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

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سالم واحترام؛

       با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت 
مشاهده فرآورده های 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 شماره 
۳۶۳۴۴/ص/۱۳۹۹ مورخ 
۱۳۹۹/۷/۲۹ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال
به استناد نامه شماره ۹۹-۵۰۰ 
مورخ ۹۹/۱۰/۸ شرکت پارس 

رویای دشت 

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال و 
یا دارای برچسب اصالت نامعتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( شماره پروانه 
بهداشتی ، تاریخ تولید و انقضا و سری 
ساخت و نام تولید کننده و کارخانه و ...)

۲-فاقد برچسب فارسی نویس الصاق 
شده مطابق ضوابط این اداره کل 

Uniliver -۳
STIVES.COM-۴

ST.Ives. لوسیون بدن
SOOTHING

OATMEAL & SHEA 
BUTTER

BODY LOTION

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است) می باشد. 

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً 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. ضمناً مقتضی است چنانچه 

محصول دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام 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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رونوشت :
جناب آقای دکتر امیرمحمد پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای مهندس اسماعیل مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصوالت بهداشتی ،دارویی وتجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان : جهت استحضار و اقدام الزم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار 

جناب آقای دکتر قمبری محمدی مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام الزم 
سرکار خانم یزدانی مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار 

جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار 
انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار 

سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم : جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس: جهت استحضار و اقدام 
الزم

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

ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
جناب آقای علم بیگی ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی 

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت: جهت استحضار و اعام به فروشگاه های اینترنتی

اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم
سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم
سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ

شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم

معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت 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 سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت FAX جهت ارسال به دانشگاه های 

علوم پزشکی سراسر کشور و سایر ارگان های ذیربط
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری

جناب آقای مداح متصدی محترم اموردفتری
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کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم مهندس نانوایی 

سرپرست 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 دکتر آزادمرد دمیرچی 

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

جناب آقای دکتر موسوی سندونی 

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

جناب آقای صومعه 

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

موضوع:  اطالع رسانی در خصوص پروانه های ابطال و تعلیق شده 

با سالم و احترام؛
      با توجه به گزارش واصله از معاونت های غذا و دارو مندرج در جدول ذیل درخصوص ابطال یا تعلیق پروانه های بهداشتی 

به پیوست تصویر نامه های مربوطه جهت اطالع و بهره برداری و در صورت لزوم اقدامات الزم ارسال می گردد.
تاریخ نامه شماره نامه دانشگاه

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۴۳/۹۹/۱۲۶۴۱ ۱-علوم پزشکی اردبیل
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۲/۸۴/۱۲۳۶۷/پ ۲-علوم پزشکی اصفهان

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 حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: جهت ارجاع به کلیه دانشگاه ها

سرکار خانم سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت
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8974/90/99    

27/11/1399 

 ندارد

  

 غذا و دارومعاونت   
 

       ((تولید جهشسال ))            

 

 058-32247202نمابر  058-32248001 :تلفن ا و داروساختمان معاونت غذ -23 چمران -هید چمرانشبجنورد خیابان 

        www.ghazadaroo.nkums.ac.ir 94117647179کد پستی:         
 

 

 

 

 آاقي دكترموفق جناب
گاه علوم زپشكي مشهد معاون  محترم غذا و داروي دانش

 "قادري "خيارشور با نام تجاري  -به استعالم پاسخ موضوع :

 با سالم واحترام

محصول خيارشور با نام تجاري  استعالم  در خصوص  21/11/99مورخ 561840/99 عطف به نامه شماره                   

مذکور در دیماه سال که پروانه بهداشتی  به استحضار میرساند   1022/26اخت "قادری" با شماره پروانه بهداشتی س

 استحضار و دستور مقتضی بحضور ایفاد ميگردد.ابطال گردیده است، مراتب جهت  97

 

 

 

 

 دكتر علي يوسفي  
 معاون غذا و دارو

 رونوشت :
 معاونين محترم غذا و داروي  سراسر كشور جهت استحضار

ي مع آوري جمعاون محترم بهداشتي دانشگاه جهت استحضارو دستور اقدام الزم برا
 از سطح عرضه

ر ستوسرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان شيروان جهت اطالع و د
 پيگيري الزم

 ر و اطالع رسانيرياست محترم اتاق اصناف مركز استان جهت استحضا
 مديرمحترم نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني آرايشي وبهداشتي
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم 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

۱-به استناد نامه شماره 
۹۹/۵۴۵۴۶۰ مورخ 

۹۹/۱۱/۱۳ معاون محترم 
غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی مشهد

