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 جناب آقای دکتر صادق نیت

 رئیس محترم مرکز سالمت محیط و کار

 لیست محصوالت غیر مجاز در سطح عرضهموضوع: 

 سالم علیکم؛

بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی باا توجاب باب اات اات جادوس  دوسات در        29احتراماً، در راستای اجرا ماده 

، خواهشمند است دستور فرمائداد در واورت مشااهده اقاتک مادکور در سا          غدر مجاز سوسدس و کالباسخصوص فرآورده های 

 . رضب ضمن جمع آوری محصوالت، اقداک قانونی الزک را معموس فرمایدد

 

 رونوشت :

 ستاندارد کاال کدش جناب آقای مهندس  ازوکی دوالبی رئدس محترک اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و ا

 جناب آقای مهندس سارانی سر رست محترک نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان من قب آزاد چابهار 

 جناب آقای مهندس قربانی مدیر کل محترک غدا و دارو و استاندارد قشم 

 جناب آقای دکتر  بدالهی اول معاون محترک نظارت و برنامب ریزی 

 رئدس محترک مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترس غدا و دارو  جناب آقای دکتر رستگار

 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولدد کنندگان  

 جناب آقای کرمی بازرسی محترک شورای اوناف کل کشور 

 جناب آقای دکتر مجددافتکی دبدر محترک انجمن ونایع فرآورده های گوشتی 

 اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامددنی  جناب آقای دکتر اسکندری معاون محترک فنی

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی مشاور محترک امور استانها و مسئوس برنامب  ایش و ارزیابی محصوالت خاوراکی و آشاامددنی در باازار    

(PMS)  

 فراورده های غدایی، آرایشی و بهداشتی   جناب آقای دکتر دادگرنژاد معاون محترک برنامب ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی

 سرکار خانم مهندس کتاس محسنی رئدس محترک گروه م العب و برنامب ریزی 

 سرکار خانم مهندس محمدی ریدس محترک اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غدایی و آشامددنی با منشاء گداهی  

 زیابی فرآورده های غدایی و آشامددنی با منشاء دامی و دریایی  جناب آقای مهندس رئوفی ریدس محترک اداره نظارت و ار

 سرکار خانم دکتر نامی مقدک کارشناس اداره غدایی و آشامددنی 

 جناب آقای مهندس نصدری کارشناس اداره غدایی و آشامددنی 

 جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 



 ردیف
نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 Yorouk و کالباس سیسوس 1

 
 
 
 

 مشخصات نا معتبر

 
 
 
 

 فاقد

 
 
 
 

 ورود بهداشتی فاقد مجوز

 
به  ایران یگوشت يمکاتبه انجمن فرآورده ها

 /الف ج10012/94 یره ثبتاشم
 13/8/94 مورخ

 Pinar و کالباس سیسوس 2

 Doyum و کالباس سیسوس 3

 زوان و کالباس سیسوس 4
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