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 11/12/99 تاریخ رویه اجراییمقررات و  -قانون  شناسه

 عنوان 
 فروش هایهای اذایی و ورزشههی بر روی تلتمرمامکان عرضههه کااهای سههغمت ایردارویی کشههور از جمله مکم 

 (Market Place)آنغین

مرجع طرح 

 موضوع
 و اتحادیه کسب و کارهای مجازی شرکت نوآوران فن آوازه )شرکت دیجی کاا(

شرح 

 دستور

 از طریق های فعال در کسب و کار حوزه تجارت الکترونیکشرکت

به ارائه کاالها به  1(laceParket Mی به نام مارکت پلیس )پلتفرم

کنندگان کاالهای مختلف و فروشندگان و تامین پردازندمشتریان می

در زمینه بازاریابی ها این پلتفرمهای گیری از ظرفیتبا بهرهتوانند می

به  و در بستری شفاف ن ممکنرا در حداقل زماخود دیجیتال کاالهای 

 .برساننددست مشتریان 

و واسط بین مشتریان و  رسانبه عنوان یک بهم هااینگونه از پلتفرم

از این طریق ضمن کمک به کاهش  وایند نممیعمل  تامین کنندگان

تردد غیرضروری شهروندان، تداوم کسب و کار فروشندگان را در شرایط 

 کنند. میکنونی تضمین 

امکانات توان از می 19در زمان شیوع بیماری کوید و در این شرایط شرکت های فعال در این حوزه معتقدند که این مطلب، با عنایت به 

و  ایهای تغذیههایی که در سراسر کشور مجوز فروش آنالین مکملداروخانهاستفاده نمود تا  (laceParket M) های آنالینپلتفرم

 31/06/1397مورخ  58762/665به شماره  2های سالمت غیر داروییفروش اینترنتی فراورده طبق ضابطه را داروخانه( 200) ورزشی

                                                            
شن و سایت قالب در آنالین پلتفرم ک(یMarket Place) ها پلیس مارکت 1 ستند اپلیکی شان خرده همان یا کنندگان تامین بین که ه ص خریداران با فرو  والتمح

 کرده یجادا فروشگاه توانندمی فروشندگان که هستند بازاری ها پلیس مارکت واقع در و نمایند می ایفا بین این در را واسطه یک نقش آنها صرفا و کرده برقرار ارتباط

شند آن در را خود محصوالت و شگا .بفرو شگاه یک های اینترنتی دارند از جمله اینکه در همارکت پلیس ها تفاوت هایی با فرو  به علقمت محصوالت همه اینترنتی فرو

 Market Place یک .هستند کنندگان تامین همان یا فروشندگان آنها کااهای تمامی مالک و نداشته خود از کاایی هیچ ها تلیس مارکت اما است فروشگاه مالک

سک و ندارد انباری گونه هیچ شگاه یکدر  .شود نمی متحم  را آن به مربوط ها ری  شندگانفرو اما بپردازد خود برای را زیادی تبلیغاتی های هزینه باید اینترنتی فرو

 هب ابتدا بیشتتتتر درآمد برای ها پلیس مارکت .استتتت ها پلیس مارکت مدیران عهده بر ها هزینه این تمامی و پردازند نمی تبلیغاتی هزینه هیچ ها پلیس مارکت در

  است. متکی بیشتر مشتری جذب به فقط صرفا اینترنتی های فروشگاه بیشتر درآمد اما دارند نیاز بیشتر مشتریان به سپس و فروشندگان

کمل های تغذیه های آرایشی، بهداشتی، م( تعریف شده اند که عبارتند از فراورده1( ماده ) -3-1در ضابطه فروش اینترنتی فراورده های سالمت غیر دارویی در بند ) 2

های طبیعی سنتی، حاوی گیاهان دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی که دارای مجوز از ای، شیرخشک، گیاهان دارویی به صورت فراوری نشده، دم نوش، فراورده
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نه اضر این امکان برای اینگولیکن در حال ح ؛کنندگان عرضه نمایندتمامی مصرف ها بهرا از طریق این پلتفرممکمل ها بتوانند  ،دارند

 جمله از کشور غیردارویی سالمت کاالهای عرضه امکاننسبت به به استناد موارد زیر  سازمان غذا و دارووجود ندارد و ها شرکت

