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

 فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی غیرمجاز : موضوع

  سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی غیر مجـاز خواهشـمند اسـت دسـتور     

  .ده قلم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گرددفرمائید در صورت مشاه
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 فاقد فاقد -  paris  - ریمل

اصــله طــی بــا عنایــت بــه تعــدد مــوارد و

ــماره  ــاي شـ د پ / 14548/20نامـــه هـ

معاونـــت غـــذا و دارو    7/8/93مـــورخ 

ــهر  ــتان بوشـ ــماره   (اسـ ــه شـ ــی بـ ثبتـ

رونوشـــت  و) 7/8/93مـــورخ2072/945

ــماره   ــاي ش  دپ/25259/6/20نامــه ه

دپ /21800/6/20و 1/12/94مـــــورخ  

معاونــت غــذا و دارو   29/10/94مــورخ 

دانشـگاه بوشـهر و عــدم وجـود هـر گونــه     

رنــد مــذکور در سیســتم    اطالعــات از ب 

  .آماري این اداره کل

قابل ذکر اسـت ایـن اطـالع رسـانی     

و  مـی باشـد   parisشامل فقط برنـد  

مــواردي کــه داراي پیشــوند یــا    

پســوند از ایــن برنــد باشـــند را    

ــتی در   ــود و بایس ــی ش ــمول نم مش

ــرار   ــزوم مــورد بررســی ق صــورت ل

 .گیرد
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  :رونوشت 

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

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

  جهت استحضار:سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  

  جهت استحضار:ت ازحقوق مصرف کنندگان انجمن ملی حمای

  جناب آقاي مهندس قربانی مدیر کل محترم غذا و دارو و استاندارد قشم 

  جناب آقاي مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 

  انسانی سازمان منطقه آزادتجاري صنعتی چابهار  جناب آقاي دکتر بزرگ زاده سرپرست محترم نظارت برضوابط بهداشت

  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 :فروشگاه سپه 

  جهت اطالع و اقدام الزم :شرکت هایپر استار 

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

  جناب آقاي مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عمومی 

جناب آقاي مهندس شاکر اردکانی مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش و ارزیابی محصـوالت خـوراکی و آشـامیدنی در بـازار     

)PMS)   

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

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

  رم گروه مطالعه و برنامه ریزي سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محت

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

  سرکار خانم دکتر تاالري رئیس محترم اداره نظارت و ارزیابی تولید فرآورده هاي آرایشی بهداشتی 

  ابی به شکایات اداره کل آرایشی و بهداشتی سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادي مسئول پایش و ارزی

 سرکار خانم امیري کارشناس محترم اسناد و مکاتبات اداري 


