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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سالم واحترام؛
       با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های غیر مجاز آرایشی و بهداشتی، مقتضی است دستور فرمایید در صورت 

مشاهده فرآورده 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 
۱۶۷/ص/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ 
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 
ایران مبنی بر غیرمجاز بودن 

کاال 

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده۱۱ مطابق ضوابط این 
اداره کل شامل (شماره پروانه ساخت،تاسیس 
و بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء)
۲-محصولی از واحد تولیدی ارباب

۳-شماره ثبت ۲۱۳۰۶۳
۴-آدرس: تهران، شهر ری، جاده ورامین

تلفن۰۹۳۹۵۳۵۳۹۲۵
۵-شماره مجوز :۲۰۲۱۲۱۴۰۶۴۶۱۱

۶-شماره پروانه:۰۴۶۶۵۵۵۵۵۲
۷-تعداد:۲۰۰برگ /۱۰۰برگ

۸-اندازه : متوسط-۱۹*۲۰ سانتی متر
۹-تاریخ انقضا: سه سال پس از تولید

۱۰-ساخت ایران

ارباب
Arbab

دستمال کاغذی

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است) می باشد. 

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً 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. 

همچنین همکاران محترم 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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