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۶۷۵/۵۸۵/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

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 شرکت 
رویال پیشگام شرق به 
شماره ۹۹/۱۳۵ مورخ 
۹/۳۰/ ۹۹  مبنی بر عدم 
ارتباط محصول مذکور به 

آن شرکت
 ۲.به استناد نامه شرکت 
راسن درمان به عنوان 
نماینده رسمی واردات 
محصوالت با نام تجاری 
مذکور به شماره 
۱۱/۷۶۲۷۱ مورخ 
۹۹/۱۱/۲۱ مبنی بر غیر 

مجاز بودن محصول

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت نامعتبر و فاقد مشخصاتی از قبیل       

( تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت و نام تولید 
کننده و کارخانه و ...)

۲-فاقد برچسب فارسی نویس مطابق ضوابط این 
اداره کل

 MADE IN ITALY.۳
۴. درج نام کارخانه تولیدی

.Johnson & Johnson Gmbh 

 Johnson ‘s Baby oil 
ulei

روغن بچه
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۶۷۵/۵۸۵/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

۱.به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی همدان به شماره 
۱۶/۳۴/۱/۱۳۳۴۶/پ مورخ 
۱۱/۹ /۹۹ مبنی بر غیر 

مجاز بودن کاال

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی 
۲-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، 

تاسیس و بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 
تاریخ تولید و انقضاء و... 

۳. مندرجات به فارسی و انگلیسی
۴. وزن :۱۰ کیلوگرم

۵. درج تاریخ انقضاء ۲۰۲۰/۶/۲

صدف

SADAF

powder 

پودر لباسشویی
Quality 

detergent

تبصره ۱ : 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.

تبصره ۲: در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق با برچسب اصالت و سالمت کاال، بررسی های الزم در سامانه  TTAC  انجام گیرد.

تبصره ۳ : با توجه به اینکه محصوالت وارداتی   Johnson & Johnson دارای نماینده رسمی واردات می باشد، دقت الزم به عمل 
آید که در زمان جمع آوری کاالی قاچاق، محصول اصلی جمع آوری نگردد. 

تبصره ۴: خواهشمند است جهت ادامه روند اطالع رسانی، محصوالت غیر مجاز از سطح عرضه نمونه برداری و به این اداره کل ارسال گردد.  

تصاویر پیوست می باشد.
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۶۷۵/۵۸۵/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل محترم 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 
جناب آقای مهندس اسماعیل مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصوالت بهداشتی ،دارویی وتجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

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

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 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
مدیر عامل محترم شرکت راسن درمان : جهت اطالع ، پیگیری و اقدام الزم 

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 حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت fax به معاونین غذا و دارو و سایر ارگان های ذیربط

سرکار خانم دکتر زنجانچیان کارشناس محترم ارزیابی امور واردات فراورده های آرایشی و بهداشتی

  

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     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

۶۷۵/۵۷۳/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

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

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز 

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 های 
۲۸/۵۳/۳۲۱۱۹۱ مورخ 

۹۹/۱۱/۲۸ و 
۲۸/۵۳/۳۲۲۳۰۴ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۰ معاونت غذا و 

دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی قزوین 
و نامه شرکت سپیدک 

قزوین مبنی بر عدم تولید 
محصوالت مذکور
۲-به استناد نامه 
۵/۲۱۵۴۳ مورخ 

۹۹/۱۱/۲۷ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی تبریز 
و اظهارات شرکت کامل 

طالیی مبنی بر تقلبی 
بودن محصوالت مذکور

تصاویر پیوست

جعل و سوء 
استفاده از شماره 

پروانه ساخت 
 ۳۸ /۱۰۶۵۶

متعلق به شرکت 
سپیدک قزوین و 

دارای اعتبار

جعل شماره 
پروانه ساخت 

۳۸/۱۰۶۵۶

۱-درج پروانه ساخت ۳۸/۱۰۶۵۹
۲-نام و نشانی تولید سپیدک قزوین 

کیلومتر ۲۵ جاده بویین زهرا
۳-به سفارش : شرکت ارغوان دارو 

ایرانیان
۴-درج ادعای کمک به درمان کک و 
مک ، الیه برداری اپیدرم ، مهار آنزیم 

تیزوزیناز و ......
۵- درج کلمه  NEW  بر روی بسته 

بندی

ماسینکس 
Mucinex 

۱-صابون روشن 
کننده مخصوص 

صورت و بدن
Cleansing 

bar
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۶۷۵/۵۷۳/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

