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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 و احترام؛

   با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوح با نام تجاری تاج، 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

به استناد نامه های شماره ٩٩/١٧٢٤٢٨ 
مورخ ۰٤/٢١/ ١۳٩٩ (١۰۰۰/٤۶٩٨١/د) 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مشهد مبنی برعدم صدور مجوز  و عدم 
وجود فرآورده در محل در زمان بازدید و 
نامه شماره  ٩٩/۳١/۳٧٨۰۳ مورخ 
١۳٩٩/۰٤/۳١ (١۰۰۰/۵٢١۰۰/د) 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

بیرجند  

 (تصویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است)

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد - فاقد شماره  پروانه ساخت و سایر 
مشخصات ماده ١١ قانون مواد 
خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 

مطابق ضوابط و مقررات این اداره کل
٢- بطری پالستیکی شفاف با درپوش 
پیچی سفید حاوی محلولی به رنگ 

قرمز
250 ml -۳

٤-شماره ثبت: ۳٧١٢
۵- پروانه بهره برداری از وزارت صنایع: 

٢/١٢۶۰٢
۶-محصولی از شرکت گل کف توس 

٧-آدرس کارخانه: مشهد، بلوار میامی، 
مهدی آباد ۳، شرکت گل کف توس

تلفن: ۵-۰۵١۳٧٨٢۰۰٢
هماهنگی فروش: ۰٩١۵١١۳۳۰١۰

٨-تاریخ تولید: -
تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید

تاج محلول 
ضدعفونی 

کننده 
دست  

وسطوح 
Instant 

Hand 
Sanitizer 

& 
Surface
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تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است) می باشد و مشمول سایر فرآورده های با نام های تجاری فوق الذکر که دارای تولید کننده رسمی باشد نمی گردد.

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا 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. 

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 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 
 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  سرپرست 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 غفاری 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

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: جهت اعالم به شرکتهای دارای مجوز فروش 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

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 سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب

سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
رئیس محترم انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
fax سرکار خانم مهندس امیری رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت
جناب آقای دکتر قاسم زاده  معاون محترم 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 مهندس موسوی زاده کارشناس امور ارزیابی تولید فرآورده های  آرایشی و بهداشتی
جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده
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