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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشورموضوع: 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 
بهداشت
ی / 

مجوز 
ورود ( با 

ذکر 
شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول 
غیر مجاز

۱-به استناد نامه شماره 
۳۹۹۷۹۳۰ مورخ  

۹۸/۱۲/۱۹ و ۴۰۰۴۵۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ معاونت 
غذا و دارو البرز مبنی بر 

غیر مجاز بودن فرآورده و 
جعل شماره پروانه ساخت 

محصول پنیر تازه 

۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل

 (عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

فاقد 
هرگونه 
پروانه 

بهداشتی 

جعل پروانه 
ساخت به شماره 

 ۵۶/۱۵۸۲۵
مربوط به محصول 
پنیر تازه متعلق به 

شرکت پاکبان

فاقد پروانه ساخت و سایر  -۱
مشخصات ماده ۱۱ قانون 
مواد خوراکی،آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی
درج تاریخ تولید ۹۸/۱۲ و  -۲

انقضا ۱۴۰۲/۱۲
حجم ۲۰۰ سی سی  -۳

درج آدرس: شهرک صنعتی  -۴
اشتهارد، شرکت مروارید 

تجارت البرز
درج ادعای قابلیت از بین  -۵
بردن مایکو باکتریوم ها و 

باکتریهای گرم مثبت و منفی

فیوره

۱-ژل 
ضدعفونی 

کننده دست 
(در بسته 

بندی ۲۰۰ 
سی سی)
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۱- به استناد نامه شماره 
۳۹۹۷۹۳۰ مورخ  

۹۸/۱۲/۱۹ و ۴۰۰۴۵۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ معاونت 
غذا و دارو البرز مبنی بر 

غیر مجاز بودن فرآورده و 
جعل شماره پروانه ساخت 

محصول پنیر تازه 
  ۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل 
(عکس ها جهت راهنمایی 

پیوست می باشد)

فاقد 
هرگونه 
پروانه 
بهداشتی

جعل پروانه 
ساخت به شماره 

 ۵۶/۱۵۸۲۵
مربوط به محصول 
پنیر تازه متعلق به 

شرکت پاکبان

فاقد پروانه ساخت و سایر  -۱
مشخصات ماده ۱۱ قانون 
مواد خوراکی،آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی 
درج سری ساخت ۱۲۶۵۳۱ -۲

درج پروانه بهره برداری  -۳
۱۳۶۵

عدم درج نام و آدرس واحد  -۴
تولیدی

فیوره

۲- ژل 
ضدعفونی 
کننده دست
(در بسته 
بندی گالن)

۱- به استناد نامه شماره 
۳۹۹۷۹۳۰ مورخ  

۹۸/۱۲/۱۹ و ۴۰۰۴۵۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ معاونت 
غذا و دارو البرز مبنی بر 

غیر مجاز بودن فرآورده و 
جعل نام و آدرس واحد 

تولیدی کیا بهداشت
 

۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل

(عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

فاقد هر 
گونه 
پروانه 
بهداشتی

جعل نام و آدرس 
واحد تولیدی کیا 

بهداشت
۱-درج پروانه ساخت به شماره 

۶۱/۶۰۶۴۱ بر روی محصول
۲- درج" تولید شرکت کیا آراد 

بهداشت به آدرس هشتگرد، فاز ۱ 
خیابان دوم

۱۵۰ML ۳- حجم
۴-انقضاء: دو سال پس از تولید

۵-درج ادعا بر روی برچسب (فعال 
(TB ،HBV ،HIV در برابر

 

ARAD

۳-محلول 
الکلی ضد 

عفونی کننده 
دست

۱- به استناد نامه شماره 
۳۹۹۷۹۳۰ مورخ  

۹۸/۱۲/۱۹ و ۴۰۰۴۵۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ معاونت 
غذا و دارو البرز مبنی بر 
غیر مجاز بودن فرآورده 