۱-به استناد نامه های 
۲۸/۵۳/۳۲۱۱۹۱ مورخ 

۹۹/۱۱/۲۸ و 
۲۸/۵۳/۳۲۲۳۰۴ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۰ معاونت غذا و 

دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی قزوین 
و نامه شرکت سپیدک 

قزوین مبنی بر عدم تولید 
محصوالت مذکور
۲-به استناد نامه 
۵/۲۱۵۴۳ مورخ 

۹۹/۱۱/۲۷ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی تبریز 
و اظهارات شرکت کامل 

طالیی مبنی بر تقلبی 
بودن محصوالت مذکور

تصاویر پیوست

جعل و سوء 
استفاده از شماره 

پروانه ساخت 
 ۳۸ /۱۰۶۵۶

متعلق به شرکت 
سپیدک قزوین و 

دارای اعتبار

جعل شماره 
پروانه ساخت 

۳۸/۱۰۶۵۶

۱-درج پروانه ساخت ۳۸/۱۰۶۵۹
۲-نام و نشانی تولید سپیدک قزوین 

کیلومتر ۲۵ جاده بویین زهرا
۳-به سفارش : شرکت ارغوان دارو 

ایرانیان
۴-درج ادعاهای ضد عفونت و قارچ ، 

رفع بوی نامطبوع بدن و ....
۵- درج کلمه  NEW  بر روی بسته 

بندی

ماسینکس 
Mucinex 

۲-صابون گوگرد 
ضد عفونت و 

قارچ 
Cleansing 
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۶۷۵/۵۷۳/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

۱-به استناد نامه های 
۲۸/۵۳/۳۲۱۱۹۱ مورخ 

۹۹/۱۱/۲۸ و 
۲۸/۵۳/۳۲۲۳۰۴ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۰ معاونت غذا و 

دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی قزوین 
و نامه شرکت سپیدک 

قزوین مبنی بر عدم تولید 
محصوالت مذکور
۲-به استناد نامه 
۵/۲۱۵۴۳ مورخ 

۹۹/۱۱/۲۷ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی تبریز 
و اظهارات شرکت کامل 

طالیی مبنی بر تقلبی 
بودن محصوالت مذکور

تصاویر پیوست

جعل و سوء 
استفاده از  شماره 

پروانه ساخت 
 ۳۸ / ۱۰۶۵۶

متعلق به شرکت 
سپیدک قزوین و 

دارای اعتبار

جعل شماره 
پروانه ساخت 

۳۸/۱۰۶۵۶

۱-درج پروانه ساخت ۳۸/۱۰۶۵۹
۲-نام و نشانی تولید سپیدک قزوین 

کیلومتر ۲۵ جاده بویین زهرا
۳-به سفارش : شرکت ارغوان دارو 

ایرانیان 
۴-درج ادعای پاک کننده  پوست از 
انواع میکروب، موثر در درمان جوش 

و آکنه های بلوغ و ......
۵- درج کلمه  NEW  بر روی بسته 

بندی

ماسینکس 
Mucinex  

۳-صابون ضد 
باکتری مخصوص 

صورت و بدن
Cleansing 

bar

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.

تبصره ۳: با توجه به اظهارات شرکت سپیدک قزوین مبنی بر عدم تولید محصوالت مذکور، این اطالع رسانی صرفاً 
مشمول محصوالت فوق الذکر بوده و سایر محصوالت تولیدی آن شرکت را شامل نمی شود.

تصاویر پیوست می باشد.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر پرهام فر مدیرکل محترم 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 
جناب آقای 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
جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس: 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
جناب آقای دکتر قاسم زاده  سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

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 fax به دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور و سایر ارگان های ذیربط
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دارد

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 غیر مجاز آرایشی و بهداشتی 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

۱-به استناد نامه های شماره 
۳۴۸۲۲/ص/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ 
معاونت غذا و دارو شهید بهشتی مبنی بر 

غیرمجاز بودن کاال
۲- به استناد نامه های شماره 
۹۹/۱۲۴۲مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ و 
۹۹/۱۰۳۰مورخ۹۹/۹/۲۲ شرکت تولید 
صنایع فارکوشیمیبه عنوان نماینده 
رسمی واردات محصوالت بهداشتی با نام 
تجاری  GLISSمبنی بر عدم واردات 