  نماید: مخالفت می ،حوزه این در فعال های شرکت سوی از آنالین هایپلتفرم روی بر ورزشی و غذایی هایمکمل

 

 

  

 

 

 

 

دیت و ومحد و دارواز ستتوی ستتازمان غذا  مورد اشتتارهدر هیچ یک از قوانین درخواستتت کنندگان این موضتتوع، در صتتورتی که به ن ر 

شی در فرایند توزیع مکملممنوعیتی  ضایی در (Market Place) مارکت پلیس هایپلتفرم درزیرا ؛ وجود نداردهای غذایی و ورز  ف

قانون  7)بند پ ماده  سامانه رهگیری وکنترل اصالتمقررات که  قرار می گیرد اینترنتی فروش دارای مجوزداروخانه های صرفاً اختیار 

شور(احکام دائمی برنامه سعه ک ضابطه فروش اینترنتیرا رعایت کرده اند و  های تو سالمت غیر داروییفراورده برطبق  )از جمله  های 

مستتتقیماً ، پلتفرم نوع از در فضتتای این هاداروخانه همچنینداروخانه  و...( عمل می نمایند.  پاستتخگویی و مستتتولیت مستتتول فنی

شیهای مکمل صرف غذایی و ورز ضهرا به م سط از محل  و پس از فروش، آن مکمل نمایندمی کننده نهایی عر داروخانه به همان و تو

 ها نیز ایرادی متصور نمی باشد. شود؛ لذا از ن ر انبارش این محصوالت و حمل و نقل آنمیداده مصرف کننده تحویل 

 کار و کستتب از حمایت کمیته از و اتحادیه کستتب و کارهای مجازی (دیجی کاال) آوازه فن نوآوران شتترکت، با عنایت به مطالب فوق

های فعال در حوزه تجارت الکترونیک با عقد قرارداد شرکتبه من ور  دارو و غذا سازمان سوی از شده ایجاد موانع ندادرخواست نموده 

 (Market Place) های آنالینی پلتفرمبر رو عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشورهای دارای مجوز فروش اینترنتی برای داروخانه

 . مرتفع گردد

                                                            
ای فروش اینترنتی فراورده های سالمت غیردارویی ای است که برهای دارای مجوز اینترنتی نیز داروخانه( داورخانه1( ماده )-4-1باشند. همچنین در بند )سازمان می

 . لکترونیک باشداز سازمان/ دانشگاه مربوطه مجوز أخذ نموده و تارنمای فروش اینترنتی این داروخانه باید دارای نماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت ا

 

  قانون مربوط به مقررات امور تزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی و همچنین مقررات  3ماده  3براساس تبصره

توزیع دارو در جمهوری اسغمی ایران، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها، و ایره جزء اقغم دارویی 

 بر طبق قانون وجود دارد. محسوب می گردد. لذا ممنوعیت عرضه در این خصوص 

 تجاری، واردات هرگونه"احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که عبارت است از قانون  7اً براساس بند )پ( ماده ضمن 

 هایمکم  سنتی، و طبیعی ،(بیولوژیک) زیستی مواد واکسن، دارویی، کااهای فروش و عرضه توزیع، سازی،ذخیره

 طیضواب طبق اصالت کنترل و رهگیری سامانه در که تزشکی تجهیزات و ملزومات و اذایی تی،بهداش آرایشی، ای،تغذیه

 قانون مطابق مجرم با و شودمی محسوب جرم باشد نشده ثبت کند،می اعغم تزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت که

 .شودمی برخورد 3/1۰/1392 مصوب ارز و کاا قاچاق با مبارزه
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ایرادات و 

مشکغت 

 مطروحه

 فروش هایپلتفرم روی بر یاتغذیه هایمکمل عرضته برایشترکت های فعال در این حوزه بدین شتکل استت که  پیشتنهادی مدل .1

ساس بر کامال یا تغذیه هایمکمل عرضه مدل این لذا. است بوده مجاز هایداروخانه توسط عرضه مبتنی اینترنتی  که است مجوزی ا

