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 سازمان غذا و دارو 

 سزاسز کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محتزم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

 

 یو سنت یؼیطث یداسوها و هکول ها ینتشنتیا هوضوع: تثلیغات
 

 سالم ػلیکن؛

داسوها و هکول های طثیؼی و سننتی سػاینم هنواسد رینل      تثلیغات اینتشنتی و فشوشدسخصوص  تااحتشام،    

 ضشوسی هی تاشذ

 داسوها و هکول های طثیؼی و سنتی داسای پشوانه هؼتثش تنها دس داسوخانه ها هجاص هی تاشذ. فشوش -1

 داسوها و هکول های طثیؼی و سنتی داسای پشوانه هؼتثش صشفا هی تایسم اص طشیق ششکم های توصینغ  -2

 توصیغ گشدنذ. اص طشیق شثکه سسوی،هجاص و 

صوستی کنه تویینذ داخنل تنوده و دس فهشسنم       تثلیغات فشآوسده ها و هکول های طثیؼی و سنتی دس -3

ویی فشوش آنهنا صنشفا دس    ،دس فضای هجاصی و اینتشنم هجاص توده ،داسوهای سسوی و تیوه ای نثاشنذ

 داسوخانه ها هجاص هی تاشذ. 

دس  ،ػشضه داسو و هکول دس ػطاسی ها هونوع هی تاشذ و دس صوستی که داسو و هکول حتی اقالم هجناص  -4

تخلن    ػالوه تش پیگیشی اص هشاجغ قانونی ریصالح تشای سفغ تخلن  آنهنا،   ،تشسذ ػطاسی ها ته فشوش

 ششکم های توصیغ کننذه اقالم هزکوس نیض ته طوس هوضهاى پیگیشی شود.

ػشضه ته فشوش تشسذ هشاتة  دس ػطاسی ها و سایش هشاکضدسصوستی که داسو و هکول غیشهجاص و قاچاق  -5

  و اسص پیگیشی نواینذ.تا سػایم قانوى هثاسصه تا قاچاق کاال

 

   

 

 

 

 

 

 
 سونوشم :

 جناب آقای گلستانی صاده هؼاونم هحتشم تشناهه سیضی و نظاست و هواهنگی اقتصادی ستاد هشکضی هثاسصه تا قاچاق کاال واسص  

 هذیش کل هحتشم اتاق اصناف ایشاى  

 جناب آقای دکتش جوشیذی هذیش کل هحتشم نظاست و اسصیاتی فشاوسده های طثیؼی، سنتی و هکول 

 هحتشم دفتش تاصسسی، اسصیاتی ػولکشد و پاسخگویی ته شکایات  جناب آقای دکتش جنم هذیش کل
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