانه تأسیس عنوان شده
است اقدام کند .مجوز بسته بندی با توجه به نوع محصول بستهبندی
غالمحسن رستم پور
کارشناسمسؤولآموزشبهورزی و رابط
فصلنامهبهورزدانشگاهعلومپزشکیبابل

احمدعلی قربانی
کارشناسبرنامه بهداشت موادغذایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

مـفـهـوم مـجـوز بـهــداشـتـی و جـواز بسـتـه بـندی را درک کنند.
مفهوم پروانه تأسیس،پروانه ساخت،پروانه بهره برداری را بیانکنند.
اهمیت اخـذ مجـوزتولیـد و بـستـه بنـدی مـوادغـذایـی را شـرح دهنـد.
مراحل اخذمجوزهایالزم برایتولیدوبسته بندی موادغذایی رافهرستکنند.
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از سازمان صنعت و معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی،
سازمان صنایع یا سایر ارگانهای مربوط صادر میشود.
مجوزهای بهداشتی شامل پروانه بهره بــرداری ،پروانه
مسؤول فنی ،پروانه بهداشت ساخت ،تمدید یا اصالح
پروانه ساخت ،مجوز مندرجات برچسب و مجوزهای
مــوردی شامل تغییر وزن و نوع بستهبندی ،تغییر نام
محصول یا مؤسسه ،پروانه ظرفیت خالی کارخانجات،
شناسه بهداشت کارگاهی ،صدور مجوز واردات و گواهی
بهداشت بــرای صـــادرات محصوالت مشمول قانون
موادخوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ،با توجه
به ضوابط ،مقررات و دستورالعملهای تولید ،نگهداری،
توزیع و فروش این محصوالت صادر میشود.
مجوز بهداشتی :به پروانهای میگویند که برای تأسیس،
بهره برداری ،مسؤولیت فنی وساخت محصوالت مشمول قانون

موادخوردنی ،آشامیدنی آرایشی و بهداشتی صادر میشود.
پروانه تأسیس :به مجوزی اطالق میشود که پس از صدور
پروانه بهرهبرداری صنایع یا جهاد سازندگی و براساس
اصول ضوابط مربوط که قب ً
ال هماهنگ شده است توسط
اداره کل نظارت بر موادغذایی و بهداشتی صادر میشود.
پروانه بهره بــرداری :پروانه بهره بــرداری ،پس از صدور
پروانه تأسیس یا بهطور همزمان و در صورت داشتن شرایط
و ضوابط مربوط از نظر امکانات ،ماشین آالت و تجهیزات و
ارسال فرم بهرهبرداری و نیز تأیید شرایط فنی و بهداشتی
مؤسسه ،در معاونت غذا و داروی دانشگاه صادر میشود.
پروانه مسؤول فنی :پروانه مسؤول فنی همان گواهینامه
صالحیتعلمیوفنیمسؤولکنترلکیفیمستقردرواحد
تولیدی است .پروانه مسؤول فنی پس از صدور پروانه بهره
برداری صادر میشود .فرد معرفی شده باید شرایط الزم
برای کنترل و نظارت بر تولید درکارگاهها و کارخانجات را
داشته و همچنین مدرک تحصیلی او (حداقل کارشناسی)
به تأیید کمیته فنی و قانونی رسیده باشد .اصو ًال مؤسسات
مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت باید دارای مسؤول
فنی تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر موادغذایی و
بهداشتی باشند و پروانه مسؤولیت فنی را گرفته باشند.
پروانه بهداشت ساخت :به مدرکی اطالق میشود که در
آن ترکیب ،میزان مواد اولیه و ویژگیهای معین فرمول

