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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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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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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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