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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

با سالم واحترام؛

با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده دستمال کاغذی با نام تجاری  Zomorrod  Pemok، خواهشمند است دستور 
فرمایید در صورت مشاهده فرآورده مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد. 

مستندات پروانه ساخت/کد 
بهداشتی / مجوز 
ورود ( با ذکر 

شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

به استناد نامه های شماره 
۹۹/۱۴/۳۵۸۳۰/غ د مورخ 
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (شماره ثبتی 
۱۰۰۰/۲۹۱۸۲/د) و 
۹۹/۱۴/۲۸۵۹۲/غ د مورخ 
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (شماره ثبتی 
۱۰۰۰/۲۳۸۹۲/د) معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

استان آذربایجان غربی
با توجه به نامه مدیریت شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان 
میاندوآب مبنی بر فعالیت 
واحد تولیدی غیر مجاز و تولید 
غیر مجاز و تقلبی فرآورده 
دستمال کاغذی با نام تجاری 
زمرد پموک و تبلیغ و عرضه 
در فضای مجازی کانال های 
تلگرامی و عدم وجود هر گونه 

سابقه ای در معاونت مذکور 
 

(تصاویر برای راهنمایی به 
پیوست موجود است)

فاقد هرگونه فاقد ۱- فاقد پروانه ساخت و سایر مشخصات 
ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی 
آرایشی و بهداشتی مطابق ضوابط و مقررات 

این اداره کل
۲- فاقد تاریخ تولید

تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید
۳-  ۲۰۰ برگ (۱۰۰ برگ دوالیه)

۴- آدرس: آذربایجان غربی، شهرستان 
میاندوآب، شهرک صنعتی، خیابان صنعت 

گران، مجتمع کارگران
شماره تلفن فروش و سفارشات:

۰۴۴۴۵ ۲۲۹۶۸۶
۵- شماره ثبت: ۲۵۱۸۶

Zomorrod
Pemok

زمرد پموک

دستمال کاغذی
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تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است) می باشد و مشمول سایر فرآورده های با نام های تجاری فوق الذکر که دارای تولید کننده رسمی نمی گردد.

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا شامل نام تجاری با دیکته  باال بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند 
از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

همچنین از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها نسبت به ارائه نمونه های مکشوفه و غیر مجاز 
سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.
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