ساخت درج و تأیید شده باشد .این مدرک مجوز نهایی
وزارت بهداشت برای تولید فرآوردههای غذایی ،آرایشی
و بهداشتی بوده و هر کاالی دارای پروانه مذکور مجاز به
عرضه و قابل مصرف است.
برای صدور پروانه ساخت ،واحد تولیدی باید از نظر فنی
و بهداشتی ،مورد تأیید بوده و پس از مطابقت فرمول
ساخت محصول با استانداردها و ضوابط مربوط از
طرف اداره کل نظارت بر موادغذایی و بهداشتی صادر
میشود .زمانی که مؤسسه آمادگی تولید داشته و از
نظر فنی و بهداشتی مورد تأیید باشد ،پروانه بهداشت
ساخت صادر و از اولین سری تولید ،نمونهبرداری شده و
پس از تأیید آزمایشگاه ،اجازه توزیع داده میشود .اعتبار
پروانههای ساخت ،در حال حاضر  5سال از تاریخ صدور
است .در پروانه بهداشت ساخت نام محصول ،مشخصات

بسته بندی ،وزن خالص ،مواد متشکله ،نام و مشخصات
تولید کننده و ...ثبت میشود .همه مراحل تمدید پروانه
ساخت ،همانند صدور پروانه ساخت است و برای تمدید
آن در صورتیکه فرمول مندرج در آن تفاوتی با فرمول
قید شده در پروانه ساخت قبلی نداشته باشد ،دانشگاهها
میتوانند اقدام کنند .چنانچه فرمول محصول ،تغییر
کرده باشد از طریق اداره کل نظارت بر موادغذایی و
بهداشتی اقدام میشود.
تغییر وزن و نام محصول :متقاضیان تولید موادغذایی و
آرایشی و بهداشتی که قصد تغییر در وزن یک محصول
را دارنــد ،باید مراتب را به اداره کل نظارت یا ادارات
نظارت بر موادغذایی و بهداشتی استانها ،اعالم و مجوز
دریافت کنند .برای تغییر نام محصول ،ارایه تصدیق ثبت
نام جدید ،اصل پروانه ساخت قبلی و فیش بانکی ،برابر
تصویب نامه هیأت وزیران ،الزامی است.
نحوه صدور مجوز چاپ برچسب :مجوز چاپ برچسب،
برای محصوالت مشمول قانون که دارای پروانه بهداشت
ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تأیید
باشند ،صادر میشود .برابر ماده  11قانون موادخوردنی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ،برچسبهای محصوالت
مشمول قانون مذکور ،باید دارای مشخصات زیر ،به زبان
فارسی و خوانا باشند:
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 .1نام و آدرس مؤسسه سازنده  .2نام محصول  .3مواد
متشکله  .4شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
.5سری ساخت  .6تاریخ ساخت و تاریخ انقضای مصرف
 .7درج جمله ساخت ایران روی برچسب  .8وزن خالص
بدیهی است ،در مــواردی که مجوز برچسب صادراتی
داده میشود این مطلب میتواند به زبان غیر فارسی
نیز روی محصول ،درج شود ،مشروط به آن که ،منحصر ًا
برای صادرات باشد.
مجوز ورود و ترخیص کاال :دریافت این مجوزها از مراحل
اخذ مجوز تولید موادغذایی بوده و برای افرادی که قصد
دارند محصوالت غذایی خود را صادر کنند یا برای تهیه
مواد اولیه ساخت موادغذایی خود نیاز به واردات دارند،
الزامی خواهد بــود .سازمان نظارت بر موادغذایی و
بهداشتی در ایــن امــر نیز ذیصــاح بــوده و شما برای

دریافت این مدارک باید پروسههای قانونی و حقوقی را
در این سازمان طی کنید .ورود کاال مجوزی است که بر
طبق مقررات واردات و صادرات بازرگانی و در صورت
تکمیل مدارک مربوط توسط اداره نظارت بر موادغذایی
و بهداشتی و یا ادارات تابعه برحسب مورد پس از طی
مراحل قانونی و بررسیهای الزم صادر میشود و در
واقع موافقت اولیه برای ورود کاالی مورد نظر به کشور
است .ترخیص کاال مجوزی است که پس از ورود کاال به
گمرکات کشور جهت عرضه و پس از تأیید قابلیت مصرف
و طی مراحل قانونی برابر مقررات مربوط صادر میشود.
دریافت مجوز بسته بندی نسبت به مجوز تولید راحتتر
است و امکان گرفتن آن با توجه به ضوابط استقرار مربوط
به اداره حفاظت از محیط زیست ،در داخل محدوده و
شعاع  ۱۲۰کیلومتری آسانتر است.
شناسه بهداشت کارگاهی

