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۶۷۵/۹۲۲۹۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

دارد

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)

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

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


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

۶۷۵/۹۲۲۹۵
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دارد

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؛
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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۶۷۵/۹۲۲۹۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

دارد

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 نامه ی معاونت غذا 
و دارو گیالن به شماره ۴۴۸۷/د-

۳ مورخ ۹۸/۳/۱۱ مبنی بر اینکه 
شماره پروانه ساخت درج شده بر 
روی محصول(۴۷/۱۱۰۷۱ 
)مربوط به کرم دست با نام 
تجاری نانو و کارخانه ی ایران 
رایحه بوده است که پروانه ی آن 

منقضی گردیده است.
۲- به استناد نامه ی معاونت غذا 
و دارو البرز به شماره ۳۷۹۱۵۸۷ 
مورخ ۹۸/۵/۳۰ مبنی بر عدم 
صدور مجوز جهت محصول 

مذکور
۳-با استناد به نامه های معاونت 
غذا و دارو بیرجند به شماره 
۹۸/۳۱/۳۷۴۵۷ مورخ۹۸/۴/۳۰ و 
شماره ۹۸/۳۱/۲۱۳۳۲ مورخ 

 ۹۸/۳/۱۳
(لطفا به تبصره ۱ توجه گردد)

(تصاویر محصول جهت 
راهنمایی پیوست می باشد)

فاقد جعل ۱- فاقد مشخصاتی از جمله 
شماره پروانه بهره برداری و عدم 

رعایت مفاد ماده ی ۱۱ در 
خصوص برچسب گذاری( اطالعات 

به صورت برچسب بر روی درب 
محصول الصاق گردیده است) 

۲-جعل شماره پروانه ساخت به 
شماره ۴۷/۱۱۰۷۱ مربوط به کرم 

دست با نام تجاری نانو
۳-شماره پروانه بهره برداری 
صنعت و معدن: ۲۴/۱۵۹۸۸
۴-در حجم ۱۸۰ میلی لیتر

اشتنی
(Eshtani)

۱-کرم مرطوب کننده ی 
دست و صورت حاوی 

روغن شترمرغ 
Best Cream

Ostrich
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۶۷۵/۹۲۲۹۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

دارد

۱- به استناد نامه ی معاونت غذا 
و دارو گیالن به شماره ۴۴۸۷/د-
۳ مورخ ۹۸/۳/۱۱ مبنی بر اینکه 
شماره پروانه ساخت درج شده بر 

روی محصول(۴۷/۱۱۰۷۱ 
)مربوط به کرم دست با نام 

تجاری نانو و کارخانه ی ایران 
رایحه بوده است که پروانه ی آن 

منقضی گردیده است.
۲- به استناد نامه ی معاونت غذا 
و دارو البرز به شماره ۳۷۹۱۵۸۷ 

مورخ ۹۸/۵/۳۰ مبنی بر عدم 
صدور مجوز جهت محصول 

مذکور
۳-با استناد به نامه های معاونت 

غذا و دارو بیرجند به شماره 
۹۸/۳۱/۳۷۴۵۷ مورخ۹۸/۴/۳۰ و 

شماره ۹۸/۳۱/۲۱۳۳۲ مورخ 
 ۹۸/۳/۱۳

(لطفا به تبصره ۱ توجه گردد)
(تصاویر محصول جهت 

راهنمایی پیوست می باشد)

فاقد جعل مشخصات محصول
۱- فاقد مشخصاتی از جمله 

شماره پروانه بهره برداری و عدم 
رعایت مفاد ماده ی ۱۱ در 

خصوص برچسب گذاری( اطالعات 
به صورت برچسب بر روی درب 

محصول الصاق گردیده است) 
۲-جعل شماره پروانه ساخت به 

شماره ۴۷/۱۱۰۷۱ مربوط به کرم 
دست با نام تجاری نانو

۳-شماره پروانه بهره برداری 
صنعت و معدن: ۲۴/۱۵۹۸۸
۴-در حجم ۱۸۰ میلی لیتر

اشتنی
(Eshtani)

۲-کرم مرطوب کننده ی 
دست و صورت حاوی 

آلوئه ورا
Eshtani
Cream

Aloe Vera

۱-با استناد به نامه ی معاونت 
غذا و دارو سمنان به شماره 
۹۸/۷/۹۹۷۳ مورخ ۹۸/۶/۱۷ 
مبنی بر غیر مجاز بودن فرآورده 
۲-با استناد به نامه ی معاونت 
غذا ودارو مازندران به شماره 

۴/۴۰۴۳/غ/ص مورخ ۹۸/۷/۱۶ 
(تصاویر محصول جهت 

راهنمایی پیوست می باشد)

فاقد فاقد ۱-فاقد مشخصاتی از جمله شماره 
پروانه ساخت،سری ساخت،نام 

واحد تولیدی و ....
۲-شماره ثبت:۱۶۲۶
۳-شماره پروانه بهره 
برداری:۴۹۰-۵۹۸۵

۴-آدرس:آمل،شهرک صنعتی 
شماره ۲ 

۵- درج شماره بهره برداری  
۴۹۰-۵۹۸۵  و شماره ثبت ۱۶۲۶ 

روی محصول

اصیل ۳-تمیز کننده مخصوص 
توالت،وان،دستشویی،موازئ

یک، کاشی و سرامیک،
ضد عفونی کننده

Cleansing liquid
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دارد

۱-با استناد به نامه های معاونت 
غذا و دارو شهرکرد به شماره 
۱۸/۹۸/۶۰۸۹۷ مورخ ۹۸/۷/۹ و 
شماره ۱۸/۹۸/۶۸۳۹۶ مورخ 
۹۸/۸/۱مبنی بر غیر مجاز و 
جعلی بودن فرآورده و توزیع در 

سطح عرضه
۲-با استناد به نامه ی معاونت 
غذا و دارو قزوین به شماره 
۲۸/۵۳/۲۷۸۳۰۲ مورخ ۹۸/۷/۲ 
مبنی بر جعل شماره پروانه 
ساخت ۱۴۲۸/ظ/۳۸ مربوط به 
مایع سفید کننده ی البسه با نام 
تجاری سولو متعلق به شرکت 
زرین تجارت نوین دالیا و غیر 

مجاز بودن فرآورده
(تصاویر محصول جهت 

راهنمایی پیوست می باشد)

فاقد جعل ۱-جعل شماره پروانه ساخت 
۱۴۲۸/ظ/۳۸ مربوط به مایع سفید 
کننده ی البسه با نام تجاری سولو
۲-آدرس کارخانه: قزوین،شهرک 

صنعتی کاسپین
۳- تولید و بسته بندی در کارخانه 
تولیدی شیمیایی گالره به سفارش 

شرکت نگین رایحه البرز 
۳-دارای لوگوی سازمان غذا و دارو 

۴-فاقد پروانه بهره برداری
۵- درج دفتر فروش: تهران – 
خیابان آیت الله کاشانی روی 

برچسب

بست کلین 
(Best Clean)

۴-مایع جرم گیر
(جوهر نمک)

تبصره ۱: با توجه به اینکه محصوالت دیگری با نام تجاری اشتنی دارای شماره پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو البرز می باشند، توجه گردد این 
اطالع رسانی صرفا جهت دو محصول نامبرده در بند ۱ و ۲ در این نامه می باشد و مشمول بقیه ی محصوالت نمی 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 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. 

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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                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
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