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ندارد

 غذا و داروسازمانخیابان فخر رازي  نبش خیابان شهید وحید نظري1314715311: کد پستی
 ٦٦٤٦٧٢٦٨-٩: تلفن

٦٦٤٦٩١٤٢:   نمابر 
 و دارو غذاسازمانصفحھ الكترونیكي:http://fdo.behdasht.gov.ir
كي وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي صفحھ الكترونی:

http://www.mohme.gov.ir

ي متمرکزاتوماسیون ادار

سراسر کشوریدرمانیو خدمات بهداشتیمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک
واستاندارد کاال سازمان منطقه آزاد قشم یمحترم اداره نظارت برضوابط بهداشت انسانسیرئ

چابهاریصنعتيسازمان منطقه آزادتجارینظارت برضوابط بهداشت انسانرمحترمیمد
يوهردکتر محمد گيآقاجناب

شیو استاندارد کاال سازمان منطقه آزاد کیمحترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانسییر
ییدر محصوالت غذایکروبیميفاکتورهايریاندازه گ:موضوع 

سالم علیکم
و جلوگیري از تولید و ورود احتراماً، با توجه به لزوم کنترل کیفیت دقیق مواد غذایی و آشامیدنی و در راستاي حفظ و تامین سالمت جامعه

ت، به استناد محصوالت ناایمن به بازار مصرف کشور و با عنایت به آنکه در استانداردهاي ملی موجود کنترل این عوامل بیماریزا مد نظر قرار نگرفته اس
وبی زیر عالوه بر موارد مد نظر در کمیته فنی و قانونی خواهشمند است دستور فرمائید شاخص هاي میکر20/2/1393مورخ 5274/2راي شماره 

در فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی به شرح جدول ذیل مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و 1/5/93مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی مربوطه از تاریخ 
الب گزارش شاخص هاي ایمنی مواد غذاییو مراتب در قمعمولدر صورت وجود عدم انطباق با توجه به حدود مجاز اعالم شده، اقدام قانونی الزم 

.به این اداره کل اعالم شود)27/12/1392د مورخ/19541/675نامه شماره موضوع بخش میکروبیولوژي (
همچنین مقتضی است موضوع به نحو شایسته به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی که در حوزه نظارتی آن معاونت 

. اطالع رسانی شود تا نسبت به فراهم آوردن تمهیدات الزم و انجام آزمون هاي کنترل کیفیت قبل از عرضه محصول به بازار اقدام نمایندفعالیت دارند

حد مجازماده غذایی مرتبطنام میکروارگانیسم

ل، کباب لقمه، کباب کوبیده، همبرگر، فرآورده هاي گوشتی نیمه آماده منجمد و غیرمنجمد مانند انواع ناگت، شنیسکمپیلوباکتر ژژونی
شیر و پنیر-آب بسته بندي شده -ساندویچ سرد آماده مصرف، مرغ سوخاري 

10عدم حضور در 
گرم نمونه

لیستریا مونوسایتوژنز
انواع ساالد نیمه-فرآورده هاي لبنی شامل پنیر، شیر، خامه، کره، بستنی -انواع ناگت -انواع غذاهاي آماده مصرف 

ساندویچ سرد آماده -انواع سبزیجات بسته بندي شده منجمد و غیرمنجمد آماده مصرف -آماده و آماده مصرف 
آماده مصرففرآورده هاي دریایی–مصرف 

25عدم حضور در 
گرم نمونه

یرسینیا انتروکولیتیکا 
آب –د ناگت، کباب لقمه، همبرگر فرآورده هاي گوشتی نیمه آماده مانن-ساندویچ سرد آماده مصرف -شیر و پنیر 

25عدم حضور در ساالد کاهو، سبزي و جوانه هاي بسته بندي شده آماده مصرف -بسته بندي شده 
گرم نمونه
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