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۶۷۵/۱۱۱۸۰۷/د
۱۳۹۸/۱۰/۱۸

دارد

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 
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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
معاون محترم غذا و دارو 
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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 
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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 دزفولموضوع: 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.
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مستندات پروانه 
ساخت/کد 
بهداشتی 
/ مجوز 

ورود ( با 
ذکر 

شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

۱- به استناد به نامه ی سازمان 
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی 
به شماره ۱۰۰۰/۶۳۶۹۶/د مورخ 
۹۸/۶/۲۴ مبنی بر غیرمجاز بودن 

فرآورده 
(تصاویر جهت راهنمایی 

پیوست می باشد )

فاقد فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
معتبر

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-تولید RIO GROUP یا 

LM BEAUTY CO  ,LTDیا
SMK BEAUTY

۴-محصول کشور فرانسه
۵-فاقد نام شرکت وارد کننده

۶-فاقد سری ساخت
 Distributed by euro -۷

vision

Noble’s
PARIS

۱-انواع کرم شامل:
- کرم شتر 

(OSTRICH)مرغ
(Shark)کرم کوسه -
(Olive کرم زیتون -

oil)
(MILK)کرم شیر -

(Snail)کرم حلزون -
- کرم 

(CAVIER)خاویار

۱- به استناد به نامه های شرکت 
رویال پیشگام شرق نماینده ی 
قانونی واردات محصوالت 

Finish بهداشتی:با نام تجاری
به شماره ۹۸/۱۰۹ مورخ ۹۸/۴/۴ 
و شماره ۹۸/۱۰۲ مورخ 
۹۸/۲/۱۴ مبنی بر غیر مجاز 

بودن فراورده
(تصاویر نمونه های اصل و 

تقلبی با ذکر مشخصات 
پیوست می باشد )

فاقد فاقد ۱-فاقد هر گونه برچسب اصالت و 
سالمت کاال 

 ۱/۵ kg ۲- وزن
۳-محصول کشور اسپانیا

۴-توضیحات روی بسته بندی به 
زبان ترکی

۵- فاقد هرگونه متن چاپی فارسی 
نویس بر روی کاال (برچسب 

فارسی الصاق شده است)
۶- شرکت وارد کننده:مهر کاال گستر

Finish ۲- نمک ماشین 
ظرفشویی

SPEZIAL-SALZ

۱- به استناد به نامه های شرکت 
رویال پیشگام شرق نماینده ی 

قانونی واردات محصوالت 
Finish بهداشتی:با نام تجاری

به شماره ۹۸/۱۰۹ مورخ ۹۸/۴/۴ 
و شماره ۹۸/۱۰۲ مورخ 

فاقد فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال

۲-شرکت وارد کننده: تجارت گستر 
اروین

۳-دارای ۱۵ عدد قرص 
۴-محصولی از کشور آلمان

Finish قرص ماشین ظرفشویی
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۹۸/۲/۱۴ مبنی بر غیر مجاز 
بودن فراورده

(تصاویر نمونه های اصل و 
تقلبی با ذکر مشخصات 

پیوست می باشد )

۵- فاقد هرگونه متن چاپی فارسی 
نویس بر روی کاال (برچسب 

فارسی الصاق شده است)

۱- به استناد به نامه های شرکت 
نگارستان زیبایی جهان پارس 
نماینده ی قانونی واردات فرآورده 
های آرایشی و بهداشتی با نام 
تجاریdoucce به شماره 
۱۰۴۳/ت مورخ ۹۸/۵/۲۸ و 
شماره ۷۲۰۸/ت مورخ ۷/۲۸/ ۹۸ 
و شماره ۱۲۳۱/ت مورخ 
۹۸/۱۲/۲۸ مبنی بر وجود نمونه 
ی تقلبی کاال و توزیع در سطح 

عرضه 
۲- با استناد به نامه ی معاونت 
غذا و دارو اهواز به شماره 
۵۳۶۰/ص/۸/۲/۹ مورخ ۹۷/۴/۵ 
مبنی بر عدم انطباق در نتایج 

pms
(تصاویر جهت راهنمایی 

پیوست می باشد )

فاقد فاقد  doucce  ۱-فونت نام تجاری
نسبت به محصول اصلی درشت تر 

می باشد.
۲- حک نام original بر روی بدنه
(تفاوت نمونه یی اصل و تقلبی در 
تصاویر پیوستی موجود می باشد.)