GLISS KUR  محصوالت با نام تجاری

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 
   -۳

Schwarzkops & Henkel
Dusseldorf  Germany

GLISS
KUR

شامپو ترمیم کننده موی سر
Schwarzkops
HAIR REPAIR
SHAMPOO
TOTAL REPAIR
FERATIN SERUM
KERATIN SEALER

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.
تبصره ۳: 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.
تبصره ۴: با توجه به اینکه شرکت تولیدی صنایع فارکوشیمی نماینده رسمی واردات جهت محصوالت با نام تجاریGLISS  می 
باشند خواهشمند است در زمان جمع آوری دقت الزم را به عمل آورده تا صرفاً جهت محصول فوق الذکر اقدام گردد و این اطالع 
رسانی مشمول سایر محصوالت با این نام های تجاری نمی باشد. ضمناً با توجه به اظهارات شرکت فارکوشیمی کلیه کاالهای 

وارداتی توسط آن شرکت دارای لیبل فارسی نویس از مبدأ و برچسب اصالت و سالمت معتبر می باشد.
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۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

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 اعالم 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
مدیر عامل محترم شرکت تولیدی صنایع فارکو شیمی: جهت اطالع

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 ارگان های ذیربط
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۶۷۵/۵۹۱/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

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 غیر مجاز آرایشی و بهداشتی 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

۱-به استناد نامه شماره 
۱۳۹۹/۲۴۴۹۷مورخ 

۱۳۹۹/۱۲/۱۶معاونت غذا ودارو 
سمنان

۲-به استناد نامه شماره 
۲۰/۶/۱۶۶۰۴/پ د مورخ 
۹۹/۱۲/۹ معاونت غذا و دارو 
بوشهر مبنی بر جعلی بودن نام 

تجاری فوق  

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳-  ساخت ایران

۴-تاریخ انقضا سه سال پس از تولید
۵-بوشهر شهرک صنعتی برازجان

۶-شماره پروانه ساخت ۱۹/۲۸۴۹۲

سی گل گوش پاک کن 

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: جهت اطالع و اقدام الزم
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
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت  معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم 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 ارگان های ذیربط
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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 
۱۰/۲/۲۴۹۳ مورخ ۹۹/۴/۲۳ 

معاون محترم غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کرمان 
تصاویر پیوست می باشد.  

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال 
و یا برچسب اصالت و سالمت نامعتبر 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس و یا 
برچسب فارسی نویس مغایر با ضواط 

این اداره کل
MADE IN P.R.C -۳

Material From                -۴
Germany

ADS ETERNITY 
paris

۱-پنکیک
Fond de Teint  

Make up 
Moisture 

powder  cake
SPF 30

بودره مضغوط

۱-به استناد نامه 
شماره۱۰/۲/۲۴۸۸ مورخ 

۹۹/۴/۲۳ معاون محترم غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی کرمان
 تصاویر پیوست می باشد.  

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال 
معتبر و یا برچسب اصالت نامعتبر 

۲-دارای برچسب فارسی نویس و یا 
برچسب فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل
۳-دارای برچسب شبنم

 Made in Thailand  -۴
۵- درج عبارات زیر:

BOOST THE SKIN TO BE 
MOISTURE &FIRMER

made under licence from -۶
ge Xanax paris

 Manufactured by LNB -۷
Lab Group Co. Ltd

Xanax ۲-ماسک الیه بردار 
صورت با عصاره زیتون

Peel off Mask
 Olive extract 
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۱-به استناد نامه 
شماره۱۰/۲/۲۴۸۸ مورخ 

۹۹/۴/۲۳ معاون محترم غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی کرمان
۲-به استناد نامه شماره 

۹۹/۱۲/پ مورخ ۹۹/۵/۲۰ 
شرکت نگارستان زیبایی جهان 

( نماینده قانونی واردات نام 
تجاری DOUCCE ) مبنی بر 
تقلبی بودن محصوالت با نام 

تجاری  doucce بدون 
برچسب اصالت و سالمت کاال

 تصاویر پیوست می باشد.  

