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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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