ضر حال در ساس بر غذا سازمان حا صوب ها داروخانه در دارویی غیر سالمت فرآوردهای اینترنتی فروش ضابطه ا می صادر 1397 م

ضر قوانین جهت از منعی هیچدر نتیجه  و نمایند ضه برای حا سط هایمکمل آنالین عر  اینترنتی فروش مجوز دارای های داروخانه تو

ست که ندارد وجود شخص نی سازمان غذا و دارو م  فروش مجوز دارای های داروخانه دیگری توجیه یا و قانونی مبنای چه بر و در ن ر 

ستند مجاز اینترنتی ستقیما نی ضه به اقدام فرآیند، در کاال دیجی مداخله بدون و م  یا و شرکت این پلتفرم از یا تغذیه هایمکمل عر

 دباش میمجاز  کننده عرضه داروخانه کنترل در کامال پلتفرم این روی بر مکمل معرفی و عرضه که حالی در نماید؟ مشابه هایپلتفرم

یم ارسال کننده مصرف برای داروخانه محل از فنی مستول ن ر زیر و ها داروخانه معمول ضوابط مطابق مستقیماً نیز مکمل ارسال و

 . شود

 آشامیدنی و خوراکی مواد و دارو و پزشکی امور مقررات به مربوط قانون 3 ماده اصالح قانون 3 تبصره به دارو غذا پاسخ سازمان . در2

 قانونی وممفه این خصوص در تردیدی هیچ واقع در است نموده اشاره یا تغذیه هایمکمل به نسبت دارو مفهوم شمول خصوص در

 این اصلی والس اما شود می عرضه هاداروخانه توسط صرفاً  حاضر حال در یا تغذیه هایمکمل که است روشن کامال امر این و نیست

 اینترنتی هایپلتفرم روی بر هامکمل عرضه به که نیستند مجاز اینترنتی فروش مجوز دارای هایداروخانه قانونی، مبنای چه بر که است

 ن یر هندوستان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلستان، آمریکا، کانادا جهان کشورهای غالب در فعالیت این که حالی در ؟بپردازند

 . شودمی محسوب کشور یک سالمت ن ام توسعه از بخشی عنوان به و است مرسوم کامال

 توجیه عنوان به کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 7 ماده از)پ(  بند به دارو و غذا سازمانپاسخ  از دیگری بخش در. 3

 همانطور. است شده اشاره کاال دیجی جمله از کاال عرضه هایپلتفرم روی بر ها داروخانه توسط یاتغذیه هایمکمل فروش ممنوعیت

 کنترل شبکه از خارج که دارد اشاره دارویی مواد نگهداری و عرضه واردات، موضوع به صرفاً  مزبور قانون از ماده این است روشن که

 توسط هامکمل آنالین عرضه موضوع به مرتبط غیر کامال نیز موضع این. شود انجام است تیتک سامانه حاضر حال در که دارو عرضه

داروخانه توسط یاتغذیه هایمکمل عرضه مدل در آنکه توضیح. است مشابه هایپلتفرم یا و کاال دیجی پلتفرم روی بر مجاز هایداروخانه

 پلتفرم در شده عرضه های مکمل تمامی و شودمی اجرا دارو و غذا سازمان الزامات مطابق عینا مکمل و دارو عرضه ضوابط تمامی ها،

 .باشند رصد قابل و ثبت تیتک سامانه در بایست می

 آشامیدنی و خوراکی مواد و دارو و پزشکی امور مقررات به مربوط 3ماده  3طبق تبصره  های غذایی و ورزشیمکملبودن بر فرض دارو  .4

قانون توسعه تجارت ( 6)پیام در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده استفاده از اسناد الکترونیکی و دادهباید خاطر نشان کرد که 

مورد بررسی قرار  03/03/1399مورخ  پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادیدر  ،الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود

های تجارت الکترونیکی در درمان و آموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت هگرفت

  ه است. نمودخصوص فروش و تحویل دارو موافقت 
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بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی

دبیرخانه کمیته حمایت از  با حضور نمایندگان 13/10/99کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ  نشستدر  موضوع

اق وکارهای دانش بنیان اتکمیسیون کسب ،های قضائی و مقرراتی اتاق ایرانکمیسیون حقوقی،حمایتاصناف ایران،  اتاق کسب و کار،

