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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

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۴۲۷/ص/۱/۹۸خ مورخ ۹۸/۱/۲۰ 

معاونت غذا و دارو خمین مبنی بر 
مشاهده در سطح عرضه 

فاقد فاقد ۱-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 
پروانه ساخت و بهره برداری ،نام و 

آدرس کارخانه تولید کننده ، 
سری ساخت ، تاریخ تولید و تاریخ 

انقضاء 

ARSHIDA ۱-رنگ تاتو 
Micro 

pigmentation ink

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۹۷/۳۱/۱۰۰۸۹۹ مورخ ۹۷/۱۱/۷ 

معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر 
فاقد مجوز بودن فرآورده های 

مذکور

فاقد فاقد فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و 
مشخصات تولیدی

کیتی 
(kitty)

۲-الک پاک کن
Nail polish 

Remover Pads

۱-به استناد نامه های شماره 
۵۳۶۸۷ص۲/۹۷/پ مورخ ۹۷/۱۰/۳ 

و نامه شماره ۴۲۲۹۱ص۲/۹۷/پ 
مورخ ۹۷/۸/۷معاونت غذا و دارو 

استان مرکزی مبنی بر 
غیرمجازبودن فرآورده و جعل 

شماره پروانه ساخت از محصول 
شامپو گیاهی دیزان

فاقد جعل ۱-درج شماره پروانه بهره برداری :
۱۵۴۹۶-۱۵۲۰

۲-شماره پروانه ساخت 
 ۱۳/۱۱۸۳۶

۳- فاقد سری ساخت
۴-تولید شرکت اقیانوس سبز

۵- فاقد آدرس کارخانه ی تولیدی
۶- ساخت ایران

۷- فاقد تاریخ تولیدی

Vagras ۳-شامپو گیاهی 
Herbal Shampoo 

 Green OCEAN
natural 

Formulation
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۱-به استناد نامه ی شماره 
۱۶/۳۴/۱۲۹۵۰/پ مورخ 

۹۷/۱۱/۱۷ معاونت غذا و دارو 
همدان مبنی بر غیرمجاز بودن 
فرآورده و توزیع در سطح عرضه

فاقد فاقد ۱-درج شماره پروانه بهداشتی 
ساخت: 

۹۶/۷/۹۷۰۳-۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۲-فاقد سری ساخت

۳-ساخت ایران
۴-فاقد نام و آدرس کارخانه ی 

تولید کننده 
۵- تاریخ تولید :۹۷/۱۱ 

۶-تاریخ انقضاء۹۹/۱۱

ROPAK
( روپاک )

۴-مایع پاک کننده 
سطوح

۱۰ منظوره و نانو
THE BEST OIL 

REMOVER

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۵۳/۲۶۳۸۵۴۲۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ 
معاونت غذا و دارو قزوین مبنی بر 

غیر مجاز بودن فرآورده و جعل 
شماره پروانه ساخت محصول 

خورشت بامیه با قارچ با نام تجاری 
سه قارچ. ضمناً بسته بندی آن 
مشابه با شامپو خمره ای         

داروگر می باشد.

فاقد جعل ۱-شماره پروانه ساخت 
 ۳۸/۱۳۹۵۹

۲-فاقد شماره پروانه بهره برداری
۳-فاقد سری ساخت

۴-فاقد نام کارخانه ی تولید 
کننده 

۵-آدرس محل تولیدی: اتوبان 
شهید رجایی، روبروی پاالیشگاه ، 

شهرک خیرآباد

طالیی ۵- شامپو
مناسب موهای معمولی

۱-بااستناد به نامه ی شماره 
۲۸/۵۳/۲۶۳۶۸۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ 

معاونت غذاو دارو قزوین مبنی بر 
جعلی بودن فرآورده و مشاهده در 

سطح عرضه بخصوص عطاری ها
۲-با استناد به نامه ی شماره 
۳۶۴۷۲۴۴ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ 

