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ریاست محترم مرکز سالمت محیط و کار
موضوع: لیست محصوالت غیر مجاز در سطح عرضه

سالم علیکم؛
احتراماً، در راستای اجرا ماده ۴۳ بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی با توجه به اطالعات جدول پیوست در 

خصوص فرآورده های غذایی و آشامیدنی غیر مجاز، خواهشمند است دستور فرمائید در صورت مشاهده قلم مذکور در سطح  عرضه 

ضمن جمع آوری محصوالت، اقدام قانونی الزم را معمول فرمایید.

رونوشت :
جناب آقای دکتر اصغری (معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ) 

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار) 
جناب آقای مهندس قربانی (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم) 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
جناب آقای دکتر دارائی (مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ) 

سرکار خانم مهندس صباح (معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی ) 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) 

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی (رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی ) 
جناب آقای دکتر دادمهر (رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی ) 

سرکار خانم مهندس محمدی (رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی) 
کارشناس اداره امور فرآوردهای غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی (جناب آقای مهندس نصیری) 

جناب آقای غفارزاده (بایگان غفارزاده) 
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