صادی و دارایی، سازمان غذا و دارو، ، ایران ست جمهوری، وزارت امور اقت شگیریمعاونت علمی و فناوری ریا از  معاونت اجتماعی و پی

ضائیه شد شرکت دیجی کاالو وکارهای مجازی اتحادیه کشوری کسب، وقوع جرم قوه ق سازمان غذا  و  که آنجا از نهایت درو  بررسی 

ست ممنوعیت اعالم دارو در  ستنداتی به کاال دیجی ن یر هاییپلتفرم درخوا ست، پذیرش قابل که کندمی رجوع م  برای شد مقرر نی

اهم نظرات در این جلسه به شرح ذی   .شود بررسی و مطرح وکار کسب از حمایت کمیته نشست در موضوع باره،دراین گیرینتیجه

  است:

 نمایندگان سازمان اذا و دارو

ساس کرد اظهار دارو و غذا سازمان نماینده بهفر، عبدالع یم - صره برا شکی مقررات قانون 3 ماده 3 تب  دارو جزء هامکمل دارویی و پز

سوب ست حاکم ها آن بر داروها الزامات و شوندمی مح شک تجویز گیرد، قرار مدن ر باید که دارویی الزامات جمله از. ا ست پز  در و ا

 قانون خالف شود، عمل این از خارج اگر و باشدمی داروخانه فنی مستول و داروساز دکتر عهده بر مستولیت هم نسخه بدون داروهای

ست طبابت امر در دخالت و سعه های برنامه دائمی احکام قانون 7 ماده( پ) بند طبق همچنین. ا شور تو ضه برای ک  ها مکمل این عر

شاره ضمن بهفر. شود رعایت آن ضوابط و گیرد صورت نام ثبت تیتک سامانه در باید  سالمت هایفرآورده اینترنتی فروش ضابطه به ا

 و فروش خرید، که استتت این شتتده داده اجازه این ها داروخانهبرخی از  به اینکه علت گفت 1397 مصتتوب ها داروخانه در غیردارویی

رمپلتف در ولی دارد عهده بر را مستولیت داروخانه فنی مستول و است پیگیری قابل مستندات طبق مجوز دارای های داورخانه عرضه

هایی که دارد، در حال اصالح میصبه خاطر نقهمچنین دستورالعمل مورد اشاره . ندارد وجود امکان این کاال دیجی ن یر آنالین های

 باشد. 

 شخصی و باشد می نیادرم و بهداشتی موسسه یک داروخانه داشت اظهار  دارو و غذا سازمان نماینده دیگر زاده قاسم عبدالحسین -

 رکزم یک داروخانه بنابراین. دارد مشخص های مستولیت و است درمانی و پزشکی قوانین تابع است، بهداشتی موسسه یک دارای که

 تجویز با داروهای بابت درمانی و بهداشتتتی هایمستتتولیت آن بابت و کندمی دریافت فنی مستتتول حق یک داروخانه. نیستتت فروش

شک سخه یا پز شک ن ستولیت این پلتفرم یک در ولی دارد پز شده تعریف م ست ن صولی فردی اگر یعنی ا  خرید کاال دیجی از را مح

 ینا نقل و حمل و انبارش همچنین  گیرد؟ می عهده بر را دارو این تجویز مستتتولیت کستتی چه بیاید پیش مشتتکلی آن برای و نماید

 بازرسی مورد مستمر طور به آنالین هایداروخانه راستا همین در و باشد ن ارت و کنترل تحت باید که خواهدمی مستولیتی محصوالت

 حاضتتر حال در گفت ادامه در وی. شتتوندمی تامین کجا از داروها نیستتت مشتتخص هاپلتفرم این در حالیکه در گیرندمی قرار ن ارت و

ساس سایی پلتفرم هزار 200 از بیش شده ارائه هایگزارش برا سانندمی فروش به قاچاق هایمکمل که اند شده شنا  ادامه در وی .ر

ست دیگری بحث و دارد وجود ممنوعیت نیز دارو تبلیغ در افزود ساخت وقتیهمچنین . ا شور های زیر ست آماده ک  های کنترل تا نی

