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ندارد

آنی-آنی مدیرعامل محترم کلیه شرکت های پخش سراسر کشور
موضوع: توزیع متمرکز شیرخشک های رژیمی/ غذای ویژه 

با سالم و احترام؛
در راستای عملیاتی نمودن تصویب نامه ابالغی هیات محترم وزیران به شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ مبنی 
بر کنترل و نظارت الزم به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساسی و ضروری به اطالع می رساند در ارتباط با توزیع 
"شیرخشک های رژیمی" و "غذاهای ویژه" دستور فرمایید توزیع این فرآورده ها از تاریخ این ابالغیه به صورت متمرکز صرفا در 
داروخانه های فهرست اعالمی از سوی معاونت های غذا و دارو سراسر کشور صورت پذیرد و توزیع در سایر داروخانه ها متوقف شود. 
لذا مقتضی است ضمن اطالع رسانی سریع به کلیه شعب آن شرکت، نسبت به نظارت وکنترل فروش شیرخشک های رژیمی/ غذای 

ویژه به داروخانه های معرفی شده اقدام الزم به عمل آورند.
   خاطر نشان می شود از تاریخ ابالغ، فروش فرآورده های فوق الذکر توسط آن شرکت به داروخانه های خارج از فهرست 
مصوب و مورد تایید اعالم شده معاونت های غذا و دارو سراسر کشور ممنوع می باشد. خواهشمند است نتیجه اقدامات انجام شده به 

این اداره کل و معاونت های غذا و دارو اطالع رسانی شود.
 

رونوشت :
جناب آقای دکتر چراغعلی مشاور محترم اجرایی و سیاستگذاری  

رئیس محترم انجمن صنعت پخش 
جناب آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو :برای درج درتارنمای سازمان

مدیر عامل محترم شرکت صنایع پودر شیر مشهد :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم
مدیرعامل محترم شرکت نستله :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم

مدیر عامل محترم شرکت بهداشت کار :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم
مدیر عامل محترم شرکت درمان آرا :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم

مدیر عامل محترم شرکت درمان یاب دارو :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم
مدیرعامل محترم شرکت شفایاب گستر :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم

مدیر عامل محترم شرکت بهستان بهداشت :برای اطالع و دستور اقدام و پیگیری الزم
کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور :برای اطالع و اقدام الزم

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
جناب آقای خلیلی متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری : برای اطالع رسانی
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