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ندارد

کلیه مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و واردکننده فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های رژیمی و 

غذاهای ویژه

موضوع: لزوم الصاق برچسب اصالت برای تمام فرآورده های سالمت تولیدی و وارداتی

با سالم و احترام؛
       با توجه به گزارش های واصله از برخی معاونت های محترم غذا و دارو درخصوص عدم الصاق برچسب اصالت روی فرآورده 
های تولیدی و وارداتی و همچنین طی بازدید از شرکت های پخش و داروخانه های سطح کشور، به اطالع می رساند پیرو بخشنامه 
های شماره ۶۵۸/۱۰۵۲۹۶ مورخ ۹۴/۰۷/۲۱ و ۶۶۵/۱۵۳۶۸۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳ و ۶۵۵/۸۷۹۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ و ۶۶۵/۳۹۰۹۷ 
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ و ۶۶۵/۸۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ و ۶۵۵/۵۵۳۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ و مطابق آیین نامه اجرایی شناسه 
های کاال و رهگیری کاال موضوع ماده ۱۳ و بند الف ماده ۳ و در راستای اجرای بند پ ماده ۷ احکام دائمی قانون برنامه های توسعه 
کشور، الصاق برچسب اصالت و کد رهگیری کاال بر روی کلیه فرآورده های سالمت محور الزامی بوده و هرگونه اقدام به تامین 
(ساخت و واردات)، نگهداشت (انبارش)، توزیع و عرضه فرآورده های تحت نظارت اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل خارج از ضوابط تعیین شده، به منزله تهیه و توزیع غیرمجاز و خارج از شبکه بوده و قاچاق محسوب می شود و مسئولیت آن 
با شرکت صاحب پروانه می باشد. لذا مقتضی است در صورت وجود فرآورده های فاقد برچسب اصالت در مراکز توزیع کننده/ سطح 
عرضه، ظرف مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ صدور این  ابالغیه نسبت به جمع آوری فرآورده های فوق الذکر از سطح عرضه  اقدام و از 
نتیجه اداره کل مربوطه را مطلع نمایید. بدیهی است پس از تاریخ مذکور در صورت مشاهده فرآورده های فاقد برچسب اصالت در 
سطح عرضه، طبق ضوابط و مقررات جاری،  فرآورده های مذکور توسط همکاران مرتبط در معاونت های غذا و داروی سراسر کشور 

جمع آوری خواهد شد. 

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو: برای استحضار

جناب آقای دکتر عبدالله هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: برای استحضار
شخص خارجی

سرکار خانم یزدانی مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: برای دستور درج در تارنمای سازمان، قسمت&;quotاطالعیه ها&;quot و &;quot ضوابط و بخشنامه 
quot;&ها

جناب آقای تدین سرپرست محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو : برای دستور انجام بازرسی های میدانی و اعالم نتیجه به ریاست محترم سازمان
دبیر کل محترم انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی : برای اطالع رسانی به کلیه شرکت های پخش مبنی بر کنترل فرآورده های انبارش شده و اعالم به شرکت 

تامین کننده در صورت وجود فرآورده فاقد برچسب اصالت و عدم پذیرش فرآورده های جدید بدون برچسب اصالت
رئیس محترم اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران: برای اطالع رسانی

رئیس محترم انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک: برای اطالع رسانی 
دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی: برای اطالع رسانی 

کلیه مسئولین فنی شرکت های تولیدکننده و واردکننده فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه: برای اطالع و بررسی وضعیت شناسه گذاری 
و الصاق برچسب اصالت 

جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان: برای اطالع و پیگیری الزم

سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم : برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران: برای اطالع و پیگیری الزم
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: برای اطالع و پیگیری الزم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری: برای اطالع 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران: برای اطالع 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان: برای اطالع 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز: برای اطالع 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین: برای اطالع و پیگیری الزم

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان: برای اطالع و پیگیری الزم

مدیرمحترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت: برای اطالع و پیگیری الزم

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه: برای اطالع و پیگیری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر: برای اطالع و پیگیری الزم
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