 . باشند داشته داورخانه خواهند می دوستان که رسد می ن ر بههمچنین . باشد خطرناک تواندمی دارو پس دهد انجام را الزم

ستمی، - صدهایی طبق نمود بیان دارو و غذا سازمان های داروخانه اداره رییس ر ست شده انجام که ر  کاالی کاال، دیجی سایت در ا

 اکنون هم کاال دیجی لذا. است انجام حال در آن قضائی اقدام که شودمی فروخته است دارویی ماده یک حاوی که بهداشتی و آرایشی

 و شود می محسوب قاچاق نشود، ثبت تیتک سامانه در محصوالت این عرضه اگر و است قانون خالف که دهد می انجام را اقداماتی هم

ست جرم ست وارد شکلی و قانونی ایراد دو کاال دیجی مثل آنالین های پلتفرم در دارویی هایمکمل آنالین فروش برای افزود وی. ا . ا
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ست تناقض در دائمی احکام قانون 7 ماده پ بند با این و ندارد وجود قانونی اوالً ست این نیز شکلی ایراد و ا  با ها مکمل و داروها که ا

 یک یزن کاال دیجی پیشنهاد بنابراین. هستند فنی مستول ن ارت نیازمند آن عرضه مراحل تمام در و هستند ارتباط در مردم سالمت

 در ثبت و فنی مستول ن ارت به منوط نمایش این و گذاشتن نمایش به یعنی عرضه این هم قانون در و شود می محسوب عرضه نوع

 .باشد می دارو و غذا هایسامانه

سینی، محمد - شت اظهار دارو و غذا سازمان پایش و ن ارت دفتر مدیرکل ح شرو هامکمل آنالین فروش در دارو و غذا سازمان دا  پی

. هستند آنالین فروش مجوزدارای   داروخانه 200 و است داده انجام را کار این غیردارویی محور سالمت کاالهای ضابطه ابالغ با و بوده

 و فروشتتد می را کاال خود کاال دیجی مثال طور به که مستتتقیم صتتورت به فروشتتنده یکی دارد وجود آنالین فروش نوع دو افزود وی

 در همین بهم رسان بودن هم مشکالتی به وجود می آید.  لیو. باشد می رسان بهم یک فقط دیگر نوع در ولی کندمی ارسال

 کشتتورهایدر حال حاضتتر  و ندارد کاری کاال تجاری قستتمت به و استتت مردم ستتالمت متولی دارو و غذا ستتازمان وی در ادامه گفت

 طور به ،است سخت فرایند این بر ن ارت که دهند می هشدار هستند جلوتر ما کشور از دارو اینترنتی فروش مورد در که نیز پیشرفته

 ودوج برای این شترکت ها اینترنتی فروش مجوز قوانین طبق افزود وی. استت شتده حذف فنی مستتول ن ارت  که افتاده اتفاق مثال

ست این بحث اگر و ندارد سان بهم های شرکت این طریق از ها روخانهاد که ا  دارو و غذا سازمان در باید دهند انجام را فروش این ر

 . شود انجام شناسیآسیب و مطالعات

 ه معاونت علمی ریاست جمهورینمایند

ست جمهوری  سعطاپور، نماینده معاونت علمی ریا شت رویکرد کلی دولت حمایت از ک ست. این پلتفرماظهار دا  ها ب و کارهای نوین ا

سب وکارها ایجاد کرده نوعی از  ست که دولت کارگروهی را برای رفع موانع این ک ستند و به همن علت ا ضا ه ضه و تقا سان عر بهم ر

ست و رویکرد شد. همکاران  دولت نیز ا سعه اینگونه از کسب و کارها می با ضرورت عرضه اینترنتی را متوجه تو سازمان غذا و دارو  در 

سال  ضوابط  ضوابط به داورخانه ها  97شدند و  سالمت محورغیردارویی تدوین نمودند ولی در آن  ضه اینترنتی کاالهای  را برای عر

شاره شده است که مجوز فروش اینترنتی دریافت کرده اند و شاید اگر در آن سال شاره ها به این کسب و کارا ها در این دستورالعمل ا

و کارها در آن زمان بوده است. لذا باید به مجوز هایی که از طریق اتحادیه کسب و  نشده است به سبب عدم توسعه یافتگی این کسب

