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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 مقتضی 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 ۸/۱۰۳/۱۹۰۲۶ 
مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ و نامه شماره 
۸/۱۰۳/۲۲۲۳۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱ دانشکده 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شوشتر مبنی بر غیرمجاز بودن محصوالت 

سلولزی  
۲-به استناد نامه شماره ۹۹/۵۵۹۸۰۳مورخ 
۹۹/۱۱/۲۰ معاونت غذا و داروی مشهد 

مبنی بر غیرمجاز بودن

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده۱۱ مطابق 
ضوابط این اداره کل شامل (شماره 
پروانه ساخت،تاسیس و بهره برداری و 
نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید و 

انقضاء)
۲-آدرس : استان خراسان رضوی- 
کاشمر-بخش کوه سرخ- ۱۰ کیلومتری 

جاده 

پلینا
Pelina

۱-دستمال توالت 
( سه الیه)

۱-به استناد نامه شماره ۸/۱۰۳/۱۹۰۲۶ 
مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ و نامه شماره 
۸/۱۰۳/۲۲۲۳۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱ دانشکده 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شوشتر مبنی بر غیرمجاز بودن محصوالت 

سلولزی  
۲-به استناد نامه شماره۲۱/۸۴/۱۳۶۲۹/پ 
مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ معاونت غذا و دارو اصفهان 

مبنی بر غیرمجاز بودن

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

جعل شماره پروانه 
ساخت ۱۵/۱۱۵۴۸ 
شرکت بهداشت 
گستر زرکان( فاقد 
اعتبار متعلق به 
دستمال کاغذی 

گیسو و پیچک)

۱- فاقد مشخصات ماده۱۱ مطابق 
ضوابط این اداره کل شامل (شماره 
پروانه ساخت،تاسیس و بهره برداری و 
نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید و 

انقضاء)
۲- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر  

روی کاال
۳- بهره برداری صنایع ۲۰۶/۴۸۵۶۳ 

۴-آدرس: تبریز-جاده آذرشهر-جاده 
آخوال- کیلومتر۷

حدیث
HADIS

۲-دستمال اقتصادی 
Hadis Means 
Unique
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به استناد نامه شماره ۸/۱۰۳/۱۹۰۲۶ مورخ 
۱۳۹۹/۸/۲۷ و نامه شماره ۸/۱۰۳/۲۲۲۳۳ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱ دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی شوشتر مبنی بر 

غیرمجاز بودن محصوالت سلولزی  

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱- فاقد مشخصات ماده۱۱ مطابق 
ضوابط این اداره کل شامل (شماره 
پروانه ساخت،تاسیس و بهره برداری و 
نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید و 

انقضاء)
۲- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر  

روی کاال
۳-شماره ثبت ۱۴۱۹
۴-سری ساخت پ۹۸

۵-شماره پروانه بهره برداری ۵/۵۰۱۷۲
۶-  ۳۰۰برگ (۱۵۰برگ دوال)

۷-آدرس: تبریز - کیلومتر ۲۵ جاده 
خوی- خیابان نسترن

۸-ساخت ایران
۹-پروانه ساخت۳۹/۱۱۸۹۱

Niloofar ۳-دستمال کاغذی
Best Quality 
Tissues

به استناد نامه شماره ۸/۱۰۳/۱۹۰۲۶ مورخ 
۱۳۹۹/۸/۲۷ و نامه شماره ۸/۱۰۳/۲۲۲۳۳ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱ دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی شوشتر مبنی بر 

غیرمجاز بودن محصوالت سلولزی  

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱- فاقد مشخصات ماده۱۱ مطابق 
ضوابط این اداره کل شامل (شماره 
پروانه ساخت،تاسیس و بهره برداری و 
نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید و 

انقضاء)
۲- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر  

روی کاال
۳-شماره ثبت ۱۴۱۹
۴-سری ساخت پ۹۸

۵-شماره پروانه بهره برداری ۵/۵۰۱۷۲
۶-  ۳۰۰برگ (۱۵۰برگ دوال)

۷-آدرس: تبریز ، کیلمتر ۲۵ جاده 
خوی- خیابان نسترن

۸-ساخت ایران
۹-شرکت ترمه افشان

TERMEH ۴-دستمال کاغذی

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. 

 مقتضی 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 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 ملکوتی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام الزم 
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی : 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 مدیر محترم غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم: جهت اطالع و اقدام الزم
جناب آقای مهندس آهنگر رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت اطالع و اقدام الزم

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

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

الزم
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت اطالع و هرگونه اقدام الزم

 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 
جناب آقای دکتر رضوی افضل سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی 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 محترم حوزه مدیریت
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت FAX و  ارسال به دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور و ارگان های ذیربط
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بسمه تعالی

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

تاریخ: 
شماره: 

پیوست: 

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۲۱۸۶۱/ص/۱۴۰۰

ندارد

جناب آقای دکتر عزیزی

مدیرکل محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

موضوع: تعلیق پروانه های بهداشتی واحد تولیدی آقایان حمیدرضا و محمد خداوردیان 

با سالم
        احتراماٌ، با توجه به اتمام اعتبار و عدم تکمیل مدارک و پیگیری در جهت تمدید پروانه های بهداشتی ساخت کارخانه 
آقایان حمیدرضا و محمد خداوردیان واقع در (شهرستان پاکدشت، روستای جمال آباد، شانزده متری دوم، کوچه قبل از 
کشتارگاه، پالک ۵۳) موضوع در کمیته فنی و قانونی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ این معاونت مطرح و کلیه پروانههای بهداشتی بهره 
برداری و ساخت تا زمان تعیین تکلیف از سوی کارخانه به شرح ذیل تعلیق گردید. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام اطالع 

رسانی عمومی در صورت صالحدید ارسال میگردد.

