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ندارد

موضوع: واردات موقت مواد اولیه

با سالم و احترام؛
نظر بر حمایت از تولید داخلی و حفظ بیش از پیش اشتغال مورد تاکید مقام معظم رهبری و پیرو نامه شماره ۱۰۱/۱۹۵۰ 
مورخ ۹۷/۶/۱۷ مقام محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که در پیرو نامه مقام محترم وزارت صمت به شماره 
۶۰/۱۵۵۹۶۴ مورخ ۹۷/۶/۱۳ مبنی بر موافقت بر ورود موقت مواد اولیه در جهت استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی با 
رویکرد تداوم و توسعه بازارهای صادراتی، این اداره کل آمادگی دارد تا در اسرع وقت نسبت به بررسی تقاضاهای مورد نظر اقدام 

نماید، لذا خواهشمند است به نحو مقتضی موضوع به اطالع اصحاب صنعت رسانده شود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  :جهت استحضار

جناب آقای دکتر چراغعلی مشاور محترم اجرایی و سیاستگذاری  :جهت استحضار
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی :جهت ارجاع کلیه درخواستها به 

اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری :جهت ارجاع کلیه 

درخواستها به اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه :جهت ارجاع کلیه درخواستها به 

اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد :جهت ارجاع کلیه 

درخواستها به اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام :جهت ارجاع 

کلیه درخواستها به اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
مدیرمحترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز) :جهت ارجاع کلیه 

درخواستها به اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره 

کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد :جهت ارجاع 

کلیه درخواستها به اداره کل آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
تربت جام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل آرایشی و 

بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال :جهت ارجاع کلیه درخواستها به اداره کل 

آرایشی و بهداشتی جهت انجام دستور مقام محترم وزارت 
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 
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