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ندارد

جناب آقای مهندس صباغان
دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد

جناب آقای صومعه
رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم مهندس نانوایی
سرپرست محترم مدیریت غذا ،دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده
مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای دکتر یادگاری
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای مهندس غفاری
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

موضوع: در خصوص وضعیت تولید کنندگان در مناطق آزاد 

با سالم و احترام؛
در خصوص اخذ پروانه ساخت توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به سیاست های اعمال شده و 
صدور پروانه بهداشتی ساخت جهت این کارخانجات و با توجه به اینکه در صورت درخواست ورود این محصوالت به سرزمین اصلی 
اخذ کد IRC الزامی می باشد، طبق رای شماره ۶۷۵/۲۲۴۳۹/د مورخ ۹۸/۳/۵ کمیته فنی و قانونی مقرر گردید از همان ابتدا بجای 
دریافت شماره پروانه ساخت داخلی، مانند شرکتهای واردکننده محصوالت آرایشی بهداشتی کد IRC ۱۶ رقمی در سامانه 

اخذ گردد و شماره آن در فرم پروانه های ساخت با درج عنوان پروانه ساخت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لحاظ گردد.
 

رونوشت :
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی  

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست  محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست 
سرکار خانم مهندس کاری کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم مهندس صغیری کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی 
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