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کلیه مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و واردکننده فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های رژیمی و 
غذاهای ویژه تغذیه ای

موضوع: بخشنامه

با سالم و احترام؛       
با توجه گزارشهای متعدد از سراسر کشور مبنی بر عرضه و سوء مصرف مکمل های تغذیه ای و 
ورزشی،طبیعی،سنتی،شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در اماکن غیر مرتبط وشیوع گسترده عوارض ناشی از مصرف غیر اصولی 
آنها و نیز به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ 

(و اصالحات بعدی) موکدا" به اطالع میرساند: 

۱ – کلیه شرکت های دارای پروانه فعالیت از ادارات کل این سازمان صرفا مجاز به واردات و تولید کاالهای دارای پروانه 
بهداشتی می باشند و درغیر اینصورت حسب مقررات اعمال قانون خواهد شد.

۲ – کلیه موسسات مربوطه میبایست محصوالت تولیدی خود را در یکی از مراکز مجاز و دارای پروانه فعالیت از سازمان غذا و 
دارو تولید نمایند. لذا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صرفا پروانه فعالیت ماخوذه از اداره کل امور فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل مالک 

عمل و  تصمیم گیری میباشد

۳ – این شرکتها می بایست حسب مقررات جاری کشورکلیه مواد اولیه و فرآورده های خود را صرفا در انبارهای شناسائی و 
ثبت شده در سامانه های رسمی و همچنین دارای پروانه فعالیت از اداره کل امور فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل نگهداری 

نمایند.

۴ – کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان ضرورت دارد کاالی ثبت شده خود را  صرفا از طریق پخش های مرتبط مجاز و 
دارای پروانه فعالیت از سازمان غذا ودارو توزیع نمایند. لذا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صرفا پروانه ماخوذه از اداره کل امور فرآورده های 

طبیعی،سنتی و مکمل مالک عمل و  تصمیم گیری میباشد

۵ –فروش و عرضه فرآورده های تولیدی و وارداتی میبایستی صرفا در داروخانه های قانونی واجد مجوز و پروانه رسمی از این 
سازمان و دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی وابسته انجام و هرگونه مرقومه احتمالی که قبال توسط هر مرجعی صادر شده و 
بعنوان مجوز عرضه در سایر مراکز و اماکن (تحت هر نام و عنوانی که) قلمداد گردیده ، از تاریخ صدور این نامه فاقد وجاهت قانونی 

میباشد.

در صورت عدم رعایت هریک از موارد فوق ابالغ این بخشنامه به منزله اعالم تذکر کتبی تلقی و فعالیت شرکت ها خارج از 
موارد پیش گفت تخلف محسوب میشود.

بدیهی است در صورت عدم توجه الزم، شرکت های متخلف به مراجع ذیصالح و قضایی برای رسیدگی معرفی خواهند شد. 
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رونوشت :
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور : جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم
ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور: جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم

سرکار خانم یزدانی مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو
ادارات کل تابعه سازمان غذا و دارو

کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
سرکار خانم مهندس امیری رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: جهت ارجاع به ادارات کل سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و 

داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی
جناب آقای مداح متصدی محترم اموردفتری
جناب آقای قربانی متصدی محترم امور دفتری

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم

رفسنجان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
زابل درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون

زاهدان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
زنجان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
سبزوار درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
سمنان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
تبریز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
ارومیه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
بجنورد درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
بیرجند درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون

حیدریه تربت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
بویراحمد و کهگیلویه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون

هرمزگان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
بهبهان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون
شوشتر درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا مدیرمحترم
گراش درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون
جیرفت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
مراغه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم مدیر

ایرانشهر درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
الرستان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون
اسفراین درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون

ساوه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم مدیر
بم درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون

البرز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
نیشابور درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون

اهواز شاپور جندی درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
کیش کاال استاندارد و انسانی بهداشت ضوابط بر نظارت اداره محترم رئیس دارو و غذا محترم معاون صومعه آقای جناب

کیش کاال استاندارد و انسانی بهداشت ضوابط بر نظارت اداره دبیرخانه محترم مسئول تکلو آقای جناب
کیش کاال استاندارد و انسانی بهداشت ضوابط بر نظارت اداره محترم رئیس صومعه آقای جناب

قشم آزاد منطقه استاندارد و دارو ، غذا مدیریت سرپرست نانوایی مهندس خانم سرکار
چابهار صنعتی تجاری آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشتی ضوابط محترم مدیر زاده بزرگ دکتر آقای جناب

دزفول درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاون
اروند صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط محترم مدیر سندونی موسوی دکتر آقای جناب

ارس صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط محترم مدیر غفاری مهندس آقای جناب
ماکو صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط محترم مدیر یادگاری دکتر آقای جناب

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۶۵/۷۵۳۹۲
۱۳۹۹/۰۸/۱۲

ندارد

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های پخش فرآورده های سالمت 
موضوع: عدم توزیع و فروش محصوالت شرکت فرتاک لیان پارس

با سالم و احترام؛
           با توجه به بخشنامه شماره ۶۵۵/۴۰۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ (به پیوست) با موضوع عرضه و فروش فرآورده های طبیعی، 
سنتی، مکمل های تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه در اماکن غیرمرتبط و شیوع عوارض ناشی از سوء مصرف آنها و 
همچنین گزارش های واصله از توزیع و فروش غیر متعارف این محصوالت، خارج از زنجیره تامین، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید 
که تا اطالع ثانوی از توزیع و فروش محصوالت و فرآورده های شرکت فرتاک لیان پارس خودداری گردد. همچنین اسامی شرکت 

های مشابه بطرق مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.

رونوشت :
کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور: برای اطالع و اقدام مقتضی
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