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موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

با سالم و احترام؛

       با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور فرمایید در 
صورت مشاهده اقالم 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 شماره 
١٠٠٠/٧٣٤٨/د مورخ

١٣٩٩/٠١/٢٦ معاون محترم غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان 
آذربایجان غربی و نامه شماره 
١٠٠٠/٨٨٢٠/د مورخ 
١٣٩٩/٠١/٣٠معاون محترم غذا 
و داروی دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

اسفراین

(تصاویر جهت راهنمایی پیوست 
می باشد)

جعل پروانه 
ساخت به شماره
١٢٣١/ظ/١٢ 

مربوط به فرآورده 
کرم اکسیدان ٣% 

با نام تجاری 
جیپسی تولید 

شرکت اروم آذر 
گیسوان به 

سفارش شرکت 
بهرخ تابان پارس 

می باشد

جعل ١- درج شماره پروانه ساخت جعلی 
١٢٣١/ظ/١٢ بر روی لیبل فرآورده

و فاقد سایر مشخصات ماده ١١ قانون 
مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و 
بهداشتی مطابق ضوابط و مقررات این 

اداره کل

٢-  نشانی اینترنتی:
www.wee-care.co

وی کر
Wee care

wee®
care

١- صابون بچه /حاوی 
روغن پنبه دانه/ 

مرطوب کننده برای 
انواع پوست

bodysoap
seed oil cotton

وزن: ١٠٠ گرم

به استناد نامه شماره  
١٠٠٠/١٣٤٤٥/د  مورخ 
١٣٩٩/٠٢/٠٨ معاون محترم غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
مبنی بر تولید مایع دستشویی 
توسط شرکت ماهان صنعت 
شیمی ایرانیان بدون اخذ 
مجوزهای بهداشتی الزم و در 
شرایط غیر بهداشتی و نامناسب 
و درج پروانه بهداشتی ساخت 
جعلی (پروانه ساخت مربوط به 

جعل پروانه 
ساخت به شماره 

١٧٨٣/ظ/٣٨ 
(مربوط به 

فرآورده رب گوجه 
فرنگی شرکت 

تامین نیاز 
بنکداران متحد 

البرز)

جعل ١- درج شماره پروانه ساخت جعلی بر 
روی لیبل و  فاقد سایر مشخصات ماده 

١١ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی 
آرایشی و بهداشتی مطابق ضوابط و 

مقررات این اداره کل 

٢- تاریخ تولید ٢٠/١٢/١٣٩٨
تاریخ انقضا: ٢ سال پس از تاریخ تولید 

٣- آدرس کارخانه: قزوین، پارک 
صنعتی لیا

محصول شرکت ستاره زاگرس

Bafran بفران ٢- مایع دست شویی 
(حاوی گلیسیرین)
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فرآورده کنسرو رب گوجه فرنگی 
با نام تجاری صره متعلق به 
شرکت تامین نیاز بنکداران 
متحد البرز با استفاده از ظرفیت 
خالی شرکت صنایع غذایی 

زرینه طعم می باشد)

(تصاویر جهت راهنمایی پیوست 
می باشد)

تلفن تماس: ٠٩٣٧٣٤٣٤٠٠٦
٤- ٢٠ لیتری 

به استناد نامه شماره 
١٠٦٠٣/١٠٠٠/د مورخ 

٩٩/٠٢/٠٢معاون محترم غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و درمانی البرز 
و نامه شماره  ١٤٦٠٠/١٠٠٠/د 
مورخ ٩٩/٠٢/١٣معاون محترم 

غذا و داروی دانشکده علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و 

درمانی سیرجان

(تصاویر جهت راهنمایی پیوست 
می باشد)

شماره پروانه 
بهداشتی جعلی 
مندرج بر روی 
لیبل به شماره
٥٦/٤١٥٣٨

جعل ١- درج شماره پروانه ساخت جعلی بر 
روی لیبل و فاقد سایر مشخصات ماده 

١١ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی 
آرایشی و بهداشتی مطابق ضوابط و 

مقررات این اداره کل 

٢- تولید شده در صنایع تولید و بسته 
بندی برگر

آدرس: استان البرز: شهرک صنعتی 
اشتهارد، قطغه ٤٠٩٢، شماره بهره 

برداری: ١٠٠/١١٤٠٤٩٢٠
شماره پروانه بهره برداری بهداشت: 

١٩٠٥

یوسیل
Yousil

 

٣- ژل  الکلی 
ضدعفونی کننده 

دست
 HAND

DESINFEKTIONS
MITTEL

به استناد نامه های شماره 
٩٩/٣٣٣٥١ مورخ ١٣٩٩/٠٢/٠٢ 
(شماره ثبتی ١٠٠٠/١١١٩١/د) 

و ١٠٠٠/٢٥٦٤٧/د مورخ 
١٣٩٩/٠٣/٠٦ معاون محترم غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی مشهد 

(تصاویر جهت راهنمایی پیوست 
می باشد)

درج برچسب 
اصالت جعلی بر 

روی لیبل
UID: 

2162314272
00030

١—درج برچسب اصالت با اطالعات  جعل 
جعلی و فاقد سایر مشخصات ماده ١١ 

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و 
بهداشتی مطابق ضوابط و مقررات این 

اداره کل 
٢-تاریخ تولید ٢٠١٩/٠٢/٢٢ و انقضاء  
Batch number:  ٢٠٢٢/٠٢/٢٠    و

30071201
کرم DD چند منظوره نانو 

میکروکپسوله با SPF+50 مراقبتی/ 
آرایشی

Material-BY: BIOGENICS
٣- سفارش شرکت سفید دندان امین

PANORAMA
DD

CREAM
MULTI-

ACTIONS
NANOMICR
OCAPSULE

٤- کرم DD چند 
منظوره نانو 
میکروکپسوله
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تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا جهت فرآورده های قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به 
پیوست موجود است) می باشد و مشمول سایر فرآورده های با نام های تجاری فوق الذکر که دارای تولید کننده 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. در ضمن مقتضی است 

چنانچه فرآورده ای دارای برچسب سالمت و اصالت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد. 
تبصره ۳: در صورت مشاهده فرآورده های با برچسب اصالت کنترل های الزم بر روی برچسب در سامانه TTAC صورت پذیرد.

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.

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 
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
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
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری

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