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حداقل تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی و بسته بندی برنج  -6  

)GSP )درصورت نبودن سیلو رعایت شرایط خوب انبار داری سیلومجهز به سیستم گردش هوا  -  

( درصورت نیاز )  باالبر -  

درصورت نیاز  (مجهز به شن گیر و آهن ربا ) بوجاری  -  

الک برنج  -  

(ترجیحا ) دستگاه بسته بندی خودکار  -  

درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی دستگاه -  

.ات شالیکوبی مورد نیاز نمی باشدجهت بسته بندی تجهیز ،درصورت استفاده واحد از برنج شالیکوبی شده -6تذکر  

:د باید دارای تجهیزات ذیل باشدچنانچه شالیکوبی درواحد بسته بندی انجام می شو -5تذکر  

شلتوک پیش بوجاری -  

شلتوکبوجاری  -  

شلتوکدرجه بندی  -  

پوست کنی -  

  از برنج قهوه ای جدا سازی پوست -

از برنج قهوه ای پوست نکنده جداسازی شلتوک -  

و آسیب دیده دانه های نارس جدا ساز -  

(سبوس گیر)برنج سفید کنی  -  

صیقل دهی -  

دانه های شکسته آن  جداسازی برنج ودرجه بندی  -  

(درصورت نیاز)جداکننده براساس رنگ دانه های برنج  -  

(در صورت نیاز)جداکننده مواد خارجی و فلز -  
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مسئول فنی -5  

   ، ثبت مستندات و ونجهت کنترل و نظارت شرایط آماده سازی و بسته بندی، نمونه برداری، آزمواحدهای آماده سازی و بسته بندی انواع برنج          

چارت  آرایشی و بهداشتی و شامیدنی،آ خوراکی،فرد واجد شرایط مطابق با قانون مواد ه باید نسبت به معرفی و استخدام سوابق کنترلهای انجام شد

و با در نظر ان مسئول فنی ساس توو بر ا ناظر دارو دانشگاه علوم پزشکی معاونت غذا و با نظر و تائید .دناقدام نمای مصوب کمیته فنی مسئولین فنی

می تواند توسط یک  در یک محدوده جغرافیایی واحد تولیدی 8نظارت حداکثر  برنج از یکدیگر،و بسته بندی انواع  گرفتن فاصله واحدهای آماده سازی

 .گیردمسئول فنی انجام 

.برنج و اخذ گواهی مربوطه الزامی است قبل از صدور پروانه مسئول فنی آموزش الزم جهت تشخیص نوع واریته های -8تذکر  

 

 آزمایشگاه-8

یا  دارای پروانه بهره برداری از سازمان غذا و داروبا آزمایشگاه های همکار یا مجاز  ارائه قرارداد ،کارگاهدر صورت نبودن آزمایشگاه در محل        

در صورتی  .حدوده فعالیت تعریف شده آن قرار داشته باشد الزامی استتولیدی در م فرآوردهآزمایشگاه های آکرودیته کارخانجات دیگر که کنترل 

همچنین در صورت . مطابق ضوابط مربوطه اقدام نمایدد که واحد آماده سازی و بسته بندی انواع برنج توانایی احداث آزمایشگاه داشته باشد بای

ی آماده سازی و بسته بندی انواع برنج از یکدیگر، اتحادیه یا صنف مربوطه و صالحدید معاونت غذا و دارو دانشگاه و با در نظر گرفتن فاصله واحدها

 . یا چند واحد آماده سازی و بسته بندی انواع برنج همجوار می توانند نسبت به احداث یک آزمایشگاه مشترک اقدام نمایند

نمونه ( هر شش ماه یکبار) اقیمانده سموم سالی دو نوبت و جهت مایکوتوکسین ها و ب در هر فصل یکبارجهت اندازه گیری فلزات سنگین       

 .به آزمایشگاه همکار ارسال گردد برداری توسط مسئول فنی صورت گرفته و

 

 ویژگیهای کیفی و سالمت برنج-4
 .باشد 9پیوست شماره  ،باید مطابق با ضابطه ویژگیهای کیفی و سالمت برنج      

 

 بسته بندی -5
 . مضر و برای سالمتی مصرف کننده خطرناک باشد برنجباید فاقد موادی بوده که برای جنس بسته های برنج  -

 ... ( سلوفان ، پلی اتیلن ، متقال، کنفی و . )دندوخته شده باش خوبیه بسته های مصرفی باید نو و تمیز بوده و از استقامت کافی برخوردار و ب -
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 وزن-1
 . ز نمایدکیلوگرم تجاو 24وزن کیسه ها نباید از  -