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال 
و یا برچسب اصالت جعلی 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳- نام تجاری بر روی بسته بندی 

 MILANI  نهایی
۴- نام تولید کننده بر روی بسته 

MILANI COSMETIC بندی نهایی

DOUCCE ۳- ریمل
SUPER SIZER 
FIBER
Mega volume 
original 
Black
Negro 
noir

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 جهت ادامه روند اطالع رسانی در صورت مشاهده محصوالت غیر مجاز در سطح عرضه، موارد را 
به این اداره کل اعالم  نمایند.

تبصره ۳:  با توجه به اینکه نام تجاری DOUCCE دارای نمایندگی رسمی می باشد، دقت کافی مبذول گردد تا 
محصوالت اصلی جمع آوری نگردند.این اطالع رسانی مشمول محصوالت دیگر با این نام تجاری نمی باشد.

تبصره ۴ : در صورت مشاهده هریک از محصوالت فوق باید برچسب اصالت، کنترلهای الزم در سامانه ttac انجام پذیرد.

تصاویر پیوست می باشد.
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۶۷۵/۵۸۹/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل محترم 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 
جناب آقای مهندس اسماعیل مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصوالت بهداشتی ،دارویی وتجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار و 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 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: 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 fax به معاونت های غذا و داروی سراسر کشور و سایر 

ارگانها
مسئول فنی محترم شرکت نگارستان زیبایی : جهت اطالع و پیگیری 

مدیرعامل محترم شرکت نگارستان زیبایی جهان: جهت اطالع و پیگیری 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     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
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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 
۲۰/۱۱۵۹۲/ص/۹۹ مورخ 

۹۹/۹/۱۷ و ۲۰/۳۹۸۹/ص/۹۹ 
مورخ  ۹۹/۵/۱۰ و 

۲۰/۱۵۴۴۵/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۶معاون محترم غذا و 

دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 
البرز مبنی بر اینکه شماره 

ساخت ۵۶/۱۴۰۴۴ مربوط به 
کرم براق کننده مو با نام 

تجاری پرهام شرکت پاکسازان 
امروز می باشد که در تاریخ 
۹۷/۶/۸ منقضی شده است.

۲-به استناد نامه 
شماره۹۹/۳۳/۵۹/۶۱۷۹ مورخ 
۹۹/۷/۱۲ و ۹۹/۳۳/۵۹/۸۰۰۴ 

مورخ ۹۹/۹/۳ معاون محترم 
غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی تهران

۳-تصاویر پیوست 

جعل شماره 
پروانه بهداشتی 
۵۶/۱۴۰۴۴ که 
متعلق به کرم 

براق کننده موی 
سر با نام تجاری 

پرهام و متعلق به 
پاکسازان امروز  

می باشد و تاریخ 
اعتبار پروانه 

۹۷/۶/۸ منقضی 
شده است.

جعل ۱-درج شماره ساخت ۵۶/۱۴۰۴۴
۲-درج شماره پروانه بهداشت ۲۱۳۴

۳-درج شماره عالمت تجاری ۸۰۴۰۸ 
۴-فاقد نام و نشانی تولید کننده

۵-درج عبارات زیر:
تقویت کننده رشد مو، سیاه کننده سفیدی 

مو، تقویت فولیکول و ضد ریزش مو، 
محلول هیدرو گالیکولی روغن و عصاره 

های گیاهی
 ۱۰۰% طبیعی

یک جعبه حاوی دو بطری بدون درج 
اطالعات مربوط به برچسب گذاری و درج 

perdika hair lotion

پردیکا 
Perdika

PARHAM

۱-لوسیون موی سر
Hair lotion

 hair care tonic
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۱- به استناد نامه 
شماره۹۹/۳۳/۵۹/۶۱۷۹ 

مورخ ۹۹/۷/۱۲ و 
۹۹/۳۳/۵۹/۸۰۰۴ مورخ 

۹۹/۹/۳ معاون محترم غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

تهران
تصاویر پیوست 

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات برچسب گذاری از 
جمله پروانه ساخت و نام و نشانی تولید 

کننده 
۲-درج شماره پروانه بهره برداری 

 ۹۷/۵۲۱/۳۳۸۱۸
۳- درج ادعاهای زیر:

رفع پیری و جوانسازی پوست
رفع افتادگی و شل شدگی پوست
پرکننده چروک و خطوط پوست
مرطوب کنندگی و آبرسانی و .....

کارن
karen

۲-کرم خاویار 
caviar cream

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. ترتیبی اتخاذ فرمایید جهت ادامه روند 

اطالع رسانی محصوالت غیر مجاز از سطح عرضه به این اداره کل ارسال گردد.  

