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دارد

سرکار خانم دکتر فتحی 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

موضوع: فرآورده های غیرمجاز با نام تجارتی  FOREVER با ادعای مکمل تولید شده در کشور آمریکا

با سالم و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۱۳۵/۲۶۲۴/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و شماره ۱۳۵/۱۴۹۱/ص/۱۴۰۰ 

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ با موضوع استعالم محصوالت مکشوفه با نام تجارتی FOREVER  با ادعای مکمل تولید 

شده در کشور آمریکا، به اطالع می رساند شرکت و فرآورده های نامبرده طبق اطالعات فایل اکسل ارسالی، فاقد 

هرگونه سابقه ثبت، IRC ، تاسیس و مجوزهای الزم واردات، ترخیص، تولید، توزیع، عرضه و فروش از این اداره 

کل بوده و مصرف فرآورده های فاقد معیارها و مشخصه های ضروری هویتی، شناسه گذاری و برچسب اصالت، 

که نوعاً این فرآورده ها تقلبی یا قاچاق بوده و خارج از زنجیره تأمین تعریف شده این سازمان تولید، انبارش، 

توزیع و عرضه شده، فاقد قابلیت مصرف انسانی بوده، مورد تأیید این اداره کل نمی باشند. 

در ضمن طبق قوانین، مقررات، ضوابط ابالغی و بخش نامه های مکرر قبلی و شماره های ۶۵۵/۱۵۴ مورخ 

۱۴۰۰/۰۱/۰۸ و شماره ۶۵۵/۱۰۷۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع لزوم شناسه گذاری و ردیابی فرآورده های 

سالمت محور و شماره ۶۶۵/۷۹۴۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ و شماره ۶۶۵/۱۵۱۴۱۶/د مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ، الصاق 

برچسب اصالت بر روی کلیه فرآورده های تحت نظارت این اداره کل که طبق قوانین جاری، دارو یا در حکم دارو 

می باشند، الزامی است.

خواهشمند است ضمن رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و بخش نامه های ابالغی این سازمان در قالب گشت 

مشترک، نسبت به جمع آوری فرآورده های غیرمجاز، فاقد مشخصه های ضروری و نامنطبق از سطح عرضه اقدام 

و با ارسال گزارش، این اداره کل را، از نتایج حاصله مطلع فرمایید.

مراتب جهت بهره برداری و اقدام الزم ایفاد می گردد.
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