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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای مهندس آهنگر

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم مهندس نانوایی

مدیر  غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده

مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای دکتر یادگاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

موضوع: الویت بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی جهت شناسه گذاری و رهگیری 

با سالم و احترام؛

در راستای اجرای بند پ ماده ۷ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیرو جلسات مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ و ۱۴۰۰/۴/۱۴ به منظور 
"تعیین الویت بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی جهت شناسه گذاری و ایجاد قابلیت رهگیری" مقرر گردید؛ شناسه گذاری و 
ایجاد قابلیت رهگیری و ردیابی برای محصوالت ذیل تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ اجرایی گردد. لذا مراتب به نحو مطلوب به تولیدکنندگان 

محصوالت آرایشی و بهداشتی ابالغ گردد.

انواع کرم پودر -۱

پرایمرها  -۲

 ( CC cream ) و سی سی کرم (BB cream) بی بی کرم -۳

عطریات  -۴

قرص ظرفشویی -۵

بدیهی است از تاریخ فوق تمامی محصوالت تولیدی مذکور بایستی دارای شناسه با قابلیت رهگیری باشند.
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