مجوزی است که به واحدهای تولیدی بومی و سنتی
که دارای حداقل شرایط بهداشتی تولید هستند اعطا
می شود .این مجوز شمارهای است مرکب از کد دانشگاه
مربوط و ارقــام شمارش واحــد (از عــدد 1000شــروع
می شود) که جهت شناسایی به کارگاه تولید و بستهبندی
پس از اجرای ضوابط فنی و بهداشتی و ارایه مدارک الزم
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اختصاص داده میشود.
*مدت اعتبار شناسه بهداشت کارگاهی از زمان صدور
حداکثر به مدت یک سال است.
*تمدید اعتبار شناسه بهداشت کارگاهی منوط به
عملکرد مطلوب واحــد تولیدی و رعایت ضوابط و
دستورالعمل ها حداکثر 2سال خواهد بود.
*جهت تمدید شناسه بهداشت کارگاهی واحد تولیدی
باید یک ماه قبل از پایان مدت اعتبار تقاضای کتبی
خود را به این معاونت ارایه کنند.
*درصـــورت انقضای تاریخ اعتبار شناسه بهداشت
کارگاهی واحد تولیدی باید از بسته بندی محصوالت
با مشخصات و نام خودداری کرده و نسبت به تمدید
شناسه نظارت اقدام کند.
*شناسه بهداشت کارگاهی منحصر ًا جهت محل تولید

و بسته بندی صادر میشود و در صورت انتقال کارگاه
استفاده از شماره شناسه نظارت غیر مجاز بوده و باید
نسبت به اصالح آن اقدام شود.
اخذ جـواز بسته بنـدی در خصوص کـاالهای گونـاگون
متفاوت است.دراخذجوازنکاتیبه شرح ذیل وجوددارد:
*محل کارگاه یا کارخانه
*متراژ کارگاه یا کارخانه
*فاصله کارگاه یا کارخانه با برخی مشاغل
*نوع پایان کار کارگاه یا کارخانه
*بررسی امور مالیاتی ،شهرداری ،اراضی ،منابع طبیعی،
زیست محیطی ،اماکن ،بهداشت و سند مالکیت کارگاه
یا کارخانه
جواز بستهبندی را میتوان از مراجع ذیصالح ذیل
دریافتکردکه بعضی ازاین ادارات با آن مرتبط هستند:
*سازمان صنعت و معدن و تجارت
*سازمان جهاد کشاورزی
*اتحادیه
*دانشگاه علوم پزشکی (اداره نظارت برموادغذایی)
*اداره کار درقالب تولید مشاغل خانگی بجز بستهبندی
موادغذایی
*مجمع امور صنفی
*صنایع دستی و گردشگری
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نــحــوه صـــدور گــواهــی بــهــداشــت ،بـــرای صـــادرات
موادغذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
جهت ص ــدور گــواهــی بــهــداشــت ،ب ــرای محمولههای
موادغذایی و بهداشتی به دو شکل زیر ،اقدام میشود:
1.1بـــرای مؤسساتی کــه دارای پــروانــههــای ساخت
بهداشتی ،باالخص پــروانــه ساخت معتبر باشند،
ب ه استناد پروانه ساخت ،گواهی بهداشت ،صادر
میشود .گاهی بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت
لزوم ،از محموله صادراتی نمونهبرداری و پس از تأیید
آزمایشگاه ،اقدام به صدور گواهی بهداشت میشود.
2.2در مورد مؤسساتی که به صورت سنتی ،مشغول به کار
هستند و دارای کد بهداشتی بوده و فاقد پروانههای
بهداشتی هستند ،پس از بازدید از محموله صادراتی و
درصورت لزوم نمونهبرداری و پس از تایید آزمایشگاه،

