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

جناب آقای صومعه

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

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست مدیریت 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 مهندس غفاری

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

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

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

جناب آقای علم بیگی

ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی 

ریاست محترم انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

موضوع: در خصوص اخذ پروانه ساخت و تبلیغات در صدا و سیما

با سالم و احترام؛

      همانگونه که مستحضرید برابر قانون ،پروانه های صادره توسط این اداره کل و معاونتهای غذا و دارو دانشگاه های سراسر 
کشور در خصوص محصوالت سالمت محور آرایشی و بهداشتی صرفا پروانه ساخت و مجوز تولید یا پروانه واردات است. لذا بدیهی 
است که پروانه های مذکور هیچ گونه مجوزی برای تبلیغات نمی باشند و ضروری است جهت هر گونه تبلیغ برای محصوالت مربوطه 
در رسانه های جمعی و فضای مجازی از مراجع ذی صالحی که قانون تعیین کرده و برابر ادعای مطرح شده پروانه مربوطه، کسب 

مجوز شود. 
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