معاونت غذا و داروالبرزمبنی بر 
غیرمجاز بودن فرآورده و جعل 

شماره پروانه ساخت محصول شامپو 
حاوی عصاره آلوئه ورا شرکت 

ارغوان بهداشت
۳- با استناد  به نامه ی شماره 

۹۷/۱۰/۶۱/۱۰۷۷۶ص مورخ 
۹۷/۱۲/۲۰ معاونت غذا و دارو 
سیرجان مبنی بر جعلی بودن 

فرآورده مذکور

فاقد جعل ۱-شماره پروانه بهره 
برداری:۱۵/۷۲۴۳۵

۲-شماره پروانه بهداشتی 
ساخت:۵۶/۱۱۹۹۵

۳-شماره ثبت :۱۳۰۸۳
۴-فاقد سری ساخت

۵-ساخت ایران
۶-آدری محل تولیدی: شهرک 

صنعتی سیرجان، فاز ۲، سفارش 
شرکت نگین بهداشت 

خرگوشک طالیی
TROUT 

SPECIES 
GOLDEN)

۶- شامپو
-ضدریزش قوی

-ضدخارش
-ضدشوره

-رفع چربی سر
- تقویت موهای آسیب 

دیده
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۱-با استناد به نامه ی شماره 
۹۸/۳۱/۱۲۲۴۹ مورخ ۹۸/۲/۱۷ و 

شماره ۹۷/۳۱/۱۲۰۸۷۴ مورخ 
۹۷/۱۲/۲۸ معاونت غذا و دارو 

بیرجند مبنی بر فاقد مجوز بودن 
فرآورده 

فاقد فاقد ۱-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 
پروانه بهره بردای، شماره پروانه 
ساخت ، نام و آدرس کارخانه ی 

تولید کننده، سری ساخت، تاریخ 
تولید و تاریخ انقضاء

BEST +plus ۷-پد الک پاک کن
NAIL POLISH 

REMOVER
-پاک  کننده 
،معطر و 
تقویت کننده
-حاوی 
Eویتامین 

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۷/۵۰۵/۹۷۰۲۶۴۸۲/پ مورخ 

۹۷/۱۱/۳ معاونت غذا ودارو 
کرمانشاه مبنی بر فاقد مجوز بودن 

فرآورده و توزیع در سطح عرضه

فاقد فاقد ۱-شماره پروانه بهره 
برداری:۱۲/۴۶۴۶۳

۲-فاقد شماره پروانه ساخت
۳-فاقد سری ساخت

۴- آدرس کارخانه: کرمانشاه، 
شهرستان روانسر، شهرک صنعتی 

کارگاهی شماره ۲
۵-تولید شرکت صنایع شیمیایی 

رویش گستر ماد
۶-تاریخ تولید۹۷/۸ 

۷- تاریخ انقضاء۹۹/۸

رزبو
(Roz Boo)

۸-جرم گیر و کفشوی با 
فرمول طالیی 

Grime remover

۱-با استناد به نامه های شماره 
۹۸/۳۱/۱۳۳۵۹ مورخ ۹۸/۲/۲۱ و 

شماره ۹۷/۳۱/۱۱۸۰۱۷ مورخ 
۹۷/۱۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 

بیرجند مبنی بر غیرمجاز بودن 
فرآورده

فاقد فاقد ۱-فاقد هرگونه مشخصات تولیدی
۲-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 

پروانه بهره برداری ، شماره پروانه 
ساخت، سری ساخت، نام و آدرس 

کارخانه ی تولید کننده، تاریخ 
تولید و تاریخ انقضاء

مجیکس
(MAGICS)

۹-پد الک پاک کن
NAIL POLISH 

REMOVER PADS
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۱-با استناد به نامه های شماره 
۲۸/۵۳/۲۵۲۵۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷  

و ۲۸/۵۳/۲۵۲۷۶۳ مورخ 
۱۳۹۷/۸/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و پاسخ  استعالم انجام شده 
آن معاونت از دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان مبنی بر جعلی بودن پروانه 
ساخت و مشاهده در سطح عرضه 
(ارسال نمونه محصوالت و بروشور 

غیرمجاز )
۲-به استناد نامه شماره 

۶۶۵/۷۹۱۰۲ مورخ ۹۷/۹/۳ اداره 
کل امور فراورده های طبیعی سنتی 

و مکمل 

فاقد جعل ۱-فاقد اطالعاتی از قبیل شماره 
پروانه بهره بردای ، سری ساخت، 

نام و آدرس کارخانه ی تولید 
کننده، تاریخ تولید 

۲-شماره پروانه بهداشتی 
۱۱۳۶۰/۴۲

۳- تاریخ انقضاء ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ml۶۰ ۴- در وزن

