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دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز 

با سالم و احترام؛
       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 

فاقد/تعلیق/ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر مجاز

با توجه به نامه شماره ۵۸۲۸/ص/۱۴۰۱ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ معاونت غذا و داروی 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز بودن کاال 

در سطح عرضه

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

کل

ULTRA 
MAX

 ARM & 
HAMMER

مام صابونی ضد عرق 
THE STANDARD 

PURITY
ADVANCED 

PROTECTION 
Unscented

Antiperspirant 
Deodorant SOLID

48h

با توجه به نامه شماره ۵۸۲۸/ص/۱۴۰۱ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ معاونت غذا و داروی 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز بودن کاال 

در سطح عرضه

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

کل 
۳-ترکی نویس

GARNIҼR

BBکرم

SKIN NATURALS 
 BB cream

KAZDY TYP SKORY 
HYALURONIC 
ALOE ALL-IN-1

Kwas 
Hialuronowy+Aloe

s+Pigmenty 
Mineralne

TUBKA 
WYKONANA Z 

KARTONU
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دارد

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 در صورت داشتن برچسب اصالت و 

سالمت کنترلهای الزم بر روی آن صورت گیرد.
تبصره ۳: همکاران محترم 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.

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 مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت استحضار
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو :جهت استحضار و اقدام الزم 

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

ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت اطالع
ریاست محترم انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران: جهت اطالع

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت اطالع واقدام 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
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

جناب آقای دکتر رضوی افضل معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزابادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فراورده های آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
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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