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دارد

مدیر عامل محترم دبیر سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی  غذایی ایران
مدیر عامل محترم اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی ورژیمی وویتامینی

 دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

رئیس محترم انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک ایران
ریاست  محترم انجمن واردکنندگان شیر خشک

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده-واردکننده دارو و شیر خشک
 مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده و تولید کننده فرآورده های طبیعی و مکمل

موضوع:  الزام الصاق شناسه های اصالت و رهگیری بر روی بسته بندی محصول نهایی تولیدی دارو و مکمل

با سالم و احترام؛
با عنایت به نامه شماره ۹۸/۱۲۵۷۴/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق ارز و کاال پیرو نامه شماره 
۶۵۵/۵۵۳۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ریاست محترم سازمان غذا ودارو درخصوص الزام الصاق شناسه های اصالت و رهگیری بر روی 
بسته بندی محصول نهایی تولیدی دارو و مکمل ( به پیوست) مجددا به اطالع می رساند نگهداری، توزیع و عرضه هرگونه فرآورده 
های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیر خشک متابولیک و غذای ویژه  فاقد بر چسب اصالت ممنوع است و در صورت مشاهده در سطح 

عرضه اقدامات الزم قانونی جهت جمع آوری فراورده های فوق به عمل خواهد آمد.

رونوشت :
سرکار خانم دکتر حائری زاده معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

سرکار خانم مهندس دادعلی معاون فنی محترم اداره کل امور فراورده های طبیعی و مکمل
سرکار خانم مهندس مرشد طلب رئیس محترم اداره مکمل های تغذیه ای اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

جناب آقای دکتر اسمعیلی رئیس محترم گروه تدوین ضوابط و مقررات و نظارت بر تولید، توزیع، صادرات اداره کل فراورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل

سرکار خانم دکتر مشهود رئیس محترم اداره داروهای سنتی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل
سرکار خانم دکتر بصیری زاده سرپرست محترم اداره نظارت بر کیفیت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

سرکار خانم مهندس سید صالحی رئیس محترم اداره برنامه ریزی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل
سرکار خانم مهندس عنبری سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی و ثبت مواد اولیه طبیعی، سنتی، مکمل، غذاهای ویژه و شیرخشک 

های متابولیک
سرکار خانم دکتر نائیلی رئیس محترم اداره فراورده های طبیعی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل
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