گواهی بهداشت صادر خواهد شد.
اهمیت اخذ مجوز تولید مواد غذایی :شما بدون مجوز
قادر به انجام هیچ فعالیتی در این خصوص نبوده و در
صورتی که محصوالت غذایی را تحت عنوان یک برند
تولید کنید ،متخلف خواهید بود .این گونه تخلفها از
طرف نهادهای نظارتی و بهداشتی موادغذایی دارای
پیگردهای قانونی اســت .بنابراین بهتر است مراحل
اخذ مجوز تولید موادغذایی را گذرانده و تاییدیه نهایی
کارشناسان و مسؤوالن ذیصــاح را به دســت آوریــد.
دقت داشته باشید که کیفیت و بهداشت از مهمترین
ویژگیهایی اســت کــه مــد نظر مــســؤوالن ایــن نهادها
قــرار داشته و دربــاره آن سختگیریهای زیــادی انجام

منابع

میدهند .بنابراین قبل از انجام هرگونه اقدامی در
خصوص اخذ مجوز حتم ًا از بهداشتیبودن و کیفیت
مناسب محصوالت غذایی خود اطمینان حاصل کنید.
مراحل اخذ مجوزهای الزم جهت تولید و بستهبندی:
جواز تأسیس از سازمان جهاد کشاورزی (صنایع روستایی
جهاد) یا سازمان صنایع و معادن دریافت پروانه بهرهبرداری
از جهاد یا صنایع که از آن جواز تأسیس اخذ شده ،دریافت
پروانه تأسیس و بهرهبرداری از وزارت بهداشت ،سازمان
غذا و دارو معرفی مسؤول فنی واجد شرایط و صدور پروانه
مسؤول فنی ثبت نــام تجاری و اقــدام جهت اخــذ پروانه
بهداشتی ساخت از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت.
نتیجه گیری

امروزه از بستهبندی فقط برای محافظت از کاال استفاده

نمیشود ،بلکه برای آن نقشها و مسؤولیتهای زیادی
قایلند از جمله این که به خریدار اطالعات مناسب بدهد،
بــرای مشتری جذابیت داشته باشد ،شخصیت و شأن
مشتری را حفظ کند ،نــوع و جنس مــواد اولیه از نظر
بهداشتی و ایمنی مناسب انتخاب شود و سالمتی در مورد
مصرف را تضمین کند .به طور کلی زمانی میتوان یک
بستهبندی را موفق دانست که جاذبههای ذیل را دارا باشد:
جاذبه کالم ،طراحی ،حفظ و نگهداری محتوا ،کمیت و
کیفیت مناسب ،تبلیغات و جاذبه قیمت داشته باشد .به
طورکلی تدوین این مجموعه ب ه منظور اطالعرسانی و
آشنایی بیشتر همکاران با ضوابط ،مقررات ،قوانین مربوط
به صدور مجوزهای بهداشتی تهیه شده است.

*بـهـداشـت و ایـمـنـی مـواد غـذایـی ،تـألـیـف دکـتـر سـوسـن مـحـمـودی و هـمـکـاران
*تغذیه وبهداشت موادغذایی ،تألیفوبازسازینسرین امیدوار ،شهرزاد رکنیوهمکاران
*مــیـــرنــظـــامــی ضــیـــابـــری،حـــســن ــ اصـــول بــســتـــهبــنـــدی مـــواد غـــذایـــی
*سایت بهداشت محیط ایران http://www.environmentalhealth.ir
*دستورالعمل اجرایینحوهصدور و تمدید پروانه بهداشتیساخت ،معاونت غذا و دارو
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