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 ندارد

  1314715311: كد پستي                                            غذا و دارو سازمان خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري  

  66469142:   نمابر                                                                                                                                                                                 66467268-9: تلفن  ℡
          http://fdo.behdasht.gov.ir                              :و دارو  غذا سازمانصفحه الكترونيكي  

      http://www.mohme.gov.ir                                                                                                                :صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   

ذا و دارو  سازمان 

  سراسر كشور يدرمان يو خدمات بهداشت يمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك
  يدكتر گوهر يآقا جناب

 شيو استاندارد كاال ك ياداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسان سيرئ
 مجاز ريغ يفرآورده بهداشت ياطالع رسان :موضوع 

 
  سالم عليكم؛

در خصوص فرآورده بهداشتي غير مجاز خواهشمنداست دستورفرماييد در صورت با توجه به اطالعات جدول ذيل احتراماً    
 .ام قانوني الزم معمول گرددر با اطالعات ذيل در سطح عرضه اقدمشاهده اقالم مذكو

 
نام واحد و نام رديف

 محصول غير مجاز
 تعليق/فاقدمشخصات محصول نام تجاري

جعل/ ابطال  
/ پروانه ساخت
/ كد بهداشتي 

با (رود مجوز و
)ذكر شماره   

/ مدت
 علت

 مستندات
 

بفاقد ضوابط برچس Anti Damage M.KHAIRقطره 1
 11گذاري مطابق ماده 

قانون مواد خوراكي ، 
آشاميدني ، آرايشي و 

  بهداشتي

طبق نامه شماره      فاقد
غ د مورخ /97388/14/91

به شماره ثبتي (  25/11/91
 28/11/91مورخ  4164/938
دارو  معاونت غذا و) 

دانشگاه علوم پزشكي 
  آذربايجان غربي

 
 
 

    

  :رونوشت 
  جهت استحضار: غذا تمحترم معاون پيرعلي همداني سرپرستدكتر  يآقا جناب
  جهت استحضار: اصناف كشور يو نظارت  شورا يمحترم بازرس تيريمد يكرم يآقا جناب
  جهت استحضار: يسازمان و روابط عموم سيكل محترم دفتر رئ ريمد يزيرودكتر پ يآقا جناب

   جهت استحضار: كنندگان دياز مصرف كنندگان و تول تيحما سازمان
   شيو استاندارد كاال سازمان منطقه آزاد ك يبر ضوابط بهداشت انسان اداره نظارتمحترم  رئيس

  مدير كل محترم غذا و دارو استاندار منطقه آزاد و ويژه تجاري قشم سازمان منطقه آزاد قشم 
  سرپرست محترم نظارت بر ضوابط بهداشت انساني سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار

  جهت اطالع و اقدام الزم:اتكا سازمان
  جهت اطالع و اقدام الزم:رفاه فروشگاه
  طالع و اقدام الزمجهت ا:شهروند  فروشگاه
  جهت اطالع و اقدام الزم:سپه فروشگاه
  جهت اطالع و اقدام الزم:تهران يو تره بار شهردار وهيم نياديمحترم سازمان م استير ييمهندس صفا يآقا جناب

  