ضوابط  سازمان غذا و دارو  ست  شود. همچنین الزم ا شود و اجازه فعالیت داده  شیده  سمیت بخ شود ر صادر می  کارهای مجازی 

خواهند در این زمینه فعالیت کنند، تدوین نماید و معاونت علمی ریاستتت جمهوری نیز را برای اینگونه شتترکت ها که می یمشتتخصتت

 کند. ادگی خود را جهت همکاری اعالم میآم

 نماینده اتاق اصناف ایران 

صناف بیان نمود در بحث توریع دارو شک و دیگری دو نوع توزیع وجود دارد، یک ن ،سقایی، نماینده اتاق ا سخه پز وع داروهای بدون ن

سخه پزشک هستند  ست. که نیازمند ن شند، لذا باید نگاه ها تغییر کند زیرا دنیا، دنیای دیجیتال و آنالین ا باید تحت کنترل پزشک با

آیا روش دیگری وجود  ،در این دوران کرونا چه دلیلی وجود دارد که بیمار با نستتخه به داروخانه ها برود که دارو تایید شتتودافزود  وی 

ندارد؟ آیا در کشتتورهای دیگر نستتخه کاغذی جا به جا می شتتود؟ بنابراین در این دوران رفتن به داروخانه ها مستتتله استتت. همچنین 

شکلی پیش می آید سد، چه م صورت آنالین به فروش بر شک قابلیت خرید را دارند بنابراین اگر به  سخه پز  ؟برخی از داروها بدون ن

در تمام اقالم،  . همچنینو سامانه تجارت نیز در حال تکمیل شدن استکسب و کارها در حال تغییر هستند نوع اظهار داشت سقایی 

 حت لیسانس و کنترل شرکتی واردکاال از مبدا تا مقصد قابلیت رصد کردن می باشد مخصوصا در دارو که کاالی وارداتی کم است و ت
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شوند بهتر این است که پروتکل و سیستمی تعریف شود زیرا هایی هم که با نسخه پزشک عرضه میداروبرای به عالوه اینکه شود. می

در خیلی از شهرستان ها بسیاری از داروها موجود نیست و دلیلی ندارد که بیمار برای یک دارو به تهران بیاید و تمامی داروخانه ها را 

 جستجو کند.

تیشنهاد 

 دبیرخانه

های مجوز فروش آنالین مکمل های دارایداروخانه را با  (Market Place) های آنالیندارو امکان عقد قرارداد پلتفرمغذا و ستتازمان 

 بهها پلتفرم گونهرا از طریق اینها مکملبتوانند  هااین داورخانه فراهم آورد تاداروخانه(  200)در ستتراستتر کشتتور  ای و ورزشتتیتغذیه

 کنندگان عرضه نمایند. تمامی مصرف

ضوابط خاص برای فعالیت در این حوزه،  همچنین صورت نیاز به  ضوابط آن را با همکاری اتاق بازرگانی ایران، سازمان غذا و دارو در 

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتحادیه کسب و کارهای مجازی تدوین و ابالغ نماید. 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 تشتوانه

مورخ  58762/665های ستتتالمت غیر دارویی در داروخانه به شتتتماره ضتتتابطه فروش اینترنتی فراوردهمستتتتندات قانونی به وی ه  .1

احکام قانون  7بند )پ( ماده ، آشامیدنی و خوردنی مواد دارویی، پزشکی، امور مقررات به مربوط قانون 3 ماده 3 تبصره، 31/06/1397

  دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره . 2 شرکت دیجی کاال( خطاب به دبیرخانه کمیته حمایت  25/08/99مورخ  11827/04/908Oنامه  شرکت نوآوران فن آوازه )

 از کسب وکار 

  17/09/99/ص مورخ 8889/1/10. استعالم دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار از سازمان غذا و دارو طی نامه شماره 3

  30/09/99مورخ  91213/655. پاسخ سازمان غذا و دارو به استعالم دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره 4

شماره  5 شرکت دیجی کاال( خطاب به دبیرخانه کمیته حمایت  07/10/99مورخ  12216/01/910O. نامه  شرکت نوآوران فن آوازه )

 زمان غذا و دارو از کسب وکار در خصوص پاسخ سا

 

 