۳- فاقد هر گونه بر چسب اصالت و 
سالمت معتبر کاال 

۴-فاقد برچسب فارسی نویسی 
۵-فاقد مشخصاتی از جمله کارخانه 
ی تولیدکننده،شرکت واردکننده و 

....
USA۶- کشور تولید کننده

doucce ۴-ریمل
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دارد

۱- به استناد نامه ی شماره 
۹۷/۱۸۹۳۳/د مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاالا و ارز در خصوص درخواست 
شرکت معراج پیشتازان قشم 
نماینده قانونی واردات فرآورده 
های بهداشتی با نام تجاری 

PUREDERM
 مبنی بر وجود فرآورده قاچاق و 

تقلبی از نام تجاری مذکور
۲_  به استناد نامه های شرکت 
معراج پیشتازان قشم نماینده 
قانونی واردات فرآورده های 
بهداشتی با نام تجاری 
PUREDERM به شماره 
۹۸۱۱۰/۸۱۷ مورخ ۹۸/۰۳/۱۸ و 
۹۸۱۱۰/۸۱۷ مورخ ۹۸/۰۶/۲۵ 
مبنی بر گزارش وجود کاالی 

تقلبی و قاچاق در سطح عرضه

(تصاویر جهت راهنمایی 
پیوست می باشد )

      

فاقد فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
معتبر کاال یا الصاق برچسب تقلبی 

۲ – فاقد متن چاپی فارسی نویس بر 
روی محصول

۳ - ساخت کشور کره جنوبی 
۴- مشخص ترین نشانه اصل 
 mp بودن کاال وجود لوگوی

شرکت معراج پیشتازان قشم می 
باشد که در گوشه سمت راست و 

باالی جعبه قرار گرفته است.
۵-تفاوت در عکس های پشت جلد

۶-تفاوت در فونت تاریخ تولید و 
انقضای حک شده بر روی 

جعبه(نمونه تقلبی دارای فونت ریز 
می باشد )

PUREDERM ۵- چسب بینی 
Deep cleansing

 Nose strips

۱)به استناد نامه های معاونت 
غذا و دارو گیالن به شماره 
۱۱۸۸۰/د-۳ مورخ ۹۸/۶/۳۱ و 
شماره ۷۸۶۴/د-۳ مورخ 
۹۸/۴/۳۱ مبنی بر غیر مجاز 
بودن فرآورده و توزیع در سطح 

عرضه

(تصاویر جهت راهنمایی 
پیوست می باشد )

فاقد فاقد فاقد بر چسب اصالت و  -۱
سالمت کاال

فاقد بر چسب فارسی  -۲
نویس

۳-فاقد سری ساخت -۳
محصول کشور مکزیک -۴

فاقد مشخصاتی از جمله  -۵
نام کارخانه ی تولید و 
نام شرکت وارد کننده

EQUATE ۷-موس مو  
Styling Mousse

Extra Hold
(Fijacion

Extra Frime)
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۱-به استناد نامه معاونت غذا و 
دارو کردستان به شماره 
۱۴/۲۰۵۷۷۷۴/۰۲ مورخ ۹۸/۴/۴ 

مبنی بر غیر مجاز بودن فرآورده

(تصاویر جهت راهنمایی 
پیوست می باشد )

فاقد فاقد ۱-فاقد بر چسب اصالت و سالمت 
کاال

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-محصول کشور ترکیه 

۴- فاقد مشخصاتی از جمله نام 
کارخانه تولیدکننده و نام شرکت 

وارد کننده
۵-مندرجات به زبان ترکی

18gece -۶

Kotex
 

۸-نوار بهداشتی 
ULTRA

۱- به استناد نامه معاونت غذا و 
دارو کردستان به شماره 
۱۴/۲۰۵۷۷۷۴/۰۲ مورخ ۹۸/۴/۴ 

مبنی بر غیر مجاز بودن فرآورده
(تصاویر جهت راهنمایی 

پیوست می باشد )

فاقد فاقد ۱-فاقد بر چسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-محصول کشور ایتالیا 

(Italchimicia)
۴-فاقد مشخصاتی مانند نام کارخانه 

ی تولیدکننده و شرکت وارد کننده

DERMOmed
BAGNODبازیربرند

OCCIA Aloe e 
Melograno

۹-شامپوبدن
SHOWER GEL

Herbalist
With Aloe Vera

extracts

۱-با استناد به نامه معاونت غذا و 
دارو کردستان به شماره 
۱۴/۲۰۵۷۷۷۴/۰۲ مورخ ۹۸/۴/۴ 
مبنی بر غیر مجاز بودن فرآورده 