تصاویر پیوست

فاقد هر گونه مجوز 
بهداشتی

جعل شماره
۵۰/۱۴۹۱-۷ 

۱-فاقد مشخصات برچسب گذاری 
مطابق ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از 
جمله پروانه بهره برداری، تاریخ 

تولید، انقضاء نام تولید کننده و .....
۲- درج شماره ساخت جعلی

۵۰/۱۴۹۱-۷ 
۳-درج نشانی کارخانه مشهد، 

شهرک صنعتی کالت- عارف ۱۱
۴- درج ادعای عدم آسیب به پارچه

شارون 
sharon

پودر ماشین 
لباسشویی

2in1 
Machine 
Washing 
powder

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های 
تجاری می باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

.تبصره ۲: خواهشمند است همکاران محترم جهت ادامه روند اطالع رسانی عمومی، در صورت مشاهده کاالهای غیر مجاز در سطح 
عرضه نسبت به ارسال آنها اقدام نمایند.

تصاویر پیوست می باشد.
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رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضارو اقدام الزم 
سرکار خانم یزدانی مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار

جناب آقای دکتر قمبری محمدی مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم : جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: جهت استحضار و اقدام 

الزم
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار 

جناب آقای بختیار علم بیگی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار 
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاههای اینترنتی

اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم
سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم
سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ

شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه هایپرمی: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم
معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت 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 محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی

fax سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت
جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای دکتر قاسم زاده سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم 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

۱-به استناد نامه شماره 
۵۳۴۶۵/د/۱۳۹۹ مورخ 
۹۹/۶/۱۷ معاون محترم 

غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 
شهید بهشتی

۲-به استناد نامه شماره 
۹۹۰۵۲ مورخ ۹۹/۸/۲۴ 

شرکت شکوفا منش 
نماینده رسمی واردات 

محصوالت نیو آ مبنی بر 
عدم واردات محصول 

مذکور علیرغم اخذ 
پروانه بهداشتی 

ورود۸۱۲۰۴۰۸۹۳۹۷۱۹۳
۹۰

تصاویر پیوست

فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت و 

سالمت نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس و یا 
دارای برچسب فارسی نویس مغایر 

با ضوابط این اداره کل
۳-فاقد مشخصاتی از قبیل شماره 
پروانه بهداشتی ورود، تاریخ تولید، 

انقضاء، سری ساخت و ......
۴- درج نشانی سایت :

www.nivea.com  
beiersdorf  ۵- درج

AG.HAMBURG

NIVEA دئودورانت
Protect & care
48 h
ANTI.PERSPIRANT
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تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های 
تجاری می باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره ۲ : در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق با برچسب اصالت، کنترلهای الزم در سامانه ttac انجام پذیرد. 

تبصره ۳:با توجه به اینکه شرکت شکوفا منش نماینده رسمی واردات محصوالت با نام تجاری nivea می باشد، دقت 
الزم در زمان جمع آوری کاال مبذول گردد تا صرفاً محصول مذکور از سطح عرضه جمع آوری گردد. این اطالع رسانی 

شامل سایر محصوالت با نام تجاری  nivea نمی باشد. 

تبصره ۴: خواهشمند است همکاران محترم جهت ادامه روند اطالع رسانی عمومی، در صورت مشاهده کاالهای غیر مجاز در سطح 
عرضه نسبت به ارسال آنها اقدام نمایند.

تصاویر پیوست می باشد.
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رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضارو اقدام الزم 
سرکار خانم یزدانی مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار

جناب آقای دکتر قمبری محمدی مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم : جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: جهت استحضار و اقدام 

الزم
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار 

جناب آقای بختیار علم بیگی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار 
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاههای اینترنتی
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم

سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم

سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه هایپرمی: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم

معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت 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 محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت faxبه معاونت های سراسر کشور و 

سایر ارگانها 
جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

مدیر عامل محترم شرکت شکوفا منش
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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست 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 دکتر آزادمرد دمیرچی

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

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

جناب آقای صومعه

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

موضوع:  اطالع رسانی در خصوص پروانه های ابطال و تعلیق شده 

با سالم و احترام؛

      با توجه به گزارشات واصله از معاونت های غذا و دارو مندرج در جدول ذیل درخصوص ابطال یا تعلیق پروانه های 
بهداشتی به پیوست نامه مربوطه جهت اطالع و بهره برداری و در صورت لزوم اقدامات الزم ارسال می گردد.

