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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
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)

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)
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معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان)
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)
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 (دانشکده 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؛
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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

 ۹۷-c-۵۵۷ به استناد نامه شماره
مورخ ۹۷/۹/۲۹ شرکت پخش 
کاسپین به عنوان نماینده قانونی 
واردات محصوالت آرایشی با نام 
تجاریCaprice (عکسها پیوست 

می باشد ) 

فاقد  فاقد 
۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت معتبر 

کاال 
۲-فاقد اطالعاتی از جمله سری ساخت 
و کشور تولید کننده ( در نمونه اصلی 

کشور تولید کننده ایتالیا درج شده 
است.)

۳- مدت زمان قابل مصرف پس از باز 
شدن بر روی کاال اصلی ۶ ماه در 

حالیکه بر روی کاالی تقلبی ۹ ماه قید 
شده است. 

capricc ۱-ریمل 
DRAMA 

Outrages 
Volume/ 

Ultra Black

 ۹۷-c-۵۵۷ به استناد نامه شماره
مورخ ۹۷/۹/۲۹ شرکت پخش 
کاسپین به عنوان نماینده قانونی 
واردات محصوالت آرایشی با نام 
تجاری Caprice ( عکس ها 

پیوست می باشد )

فاقد فاقد
۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت معتبر 

کاال 
۲-فاقد اطالعاتی از جمله سری ساخت 
و کشور تولید کننده ( در نمونه اصلی 

کشور تولید کننده آلمان قید شده 
است.)

capricc ۲-ریمل 
QUEEN

Outrages 
Volume/ 

Ultra Black
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 ۹۷-c-۵۳۲ به استناد نامه شماره
مورخ ۹۷/۷/۳۰ شرکت پخش 
کاسپین به عنوان نماینده قانونی 
واردات محصوالت آرایشی با نام 
تجاری Caprice ( عکس ها 

پیوست می باشد )

فاقد  فاقد
۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت معتبر 

کاال 
۲-فاقد اطالعاتی از جمله کشور تولید 

کننده 
۳-نوشته سفید رنگ روی محصول و 

درب محصول بی رنگ (نوشته و درب 
محصول نمونه اصلی بنفش رنگ           

می باشد. ) 
۵- دارای اطالعات فارسی نویس از 
جمله سری ساخت ، تاریخ تولید و 

انقضا به صورت نامعتبر بر روی بسته 
بندی ثانویه

Caprice ۳-کرم پودر 
پمپی 

Luminance 
silk 

Foundation

 ۹۷-c-۵۳۲ به استناد نامه شماره
مورخ ۹۷/۷/۳۰ شرکت پخش 

کاسپین به عنوان نماینده قانونی 
واردات محصوالت آرایشی با نام 

تجاری Caprice ( عکس ها 
پیوست می باشد)

فاقد فاقد
۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت معتبر 

کاال 
۲-فاقد اطالعاتی از جمله سری ساخت 
(  دارای برچسب فارسی نویس نامعتبر 

با قید تاریخ تولید ، انقضا و ...)
۳- رنگ پوکه نمونه تقلبی طالیی با 

نوشته مشکی و فاقد بسته بندی ثانویه 
است در حالی که رنگ نمونه اصلی 

مشکی با پرینت نقره ای و دارای بسته 
بندی ثانویه است.

 

Caprice ۴-رژلب جامد

 ۹۷-c-۵۳۲ به استناد نامه شماره
مورخ ۹۷/۷/۳۰ شرکت پخش 

کاسپین به عنوان نماینده قانونی 
واردات محصوالت آرایشی با نام 

تجاری Caprice ( عکس ها 
پیوست می باشد)

فاقد فاقد
۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت معتبر 
۲-فاقد اطالعاتی از جمله سری ساخت 

و تاریخ تولید و انقضاء
۳--تولید PRC (نمونه اصلی تولید 

کشور آلمان می باشد.)

Caprice ۵-مداد چشم

تبصره ۱:این اطالع رسانی صرفًا جهت محصوالت قید شده در نامه منطبق با تصاویر (عکس ها جهت راهنمایی به 
پیوست موجود است) و نامه شرکت پخش کاسپین بوده و مشمول سایر محصوالت با نام تجاری فوق الذکر که دارای 

نمایندگی واردات رسمی و دارای برچسب اصالت و سالمت معتبر مطابق ضوابط این سازمان می باشد، نمی گردد. 
          caprice  قید شده در حالی که نام تجاری اصلی capricc  تبصره ۲ : توجه گردد در ردیف یک و دو نام تجاری

می باشد.
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تبصره ۳: قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و هم چنین 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 

مقتضی است چنانچه محصولی دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد کنترل های الزم بر روی آن انجام گیرد. 
هم چنین 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.   

رونوشت :
مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز :جهت استحضار و اقدام الزم

مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای داریوش قاسمی :جهت استحضار
معاونت محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران جناب آقای امرالهی :جهت استحضار و اقدام الزم

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  :جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر اسالمی تبار (مدیرکل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ) :جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای مهندس عاقل (مدیر کل محترم حراست سازمان غذا ودارو) :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 و اقدام الزم
جناب آقای مهندس قربانی (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم) 

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی (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) 
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 اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای سراسر کشور :جهت استحضار 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) 

جناب آقای دکتر رامهرمزی رمضاننژاد (سرپرست محترم اداره تعیین و تدوین ضوابط و امور سامانه ها و استانها) 
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 جناب آقای مهندس روزبهانی (رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری) :به انضمام تمام پیوستها جهت

سرکار خانم دکتر شهپر (کارشناس ارزیابی و بررسی عوارض جانبی فرآورده های آرایشی و بهداشتی) 
جناب آقای غفارزاده (بایگان غفارزاده) 

جناب آقای دکتر رضوی افضل (مدیرکل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ) :سالم.جهت استحضار
جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری) 

جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
سرکار خانم اروجی (متصدی امور دفتری) 
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