
 

 
 
 

 CH- Ci- 1394- 0039 : مدرك كد

 
 

25945/675 
02/03/1394 

 ندارد

  غذا و دارو سازمانن شهيد وحيد نظري خيابان فخر رازي  نبش خيابا                                           :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            http://fdo.behdasht.gov.ir         
   صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي:                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور
 فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غيرمجازموضوع :

عليكم؛  سالم 
غير مجاز خواهشمند است دستور آرايشي و بهداشتي  ورده هايآبا توجه به اطالعات جدول زير در خصوص فراحتراماً، 

 ه قلم مذكور در سطح عرضه اقدام قانوني الزم معمول گردد.فرمائيد در صورت مشاهد
نام محصول غير مجاز  رديف مشخصات  نام تجاري  نام واحد  

 محصول 
 فاقد/تعليق
 ابطال/جعل

پروانه ساخت 
 /كدبهداشتي /

مجوز ورود (باذكر 
 شماره )

 مستندات 

 
 مايع دستشويي  1

توليدي شيميايي 
 ماهان 

 - مائده 

ساخت به ابطال پروانه 
دليل تغيير كاربري واحد 

 توليدي

3212/61 

 2864/600باتوجه به نامه شماره 
معاونت غذاو دارو  7/10/93مورخ 

شهيد بهشتي به شماره ثبتي 
 7/10/93مورخ  13316/912

2 
 موم سرد 

سالمت آراي 
 خاورميانه 

 - نوين 

ابطال پروانه ساخت به 
دليل تغيير كاربري واحد 

 توليدي

- 

به نامه شماره  با توجه
 18/10/93/پ مورخ 8662/34/16

معاونت غذا و دارو همدان به شماره 
  22/10/93مورخ  4916/934ثبتي 

3 

 - عشق - عطر 

ابطال پروانه ساخت به 
دليل تغيير كاربري واحد 

 توليدي

- 

 3362/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو  18/11/93مورخ 

ثبتي شهيد بهشتي به شماره 
 18/11/93مورخ  15394/912

 
 
4 

 كاغذ توالت
گروه صنعتي 

 ناليمان
 - ديبا

ابطال پروانه ساخت به 
دليل تغيير كاربري واحد 

 توليدي 
11930/38 

با توجه به نامه 
مورخ  143565/53/28شماره

معاونت غذا و دارو  22/10/93
 5680/919قزوين به شماره ثبتي 

  24/10/93مورخ 

 
5 

 ذيدستمال كاغ
گروه صنعتي 

 ناليمان
 - ديبا

ابطال پروانه ساخت به 
دليل تغيير كاربري واحد 

 توليدي
11931/38 

با توجه به نامه 
مورخ  143565/53/28شماره

معاونت غذا و دارو  22/10/93
 5680/919قزوين به شماره ثبتي 

  24/10/93مورخ 
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 سازمان �ذا و دارو 

 
 
 حوله كاغذي 6

گروه صنعتي 
 ناليمان

 - ديبا
خت به ابطال پروانه سا

دليل تغيير كاربري واحد 
 توليدي 

11929/38 

با توجه به نامه 
مورخ  143565/53/28شماره

معاونت غذا و دارو  22/10/93
 5680/919قزوين به شماره ثبتي 

  24/10/93مورخ 
 
7 

 - بهشو - مايع دستشويي 
ابطال پروانه ساخت به 

دليل تغيير كاربري واحد 
 توليدي

675780/12  

مه شماره نابا توجه به 
 5/1/94د مورخ /غ 153/14/94

معاونت غذا و دارو آذربايجان 
 6000/938غربي به شماره ثبتي 

  5/1/94مورخ 
 
 

 
 
 
 
 
 