تاریخ نامه شماره نامه دانشگاه
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۷/۲۳۱۱۴ ۱-علوم پزشکی سمنان

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 سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت

سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: جهت ارجاع به کلیه دانشگاه ها
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بسمه تعالی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل پارک ساعی، کوچه آبشار، پالک ۴۷
WWW.FDO.SBMU.AC.IR              ۸۸۶۶۲۳۳۴-۵:تلفن: ۸۴۲۴۸        نمابر

تاریخ: 
شماره: 

پیوست: 

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۶۰۱۶۳/ص/۱۳۹۹

ندارد

جناب آقای دکتر عزیزی

مدیر کل محترم امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

موضوع: ابطال مجوز های بهداشتی شرکت مارینا البرز با نام تجاری کنجدانه

با سالم و احترام
          به استحضار میرساند موضوع ابطال مجوزهای بهداشتی کارخانه مارینا البرز واقع در( شهرک صنعتی 
خوارزمی، فاز ۲، خیابان نگارستان، خیابان توسکا، قطعه شماره E52) در کمیته فنی و قانونی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
این معاونت مطرح و بدلیل حدوداً یکسال تعطیلی کارخانه و پیرو بازدیدها و مکاتبه صورت گرفته به شماره 
۵۷۸۷۳/ص/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ جهت اعالم وضعیت و عدم پیگیری از سوی مدیر عامل، و مجوزهای 

مربوطه به شرح ذیل تعلیق و از درجه اعتبار ساقط گردید.

تاریخ اعتبار تاریخ صدور نام تجاری شماره پروانه  نام مجوز 

- ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۲۲۹۹
۶۷۵۱/ص/۱۳۹۴

پروانه بهداشتی تاسیس و 
بهرهبرداری 

۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ کنجدانه ۳۴/۱۷۲۱۶
۶۸۴۵۸/ص/۱۳۹۴

پروانه بهداشتی ساخت ارده خامه 
شکالتی

۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ کنجدانه ۳۴/۱۸۷۴۸
۶۸۴۴۸/ص/۱۳۹۹

پروانه بهداشتی ساخت ارده خامه 

۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ کنجدانه ۳۴/۱۸۷۴۷
۶۸۴۴۸/ص/۱۳۹۹

پروانه بهداشتی ساخت ارده عسل 
مغزدار 

رونوشت :   
  معاونین غذا و دارو سراسر کشور معاونین غذا و دارو سراسر کشور

سرکارخانم مهندس شیخ علیا لواسانی سرپرست محترم دبیرخانه معاونت
جناب آقای دکتر زینی وند مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان پاکدشت



 

یشیارآ یتشادهب و  ياههدروآرف  روما  مرتحم  لک  ریدم 
نانمس یکشزپ  مولع  هاگشناد  يوراد  اذغ و  مرتحم  نواعم 

 

لگ یس  نکاپ  شوگ  همان : عوضوم 

مالس اب 

هب نانمس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  خروم 99/12/3  هرامـش ي 23510  همان ي  هب  تشگزاب  امارتحا ،

تخاس هناورپ  هرامـش  هب  لگ  یـس  يراجت  مان  اب  نک  كاـپ  شوگ  لوصحم  دـناسر  یم  راضحتـسا 

نیا تراظن  تحت  قوف  يراجت  مان  اب  يدیلوت  هدوب و  یلعج  هدـش  جرد  هناورپ  هرامـش    ، 19/28492

.دیآ لمعب  مزال  ینوناق  مادقا  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اذل  دشاب   یمن  تنواعم 

   

 

 

 

ییاضر  ییحی  رتکد 

وراد اذغ و  نواعم 

 1399/12/9

20/6/16604/پ د 

درادن    



 

 

 

تشونور

روشک رسارس  یکشزپ  مولع  ياه  هاگشناد 

یتشادهب ياه  هکبش  هیلک 

 1399/12/9

20/6/16604/پ د 

درادن    



                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۷۵/۱۵۴۱۹۹/د
۱۳۹۹/۱۲/۰۹

ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست 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 دکتر آزادمرد دمیرچی

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

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

جناب آقای صومعه

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

موضوع:  اطالع رسانی در خصوص پروانه های ابطال و تعلیق شده 

با سالم و احترام؛

      با توجه به گزارش واصله از معاونت های غذا و دارو مندرج در جدول ذیل درخصوص ابطال یا تعلیق پروانه های بهداشتی 
به پیوست تصویر نامه های مربوطه جهت اطالع و بهره برداری و در صورت لزوم اقدامات الزم ارسال می گردد.