تبصره ۲: در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق با برچسب اصالت، کنترل های الزم در سامانه TTAC انجام گیرد.

تصاویر پیوست می باشد.
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رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل محترم 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 
جناب آقای مهندس مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصوالت بهداشتی ،دارویی وتجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار و 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 بازگشت به 

نامه شماره ۶۶۱/۱۰۱۵۵۳/د با توجه به تبلیغات گسترده در شبکه های ماهواره و ارسال از طریق ادارات پست
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار

جناب آقای دکتر بهفر سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل : جهت استحضار و اقدام الزم 
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: جهت استحضار
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

ریاست محترم انجمن صنایع بهداشتی و شوینده: جهت استحضار 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 fax به معاونت های غذا و داروی 
سراسر کشور و سایر ارگانها   جهت ارسال به دانشگاههای سراسر کشور
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۶۷۵/۵۸۸/د
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دارد

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 های  
شماره ۱۰/۹۹/۳۲۷مورخ 
۹۹/۱۰/۱۵ و ۷/۹۹/۲۴۹ 

مورخ ۹۹/۷/۲۸ شرکت 
نائوس ایرانیان نماینده 

رسمی واردات محصوالت 
بیودرما مبنی بر عدم تولید 

این نوع محصول توسط 
NAOS LES  کارخانه
LABORATOIRES

تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال 
و یا دارای بر چسب اصالت و سالمت 

کاالی نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس و یا 

دارای برچسب فارسی نویس مغایر با 
ضوابط این اداره کل

 

Bioderma اسپری ضد 
آفتاب 

Photoderm 
 SPF30 

(SUNMIST)

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.

 تبصره۲ : با توجه به اینکه نام تجاری بیودرما دارای نمایندگی رسمی در ایران می باشد، خواهشمند است در زمان جمع آوری محصول دقت 
کافی مبذول تا فقط محصول فوق الذکر با مشخصات فوق االشاره مطابق تصویر پیوست از سطح عرضه جمع آوری گردد و این اطالع رسانی 

شامل محصوالت دیگر با این نام تجاری نمی باشد.

تبصره ۳ : در صورت مشاهده محصول فوق با برچسب اصالت و سالمت، بررسی های الزم در سامانه TTAC انجام گیرد.

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 محترم 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 
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 و 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 در خصوص 

آدرس های اعالمی توسط شرکت در فضای اینستاگرام  
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: 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 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
مسئول فنی محترم شرکت نائوس ایرانیان: جهت اطالع، هماهنگی با اداره بازرسی سازمان 

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 fax به معاونت های سراسر کشور و 
سایر ارگانها
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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
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۹۹/۳۳۶۳۹/ص۲/غ 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 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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۹۹/۳۳۶۳۹/ص۲/غ
۱۳۹۹/۱۲/۲۵

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

ابطال پروانهابطال پروانه بهداشتي ساخت توليد قراردادي شركت ستاره درخشان مهرآسا و گيسو آراي پارس موضوع:

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

احتراما براساس نامه شماره ٢٤٦ / د / ٩٩ مورخ ٢٥ / ١١ / ٩٩ مدير عامل شركت ستاره درخشان مهرآسا مبني بر عدم ادامه همكاري با 

شركت گيسو آراي پارس (دارنده نام تجاري) ، موضوع در كميسيون فني و تخصصي ابطال پروانه هاي بهداشتي اين دانشگاه مورخ ١٢/ ١٢/ 

٩٩ مطرح و پروانه بهداشتي ساخت با مشخصات به شرح ذيل باطل گرديد كه يك برگ تصوير مجوز بهداشتي ،صورتجلسه كميسيون ابطال 

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

  ١-پروانه بهداشتي ساخت توليد قراردادي محصول الك ناخن با نام تجاري نوادا به شماره ١٠٠١ /ظ /١٣- ٦٤٩٨٢- مورخ ١٥ /١١ /٩٣

 دكتر عباس عليمراديان

معاون غذا و دارو

رونوشت : 

 -  سرپرست محترم مديريت غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي ساوه جهت استحضار 

 -  اداره نظارت بر مواد غذايي ،آرايشي و بهداشتي

 -  اقدام كننده- آرامش ميرزائي

 -  بايگاني


