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 ندارد

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 

  بزرگ زاده دکترجناب آقاي 

  آزاد تجاري صنعتی چابهارمنطقه  مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو

  جناب آقاي مهندس قربانی

  مدیر کل محترم غذا و دارو و استاندارد قشم

  ندس پازوکی دوالبیجناب آقاي مه

  رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

  sensodyneانواع خمیردندان با نام تجاري : موضوع

  سالم علیکم؛

ایـن اداره کـل مبنـی بـر اطـالع       24/6/95مورخ  101844/675 و  18/3/93مورخ 26152/675 شمارههاي احتراماً پیرو نامه 

با توجه به اعالم شـرکت راسـن درمـان      sensodyneعمومی فرآورده هاي بهداشتی غیر مجاز انواع خمیردندان با نام تجاري رسانی 

در خصوص عدم واردات توسط آن شرکت و مشاهده موارد متعدد قاچاق و تقلبی آنها، به استحضار مـی رسـاند در حـال حاضـر  بـا      

 11/10/95مـورخ   914/95سط شرکت فوق الذکر و اعالم آن شرکت طـی نامـه شـماره    عنایت به اخذ پروانه هاي بهداشتی مجدد تو

مبنی بر انجام واردات ،کاالهاي با برند مذکور و داراي برچسـب سـالمت و اصـالت معتبـر مشـمول بخشـنامه فـوق الـذکر                           ) پیوست(

  .نمی باشد

 

  :رونوشت 

  جهت استحضار:مدیر کل محترم دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

  جهت استحضار و اطالع رسانی به کلیه داروخانه هاي سراسر کشور :جناب آقاي دکتر عبدالهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر 

  جهت استحضار و اقدام الزم:می تبار مدیر کل محترم دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو جناب آقاي دکتر اسال

  جهت استحضار و اقدام الزم:سرکار خانم دکتر جابري دوست مدیر کل محترم اداره آمار و فناوري اطالعات 

  جهت استحضار:اصناف کشور جناب آقاي کرمی مدیریت محترم بازرسی و نظارت شوراي 

  جهت استحضار:سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  

  جهت استحضار:انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان 

  جهت اطالع و اقدام الزم :سازمان اتکا 

  جهت اطالع و اقدام الزم :فروشگاه رفاه 

  جهت اطالع و اقدام الزم :فروشگاه شهروند  

  جهت اطالع و اقدام الزم:هایپرمی فروشگاه 

  جهت اطالع و اقدام الزم :فروشگاه سپه 

  جهت اطالع و اقدام الزم :شرکت هایپر استار 

  جهت اطالع و اقدام الزم :جناب آقاي مهندس صفایی ریاست محترم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداري تهران 

  جهت اطالع و پیگیري الزم 11/10/95مورخ  914/95نامه شماره  بازگشت به:مدیر عامل محترم شرکت راسن درمان  

  جناب آقاي مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عمومی 

   (PMS(جناب آقاي مهندس شاکر اردکانی مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خوراکی و آشامیدنی در بازار 

  آرایشی و بهداشتی , آشامیدنی, معاون برنامه ریزي اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی جناب آقاي دکتر دادگرنژاد 

  جناب آقاي دکتر اسماعیلی معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  

  ه هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورد

  سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزي 

  سرکار خانم دکتر فرزان رییس اداره نظارت و ارزیابی واردات فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی 

  ل آرایشی و بهداشتی سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادي مسئول پایش و ارزیابی به شکایات اداره ک