۵- کد شناسایی محصول 
۰۳/۰۱/۱/۳۲:

۶- دارای شماره مجوز از وزارت 
جهاد کشاورزی :پ/۱۵۴۸/۱۸

۷- محصول شرکت بهداشتی و 
گیاهی گوهر سبز فراکیان – ایران 

– تهران 
۸- ساخت ایران 

۹- درج لوگوهای ایزو، آرم سازمان 
غذا و دارو 

دامیثا ۱۰- روغن نارگیل، روغن 
کرچک، روغن 

پارافین،روغن گلیسیرین، 
روغن مورچه،روغن برگ 
مورد،روغن فندق،روغن 
تقویت مژه و ابرو،پماد 

االغ، قطره زگیل و 
میخچه

۱ - به استناد نامه شماره 
۹۸/۳۳/۵۹/۲۳۷۲مورخ ۹۸/۰۴/۰۱ 
معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران 
مبنی بر تولید تقلبی و غیرمجاز 

موم سرد 

فاقد فاقد ۱-درج  پروانه ساخت به شماره 
۳۴/۱۱۰۶۸

۲-درج لوگو سازمان غذا و دارو
۳- تولید شرکت اطلس نگین آریا

۴-آدرس:ایران، ورامین،شهرک 
صنعتی ساالریه

kg۴ ۵-وزن
تاریخ تولید ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

تاریخ انقضاء ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

اطلس ۱۱ –موم سرد
(مخصوص اپیالسیون)

عسل
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۱-به استناد نامه شماره ۲/۷۹۹۳/غ 
مورخ ۹۸/۰۴/۱۵معاونت غذا دارو 
اردبیل مبنی بر غیر مجاز بودن 

محصول
۲-به استناد نامه های شماره 

۹۸/۷/۶۸۸۹ مورخ ۹۸/۰۴/۲۵ و 
شماره ۹۵/۷/۱۳۱۷۰ مورخ 

۹۵/۰۸/۲۴ معاونت غذا و دارو 
سمنان مبنی بر جعلی بودن 

محصول

فاقد جعل ۱-درج شماره مجوز بهداشت 
۳۲/۱۹۰۲۷

۲- درج  شماره پروانه 
صنایع:۳۰۷۰۸/

۱۲۳
۳-شماره ثبت ۲۱۷۵

۴- سری ساخت ۱۲۳/۱۳۱۸
۵- تاریخ انقضاء ۹۹/۰۵
۶- تاریخ تولید ۹۷/۰۵

ml۶۰ ۷- در وزن
۸- محصول شرکت پاک آرای 

آژنگ 
۹- ساخت ایران 

۱۰- درج لوگوی وزارت بهداشت، 

امگا ۵
(OMEGA 5)

۱۲- روغن شترمرغ 
OSTRICH OIL

100%natural&pure
Skin damage

 مخصوص آسیب های 
پوستی ۱۰۰% طبیعی

به استناد نامه شماره 
۹۸/۳۱/۱۸۰۸۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ 
معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر 

فاقد مجوز بودن محصول

فاقد فاقد ۱-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 
پروانه بهره بردای، شماره پروانه 
ساخت ، نام و آدرس کارخانه ی 

تولید کننده، سری ساخت و ...
 ۲-تاریخ تولید ۲۰۱۹/۰۲/۳۰
۳-تاریخ انقضاء ۲۰۲۲/۰۲/۲۸

بلمینی
(Belmini)

۱۳-کرم شتر مرغ 
Ostrich
cream

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

تصاویر پیوست می باشد.
هم چنین از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها نسبت به ارائه ی نمونه های 

مکشوفه و غیرمجاز ، سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.
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رونوشت :
مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

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

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان : جهت استحضار
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 غفارزاده (بایگان غفارزاده)
جناب آقای مهندس امیری (مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت): جهت استحضار

سرکار خانم دکتر خانوی (مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ): جهت استحضار
انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار

سرکار خانم مهندس نانوایی (مدیرکل محترم غذا ،دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم)
جناب آقای صومعه (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش)

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)
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی)

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 
جناب آقای مهندس چمن تاج (معاون روابط عمومی)

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 دکتر محمودزاده (کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی)

جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری)
جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری)

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/