۲- عدم ثبت محصول در 

فاقد 
هرگونه 
پروانه 
بهداشتی

فاقد هرگونه پروانه  
بهداشتی

فاقد نام واحد تولیدی -۱
درج آدرس: شهرک صنعتی-  -۲
سیمین دشت، چهارم شرقی

تاریخ تولید ۹۸/۹/۱۵ و  -۳
انقضاء : ۳ سال پس از تولید HANA

۴-ژل ضد 
عفونی کننده 
دست و پوست
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سیستم آمار این اداره کل
(عکس ها جهت راهنمایی 

پیوست می باشد)

۱- به استناد نامه شماره 
۳۹۹۷۹۳۰ مورخ  

۹۸/۱۲/۱۹ و ۴۰۰۴۵۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ معاونت 
غذا و دارو البرز مبنی بر 
غیر مجاز بودن فرآورده و 

جعل پروانه ساخت 
محصول اسپری بدن 

۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل

(عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

فاقد 
هرگونه 
پروانه  
بهداشتی

جعل پروانه 
ساخت به شماره  

 ۵۶/۱۵۷۶۶
مربوط به محصول 

اسپری بدن 
متعلق به شرکت 

بهشت کیمیا

تولید شده در البراتوارهای  -۱
شرکت B.K به سفارش 

شرکت فرانگر
حجم ۱۰۰ سی سی  -۲

درج شماره پروانه ساخت  -۳
۵۶/۱۵۷۶۶ مربوط به 

محصول اسپری بدن بر روی 
برچسب محصول

۴-درج ادعا بر روی برچسب (آنتی 
باکتریال، ضدقارچ، مناسب باسیل 

سل و مناسب انواع ویروس )

BIKEN

SOLUTION
HAND 

DISINFACTANT

۵-محلول پاک 
کننده دست

- به استناد نامه شماره 
۳۹۹۷۹۳۰ مورخ  

۹۸/۱۲/۱۹ و ۴۰۰۴۵۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ معاونت 
غذا و دارو البرز مبنی بر 
غیر مجاز بودن فرآورده و 

جعل پروانه ساخت 
محصول اسپری بدن 

۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل

(عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

فاقد 
هرگونه 
پروانه  
بهداشتی

جعل پروانه 
ساخت به شماره  

 ۵۶/۱۵۷۶۶
مربوط به محصول 

اسپری بدن 
متعلق به شرکت 

بهشت کیمیا

درج "تولید شده در  -۱
البراتوارهای شرکت BK " بر 

روی برچسب محصول
۲- درج شماره پروانه ساخت 

۵۶/۱۵۷۶۶ مربوط به محصول 
اسپری بدن بر روی محصول

۲۵۰ML  ۳-در حجم

BK

SOLUTION
HAND 

DISINFACTANT

۶- محلول 
پاک کننده 

دست
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تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا شامل نام های تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند و یا 
پسوند از این نام تجاری می باشند را مشمول نمی باشد و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

تبصره ۲: با توجه به اینکه محصوالت مندرج در بندهای ۱،۲،۵،۶ و ۳ به ترتیب شماره پروانه ساخت معتبر و نام شرکت 
دارای مجوز، جعل گردیده است، در زمان جمع آوری دقت الزم در خصوص مطابقت تصاویر با نمونه به عمل آید.

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

امراللهی نماینده محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار
داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: جهت استحضار

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار
جناب آقای اسماعیل زاده سرپرست محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل : جهت استحضار

جناب آقای تدین سرپرست محترم دفتر بازرسی، 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

رئیس محترم انجمن صنایع سلولزی: جهت استحضار و اقدام الزم
ریاست محترم انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 

ریاست محترم انجمن وارد کنندگان آرایشی و بهداشتی: جهت استحضار و اقدام الزم 
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
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
fax سرکار خانم مهندس امیری رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت

سرکار خانم سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت
سرکار خانم مهندس موسوی زاده کارشناس امور ارزیابی تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری
جناب آقای مداح متصدی محترم اموردفتری
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