
                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۷۵/۱۱۰۷۹۵
۱۳۹۷/۱۲/۰۴

ندارد

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: حذف نمک از فرمول ترکیبی ادویه مخلوط

با سالم و احترام؛
با توجه به بررسی پروانه های ساخت صادره جهت انواع ادویه مخلوط به اطالع می رساند در راستای سالمت مصرف کنندگان 
و بر اساس مصوبات شورای عالی سالمت در خصوص کاهش مصرف نمک، در فرمول ترکیبی محصول مذکور استفاده از نمک مورد 
تایید نبوده، خواهشمند است دستور فرمایید در زمان صدور و تمدید پروانه های بهداشتی ساخت موضوع مورد توجه قرار گیرد. 

ضمنا" ضروری است پروانه های ساخت تمدید شده قبلی، طی مدت زمان حداکثر شش ماه از تاریخ صدور این نامه اصالح گردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر پیرصالحی (معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ) :جهت استحضار

سرکار خانم دکتر رحمانی (معاون محترم برنامه ریزی) 
سرکار خانم مهندس محمدی (سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی) 

سرکار خانم مهندس محمد علیزاده (سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی با منشاء گیاهی) 
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی (سرپرست محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی ) 

جناب آقای مهندس رضایی اهری (سرپرست اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی) 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) 

جناب آقای دکتر دادمهر (دبیرمحترم کمیته کشوری پایش، ارزیابی و عملکرد ادارات نظارت بر مواد غذایی دانشگاههای علوم پزشکی 
سراسر کشور) 

سرکار خانم مهندس علیان فینی (کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی) 
سرکار خانم مهندس هاله سمیعی (کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی) 

جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری) 
جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
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