 . نمی باشند کردن انواع ارقام برنج و اختالط برنج داخلی و خارجی واحدهای آماده سازی و بسته بندی انواع برنج مجاز به مخلوط -

، دریافت تعهد نامه محضری که سه جهت صدور شناسه نظارت کارگاهیدرصورت عدم اخذ نام تجاری رسمی ضمن پذیرش نام پیشنهادی موس -

 . ماه آگهی ثبت نام تجاری در روزنامه رسمی را ارائه نماید الزامی است  6می گردد طی  دهفرد متع

 . هر محموله خریداری شده از شالیکوبی یک سری ساخت دارد -
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 باقیمانده آفت کش ها آلودگیهای میکروبی فلزات سنگین  مایکوتوکسین ها 

حد  نام  مرجع د مجازح نام  مرجع حد مجاز نام 

 مجاز

 مرجع مرجع

آفالتوکسین 
B1 

5 ng/g 
آخرین تجدید 

استاندارد ملی ایران نظر

5925به شماره   
 سرب

424 

ppb 

مطابق  با مصوبه 

مورخ  5433/2شماره 

49/8/92 کمیته فنی   

و قانونی  اداره کل  

نظارت و ارزیابی 

فرآورده های 

غذایی،آرایشی و 

 بهداشتی

شمارش 

باسیلوس 

 سرئوس

1×10
3 

cfu/g 

آخرین تجدید نظر 

جدول 

حدودمجازمیکروبیولوژی 

فرآورده های 

مرکز غذایی،آشامیدنی 

آزمایشگاه های مرجع 

غذاودارو کنترل  

مطابق با آخرین 

تجدید نظر 

استانداردملی ایران به 

 43424شماره 

آفالتوکسین 

 کل
34ng/g  

آخرین تجدید 

استاندارد ملی ایران نظر

  5925به شماره 
 ppb 48 کادمیوم

مطابق  با مصوبه 

مورخ  5433/2شماره 

کمیته فنی    49/8/92

و قانونی  اداره کل 

نظارت و ارزیابی 

فرآورده های 

غذایی،آرایشی و 

 بهداشتی

شمارش 

 کپک
1×10

4 

cfu/g 

آخرین تجدید نظر 

جدول 

حدودمجازمیکروبیولوژی 

فرآورده های 

مرکز غذایی،آشامیدنی 

آزمایشگاه های مرجع 

غذاودارو کنترل  

اکراتوکسین 
A 

5 ng/g 
آخرین تجدید 

استاندارد ملی ایران نظر

  5925به شماره 
 424ppb ارسنیک

مطابق با مصوبه شماره 

مورخ  5433/2

کمیته فنی    49/8/92

و قانونی  اداره کل 

نظارت و ارزیابی 

فرآورده های 

غذایی،آرایشی و 

 بهداشتی

   

داکسی نی 

 والنول

(DON) 

4444 

ng/g 

آخرین تجدید 

استاندارد ملی ایران نظر

  5925به شماره 
      

 زیرالنون
244 

ng/g 

آخرین تجدید 

استاندارد ملی ایران نظر

  5925به شماره 
      

 

 .برای هر محموله وارداتی ، از مقام ذیصالح کشور مبدا الزامیست( GMO  FREE)ارائه گواهی عاری بودن برنج از نظر تراریختگی  -4

 .ارائه ریز نتایج بیشینه باقیمانده آفت کش ها ، توسط یک آزمایشگاه تایید صالحیت شده از سوی مقام ذیصالح در کشور مبدا الزامیست  -2

 .باشد 43535 و42444نمونه برداری باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد های ملی ایران به شماره های  -3

 .جاز استکیلوگرم م 24تا  4وزن بسته بندی از  -4

 .کلیه گواهی های ارائه شده بایستی ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ایران باشد -5

برای باقیمانده آفت کهش   43424برای مایکوتوکسین ها ،  5925،  برای فلزات سنگین 42968معیارهای کیفی و سالمت برنج های تولید داخل براساس استانداردهای ملی ایران به شماره -6

                        .                                                                                                                            مجاز میکروبی براساس حدود مجاز میکروبیولوژی فرآورده های غذایی ، آشامیدنی مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو خواهد بودها و حدود 

 می باشد 6/6/6838تاریخ اجرا این ضابطه از : تذکر. 
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