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۶۷۵/۱۷۷۱۲
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دارد

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان
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۶۷۵/۱۷۷۱۲
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دارد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان
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۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دارد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

مدیرمحترم غذا و  دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش
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دارد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

مدیر محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

مدیر محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول

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 

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر مجاز
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۶۷۵/۱۷۷۱۲
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دارد

ورود ( با 
ذکر 

شماره )
۱-با استناد به نامه 

شماره 
۱۴/۳۴۸۸۶۷۴/۰۲مورخ 
۹۸/۶/۲ معاونت غذا و 
دارو کردستان مبنی بر 

قاچاق بودن فرآورده 
۲- با استناد به نامه 

شماره 
۹۸/۱۸۱مورخ۹۸/۹/۱۲ 

شرکت چهره نگار کیش 
به عنوان نماینده رسمی 
واردات محصوالت با نام 
تجاری مذکور مبنی بر 
عدم واردات از سال 
۱۳۹۵  و تغییر نام 
Etude  بهEtude 

 house

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

فاقد ۱۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و یا داشتن برچسب 

سالمت و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 
مطابق ضوابط این اداره کل 
(قید اطالعات فارسی نویس 
نا معتبر بر روی بسته بندی 

ثانویه )
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....
۴-محصول کشور کره جنوبی 

۴-درج شماره مجوز بهداشت 
۱۸۱/۲۵

ETUDE ۱-پنکیک ساده اتود
TWIN CAKE 
SPF25

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۳۴۸۸۶۷۴/۰۲مورخ 
۹۸/۶/۲ معاونت غذا و 
دارو کردستان مبنی بر 

قاچاق بودن فرآورده 
۲- با استناد به نامه 
شماره ۳۸۰۴۵ مورخ 
۹۸/۹/۱۹ شرکت شکوفا 
منش به عنوان نماینده 
رسمی واردات 
محصوالت با نام تجاری 
مذکور مبنی بر عدم 

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

فاقد ۱۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و یا داشتن برچسب 

سالمت و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....
۴- محصول کشور ایرلند 

MAX 
FACTOR

۲-ریمل ضدآب
 MASCARA 
 Water proof
FALS LASH 
EFFECT
BIG BRUSH 
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۶۷۵/۱۷۷۱۲
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دارد

واردات در سال های 
اخیر و مربوط نبودن 
محصول مذکور به 

واردات آن شرکت

-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۳۴۸۸۶۷۴/۰۲مورخ 
۹۸/۶/۲ معاونت غذا و 
دارو کردستان مبنی بر 

قاچاق بودن فرآورده 
۲-با استناد به نامه 
شماره ۹۸۱۱۳۹۹ 
مورخ ۹۸/۹/۱۷ شرکت 
میثم عطر آزاد چابهار 
به عنوان نماینده رسمی 
واردات محصوالت با نام 
تجاری مذکور مبنی بر 

تقلبی بودن محصول 

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ...
۴- محصول کشور اتحادیه اروپا
www.bourjois.com-۵

BOURJOIS 
PARIS

۳- خط لب
 Water proof lip 
liner
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۶۷۵/۱۷۷۱۲
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دارد

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ... 

FOREVER ۴-رژلب
Matte Lipstick

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده
۲-پیرونامه شماره 
۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ 

۹۶/۲/۱۶

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....

Kiss Beauty ۵-تاتو ابرو موقت
 EYEBROW 
TATTOO 
perfect brows

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده
۲-پیرونامه شماره 
۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ 

۹۶/۲/۱۶

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....

ministar ۶-ریمل چشم
Volume 
mascara EYE 
MAKE-UP 
Lash 
Expansion30. 
For eyes that 
smolder

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

۶۷۵/۱۷۷۱۲
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

دارد

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده
۲-پیرونامه شماره 
۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ 

۹۶/۲/۱۶

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ...
 ۴-درج مشخصات مجوز 

بهداشتی 654382/3

CLINIQUE ۷-خط چشم ضدآب 
DIP EYE 
LINER LONG 
LASTING 
UNIQUE 
WATERPROO
F 
CONTROLLA
BLE

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....

NUDE ۸-خط چشم

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

فاقد ۱۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و یا داشتن برچسب 

سالمت و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....
 ۴- تولیدکننده عراق اربیل

LUXX Paris ۹-شامپو 
NEW! 
Exotic dream all 
hair types
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 صنع فی العراق اربیل
معمل لوکسس باریس

۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

فاقد ۱۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و یا داشتن برچسب 

سالمت و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 
مطابق ضوابط این اداره کل 
(قید اطالعات فارسی نویس 
نا معتبر بر روی بسته بندی 

ثانویه )

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....
۴-ساخت کشور استرالیا

۵-درج مشخصات مجوز بهداشت 
۹۴۲۴۷۰۳۴۹۵۷۷۴۷۴۶

sukin ۱۰-شامپو 
Australian 
natural skincare 
HAIRCARE 
Hydrating 
SHAMPOO 
Dry and 
Damaged Hair
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۱-با استناد به نامه 
شماره 

۱۴/۷۳۰۹۲۷۴/۲ مورخ 
۹۸/۱۰/۱۸ معاونت غذا 
و دارو کردستان مبنی 

بر قاچاق بودن فرآورده

فاقد 
هرگونه 
مجوز و 
پروانه 
بهداشتی

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

و اصالت نامعتبر
۲-فاقد برچسب  فارسی نویس 

مطابق ضوابط این اداره کل 
۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل مواردی از جمله 
تاریخ تولید، تاریخ انقضاء ، سری 
ساخت ، نام کارخانه و یا کشور 

تولید کننده و ....
۴-محصول کشور 

MAde in USAآمریکا

POLO 
BLACK

 RALPH 
LAUREN

۱۱- ادئوتوالت 

EAU DE 
TOILETTE 
NATURAL 
SPRAY 
VAPORISATE
UR 

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا جهت محصول قید شده در نامه منطبق با تصاویر(عکس ها جهت راهنمایی به پیوست موجود 
است) می باشد و مشمول سایر محصوالت با نام های تجاری فوق الذکر که دارای نمایندگی واردات رسمی و دارای برچسب اصالت و سالمت 

معتبر مطابق ضوابط این سازمان می 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. ضمنا مقتضی است چنانچه محصولی دارای 
برچسب سالمت و اصالت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد. 

تبصره ۳: در صورت مشاهده محصوالت با برچسب اصالت کنترل های الزم بر روی برچسب در سامانه TTAC انجام گردد.
تبصره ۴: ضمنا قابل ذکر است با توجه به نامه شماره ۹۸/۱۸۱مورخ۹۸/۹/۱۲شرکت چهره نگار کیش به عنوان نماینده رسمی واردات فرآورده 
های آرایشی و بهداشتی با نام تجاری Etude( قبلی ) مبنی بر تغییرنام تجاری به  Etude house (موجود در سطح عرضه)محصوالت  با نام 

تجاری Etude   ( به تنهایی) در سطح عرضه قاچاق می باشد.
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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دارد

رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضارو اقدام الزم

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الرزم 
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 استحضار و اقدام الزم 
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار 

جناب آقای تدین 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
معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب

سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
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 استحضار و اعالم به شرکت های دارای مجوز فروش اینترنتی
ریاست محترم انجمن وارد کنندگان آرایشی و بهداشتی: جهت استحضار

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

 (معاون روابط عمومی)
fax سرکار خانم مهندس امیری رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
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 سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت
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