تاریخ اعتبار تاریخ صدور نام تجاری شماره پروانه  عنوان پروانه
۹۱/۱۲/۰۹ ۹۰/۱۲/۰۹ آبنوش ۳۴/۱۵۸۰۳ پروانه ساخت یخ خوراکی

- ۹۱/۰۹/۱۲ - ۹۷۳۷
۶۰۱/۶۷۶۲

پروانه تاسیس و بهره برداری

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

سرکارخانم مهندس ملیکا شیخ علیا لواسانی سرپرست محترم دبیرخانه معاونت
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سرکار خانم دکتر خسروی دهقی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

موضوع: بررسی برچسب محصوالت آرایشی و بهداشتی در سطح  pms -سیالنه سبز

با سالم و احترام؛

به پیوست نامه شماره ۲۹/۱۹/۶۶۱۹/پ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص عدم 

انطباق مشاهده شده در بررسی برچسب محصول واتر بمب مو با نام تجاری Comeon متعلق به شرکت سیالنه سبز با تاریخ تولید 

۹۹/۱۰/۱۴ و انقضا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ با سری ساخت HW52290128 بدون درج پروانه ساخت ارسال میگردد. مقتضی است دستور 

فرمایید در اسرع وقت موضوع بررسی و این اداره کل و معاونت غذا و دارو کاشان را مطلع فرمایید.

رونوشت :
جناب آقای دکتر تقی زاده معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حاجیان کارشناس محترم اداره صدور مجوز تولید، واردات و صادرات فرآورده های آرایشی و بهداشتی
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۶۷۵/۵۹۱۹۰/د
۱۴۰۰/۰۵/۲۴

ندارد

جناب آقای دکتر حضوری

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

موضوع: بررسی برچسب محصوالت آرایشی و بهداشتی در سطح  pms -آرایش افزون غرب

با سالم و احترام؛

به پیوست نامه شماره ۲۹/۱۹/۶۶۱۹/پ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص عدم 

انطباق مشاهده شده در بررسی برچسب محصول ژل الیه بردار با نام تجاری دالنو متعلق به شرکت آرایش افزون غرب فاقد تاریخ 

تولید و سری ساخت ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت موضوع بررسی و این اداره کل و معاونت غذا و 

دارو کاشان را مطلع فرمایید.

رونوشت :
جناب آقای دکتر تقی زاده معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حاجیان کارشناس محترم اداره صدور مجوز تولید، واردات و صادرات 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 مقتضی 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 ۶۶۱/۴۰۴۳۳/د مورخ 
۱۴۰۰/۴/۱۳ دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور 

حقوقی سازمان
۲-به استناد نامه شماره ۱۲/۸۴/۳۲۳۲/پ مورخ 

۱۴۰۰/۳/۲۶و۱۲/۸۴/۱۴۱۷۵/پ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی اصفهان
تصاویر پیوست

۱۵۵۹/ظ/۱۵ که 
در سال ۹۷ ابطال 

شده 

ابطال ۱-عرضه محصول با پروانه ساخت 
ابطال شده

۲.تولید شرکت طبیعت سبز دانژه
۳.به سفارش شرکت تجارت 

گسترارکان کاوش
۴.نشانی تولیدکننده ایران، 

اصفهان، ناحیه صنعتی سروش، 
خیابان نسترن، پالک ۶۳

الروینا پک لوسیون تقویت 
کننده مو حاوی 

نعناع فلفلی

۱-به استناد نامه شماره ۶۶۱/۴۰۴۳۳/د مورخ 
۱۴۰۰/۴/۱۳ دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور 

حقوقی سازمان
۲-به استناد نامه شماره ۱۲/۸۴/۳۲۳۲/پ مورخ 

۱۴۰۰/۳/۲۶و۱۲/۸۴/۱۴۱۷۵/پ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی اصفهان
تصاویر پیوست

۱۵۶۰/ظ/۱۵ که 
در سال ۹۷ ابطال 

شده 

ابطال ۱-عرضه محصول با پروانه ساخت 
ابطال شده

۲.تولید شرکت طبیعت سبز دانژه
۳.به سفارش شرکت تجارت 

گسترارکان کاوش
۴.نشانی تولیدکننده ایران، 

اصفهان، ناحیه صنعتی سروش، 
خیابان نسترن، پالک ۶۳

الروینا پک لوسیون تقویت 
کننده مو حاوی 

رزماری

تونیک محرک رشد 
مجدد موی سر

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:همکاران محترم ترتیبی اتخاذ نموده 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 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 و روابط عمومی : جهت استحضار

جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار
جناب آقای دکتر ملکوتی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام الزم

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

جناب آقای مهندس آهنگر 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 

 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
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت fax به کلیه معاونین غذا و دارو و 

ارگانهای ذیربط
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