
                                                                                                                                     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

۶۶۵/۷۴۱۶۳/د
۱۳۹۹/۰۶/۱۹

دارد

معاونت های محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

HIX  موضوع: راهنمای مربوط به سفارش گذاری و فروش شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سامانه

با سالم و احترام؛

    با توجه به الزام مفاد ابالغیه شماره ۶۶۶۵/۷۸۸۴۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۶ ، در راستای اجرای فاز دوم ثبت اطالعات شیرخشک های 
رژیمی و غذای ویژه مشمول ارز دولتی، به پیوست سند راهنمای شرکت های پخش و داروخانه در سامانه ثبت اطالعات مصرف 
کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی (HIX) جهت ابالغ به مراکز مرتبط(شامل شرکت های پخش و 

داروخانه های تحت پوشش) ارسال می شود. 
شماره های پاسخگویی جهت رفع ابهامات به شرح زیر می باشند: 

داروخانه های شیرخشک : .۱
معاونت های لرستان، بهبهان، یاسوج، ایالم، کرمان، اهواز، گیالن، مازندران، هرمزگان، کرمانشاه،مراغه، ساوه، دزفول،  -

شیراز، فسا، قم، سیرجان، همدان، الرستان، زابل، شهرکرد و ارومیه:     
    آقای اوتادی                                    ۰۹۳۶۷۶۷۸۳۱۷

سایر معاونت ها:  ۰۲۱۴۸۰۰۰۹۸۳ -
دانشگاه ها، شرکت های تامین و توزیع کننده دارو:     ۰۹۱۲۰۶۳۴۴۶۷  - خانم مهندس سالمی .۲

 

 

رونوشت :
مدیر عامل محترم شرکت بهستان پخش: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما

مدیرعامل محترم شرکت توزیع سراسری دارو پخش: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما
مدیرعامل محترم شرکت پخش رازی: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما

مدیر عامل محترم شرکت پخش هجرت: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما
مدیر عامل محترم شرکت بهستان بهداشت: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما

مدیر عامل محترم شرکت پخش سایه سمن: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما
مدیر عامل محترم شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما

مدیر عامل محترم شرکت پخش فردوس  : برای اطالع و اقدام مطابق راهنما
مدیر عامل محترم شرکت الیت دارو: برای اطالع و اقدام مطابق راهنما

مدیر عامل محترم شرکت بهداشت کار: برای اطالع
مدیر عامل محترم شرکت درمان آرا: برای اطالع

مدیر عامل محترم شرکت درمان یاب دارو: برای اطالع
مدیرعامل محترم شرکت شفایاب گستر: برای اطالع

مدیر عامل محترم شرکت صنایع پودر شیر مشهد: برای اطالع
مدیرعامل محترم شرکت نستله: برای اطالع

مدیر عامل محترم شرکت نیکسان سالمت بهبود: برای اطالع

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/