تاریخ نامه شماره نامه دانشگاه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۴۳/۹۹/۱۳۰۰۲ ۱-علوم پزشکی لرستان
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۹۹/۳۰۴۰۴/ص۲/غ ۲-علوم پزشکی مرکزی

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 حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: جهت ارجاع به کلیه دانشگاه ها

سرکار خانم سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت
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شماره :

١٤٣/٩٩/١٣٠٠٢

                        بسمه تعالی

تاریخ :١٣٩٩/١١/٢٧
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

پیوست :                          معاونت غذا و دارو

آدرس: خرم آباد :  بلوار حج، جنب دخانیات معاونت غذاو دارو

تلفن : ٣٣٢٢٤٦٨٧

نمابر : ٣٣٢٠٣١٦٩

http://lums.ac.ir : آدرس سایت

fdo_l@ lums.ac.ir : آدرس پست الکترونیک

# كرونا_را_شكست _مي دهيم

جناب آقاي دكتر عبدالحسين قاسم زاده

 سرپرست محترم اداره كل امور فراورده هاي آرايشي و بهداشتي

با سالم و احترام 

با توجه به نامه شبكه بهداشت و درمان بروجرد به شماره ۱۱۹/۹۹/۱۶۰۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ مبني بردرخواست ابطال پروانه ساخت هاي  شركت 
مهلران  مطابق جدول زير ، موضوع در كميته فني و قانوني مورخ۹۹/۱۱/۱۳ اين معاونت مطرح گرديد و پروانه هاي ساخت واحد توليدي با نام تجاري 

سپيژن  (توليد قرار دادي شركت طناز گستر آسيا)  به شرح ذيل ابطال گرديد.

مدارك به پيوست به حضورتان ارسال ميگردد

شماره پروانه ساخت نام فراورده ردیف
۱۲۳۷/ظ/۴۸ شامپو ضد شوره مناسب موهاي خشك و نرمال ۱

۱۲۳۸/ظ/۴۸ تونيك تقويت كننده مو ۲

۱۲۳۹/ظ/۴۸ شامپو ضد شوره مخصوص موهاي چرب ۳

دكتر محسن اسدبيگي

معاون غذا و دارو



۹۹/۳۰۴۰۴/ص۲/غ
۱۳۹۹/۱۱/۲۶

سرپرست محترم اداره كل امور فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو به :

تعلیق پروانه صیقل ساوهتعلیق مجوزهاي شركت شیمیايي صیقل ساوه موضوع:

سالم و صلوات بر حضرت محمد مصطفي و خاندان پاك و مطهر ايشان
سالم عليكم

احتراما براساس نامه شماره ١۴۵١٣ / ١٠٢ مورخ ٠١ / ٠۴ / ٩٩ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي مبني بر تعليق پروانه بهره برداري 
شركت شيميايي صيقل ساوه ، به آدرس  جاده ساوه- همدان- غرق آباد- روستاي اكبرآباد ، موضوع در كميسيون فني و تخصصي اين معاونت مورخ ١٤/ 
١١/ ٩٩ مطرح و پروانه هاي بهداشتي كارخانه مذكور به شرح ذيل تعليق گرديد كه ٧ برگ تصوير مجوز بهداشتي ،صورتجلسه كميسيون تعليق و نظريه 

كميته فني بپيوست مي باشد . مراتب جهت استحضار و صدور دستور اطالع رساني عمومي ايفاد مي گردد .  

  ١-پروانه بهره برداري به شماره ٧٩٥-٥١٢٨٢ مورخ ٢٣ /٠٩ /٩٢

٢-پروانه مسئول فني به شماره ٧٩۵-۵١۶٠۵ مورخ ١۶ / ٠٩ / ٩٢-  آقاي محمد حسيني

٣-پروانه ساخت محصول مايع دستشويي (بانام تجاري عطيه) به شماره ١١٨٢۴ / ١٣-۶٧٩۴۵ مورخ ٠۴ /١٢ /٩٢

۴-پروانه ساخت محصول مايع ظرفشويي(بانام تجاري عطيه) به شماره ١١٨٢٣/ ١٣-٦٧٩٤٤ مورخ ٠٤ /١٢ /٩٢

٥- پروانه ساخت محصول مايع سفيد كننده البسه (بانام تجاري عطيه) به شماره ١١٨٢١/ ١٣-٦٧٣٦٥ مورخ ٠٣ /١٢ /٩٢

٦-پروانه ساخت محصول مايع شيشه پاك كن(بانام تجاري عطيه) به شماره ١١٨٢٥/ ١٣-٦٨٤٣٨ مورخ ٠٥ /١٢ /٩٢

٧-پروانه ساخت محصول مايع اسيدي پاك كننده كاسه توالت(بانام تجاري عطيه) به شماره ١١٨٢٢/ ١٣-٦٧٣٦٦ مورخ ٠٣ /١٢ /٩٢

 دكتر عباس علیمراديان

معاون غذا و دارو