(تصاویر جهت راهنمایی 
پیوست می باشد )

فاقد فاقد ۱-فاقد بر چسب اصالت و سالمت 
کاال

۲-فاقد بر چسب فارسی نویس
۳-فاقد مشخصاتی از جمله نام کشور 

تولید کننده،نام کارخانه ی تولید 
کننده،نام شرکت وارد کننئه،سری 
ساخت،تاریخ تولید،تاریخ انقضاءو 

..........
Made in the EU -۴

by/Producent/Gamintojas

NATURAPHY ۱۰-شامپو 
HAIR SHAMPOO 

REVITALISING
 AND 

LIGHTENING
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۱-با استناد نامه شرکت پارمیس 
آرینا درسا نماینده قانونی واردات 
محصوالت بهداشتی با نام تجاری 
GATSBY به شماره ۲۲۴۱/۰۲ 
مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ مبنی بر وجود 
کاالی تقلبی با نام تجاری فوق 

الذکر
۲-پیرو اطالع رسانی این اداره 
کل به شماره ۶۷۵/۵۷۳۴۵ مورخ 
۹۶/۵/۱۰ مبنی بر جمع آوری 

کاالی غیرمجاز از سطح عرضه
(به تبصره ۱ توجه فرمایید)

(تصاویر جهت راهنمایی 
پیوست می باشد )

فاقد فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
معتبر کاال

۲-مشخص ترین نشانه اصل بودن 
کاال درج اطالعات روی بدنه ی 
محصول می باشد ولی در موارد 

تقلبی اطالعات از طریق برچسب بر 
روی بدنه ی کاال درج گردیده است.

GATSBY ۱۱-واکس مو
Harajuku

Volume up
MAT&HARD

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۹۷/۵۱۲۳۶۸ مورخ ۹۷/۸/۲۴ 
معاونت غذا و دارو مشهد مبنی بر 

تقلبی بودن GTIN فرآورده
۲-به استناد نامه ی شماره 
۳۰۹۳-الف ب مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ 
شرکت آرتین برنای تهران 
نماینده قانونی واردات فرآورده 
های آرایشی و بهداشتی با نام 
تجاری REGAL مبنی بر جعلی 

بودن فرآورده
۳-با استناد به نامه ی شرکت 
سپید شوی النا به شماره 
۱۳۹۸/۱۲۲ مورخ ۹۸/۸/۲۲ 
مبنی بر غیرمجاز بودن فرآورده 

ی مذکور
(به تبصره ۴ مراجعه فرمایید)

(تصاویر جهت راهنمایی 
پیوست می باشد )

فاقد جعل ۱-دارای برچسب اصالت و سالمت 
جعلی

۲-فاقد متن چاپی فارسی نویس بر 
روی بدنه

۳-فاقد بسته بندی ثانویه
۴-رنگ فرآورده ی تقلبی آبی می 

باشد.
۵-در حجم ۳۰۰ میلی لیتر

۶-محصول کشور آلمان 
۷-مشخصات ظاهری نمونه ی تقلبی 
کامال متفاوت با نمونه های اصلی می 

باشد(به تصاویر پیوست مراجعه 
شود)

REGAL ۱۲-شامپو
SHOWER GEL

Stimulating
SEA MINERALS
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تبصره ۱: قابل ذکر است با توجه به واردات قانونی فرآورده موجود در بند ۱۱ و شباهت نمونه های تقلبی با نمونه ی اصل موجود در بازار، جهت 
اطمینان از اصیل یا تقلبی بودن فرآورده حتما اطالعات برچسب اصالت در سامانه  TTAC بررسی و کنترل گردد.

 تبصره ۲:  این اطالع رسانی صرفا جهت محصوالت 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 ۳: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا شامل نام های 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 ۴: دقت گردد جهت فرآورده بند ۱۲ عکس های پیوستی در این نامه جهت مقایسه و تشخیص محصول اصیل از تقلبی و یا جعلی مبنا 

قرار داده شود و  جایگزین بند ۲ نامه ی اطالع رسانی این اداره کل به شماره ۶۷۵/۵۲۰۹۱ مورخ ۹۸/۶/۱۶ 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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