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IRC/شرکتهای تولیدکننده محصوالت ضدعفونی کننده دارای پروانه یا مجوز موقت

موضوع:  آمار و اطالعات ضدعفونی کننده ها-۱۱ ماهه ۹۸ و ۱۳ ماهه کرونا                                                                                 

آنی-مهمآنی-مهم

با سالم؛

با توجه به حجم انبوه فعالیت های انجام شده در دوران مقابله با کرونا به ویژه در حوزه تولید و عرضه مواد ضدعفونی            

کننده و نظر به ضرورت گردآوری و جمع بندی آمار و اطالعات این دوره و نیز مقایسه آن با ماه های قبل و در نهایت استفاده از 

آنها برای پیش بینی مصرف و جهت بازار، بدینوسیله از همه شرکت هایی که دارای پروانه یا مجوزهای موقت تولید انواع 

محصوالت ضدعفونی کننده هستند درخواست می شود آمار و ریز عملکرد فعالیت تولید، توزیع و فروش ۱۳ ماهه خود را از 

ابتدای اسفند سال ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹ به شرح جدول پیوست و در قالب Excel حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به این اداره کل 

ارسال و هم زمان به نشانی m.souri@fda.gov.ir ایمیل نمایند. اسم و مشخصات شخص مسئول آمار نیز جهت پیگیری سریع 

تر در بخش مربوطه در فایل اکسل ذکر گردد. معاونت های محترم غذا و داروی دانشگاه ها ضمن اطالع رسانی به شرکت های 

تحت پوشش، ارسال آمار شرکت هایی که در محدوده ایشان مجوز موقت دریافت کرده اند –حتی اگر مجوزهای ایشان تمدید 

نشده است- را به طور جدی تا حصول اطمینان از فرستاده شدن اطالعات درخواستی پیگیری نمایند.

توضیحات تکمیلی:

حتی شرکت هایی که حواله الکل از اداره کل دارو در محدوده زمانی مذکور نداشته اند و یا محصوالت تولیدی ایشان  -

نانو یا غیر الکلی است نیز باید آمار درخواستی را ارائه کنند.

اطالعات محصوالتی که به شکل پودر می باشند بر حسب گرم و در زبانه (Sheet) مربوطه نوشته شوند. -

پدهای الکلی در جدول مخصوص به خود ثبت شوند. -

برای محلول ها و ژل ها در همه جدول ها و برای درج مقدار تولید، توزیع و یا موجودی فقط از واحد ml استفاده شود. -

مسئولیت دقت و صحت آمار و اطالعات با مدیر عامل محترم هر شرکت می باشد. -

با توجه به تجربیات دریافت و جمع آوری آمار ماه های قبل در موارد ذیل دقت بیشتری مبذول گردد:

۱-در خانه هایی که باید عدد نوشته شود مانند حجم و قیمت، تنها به نوشتن عدد اکتفا شود و در کنار آن ها از گذاشتن و نوشتن 

خط تیره یا توضیحات مانند ml ، ریال و موارد مشابه اجتناب شود. خانه ها ادغام (merge) نشوند.
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۲-قبل از ارسال آمار، جمع کل در زبانه های (sheet) مختلف مقایسه شود. به عنوان مثال مجموع حجم توزیع شده در آمار 

ماهیانه با حجم کل در زبانه توزیع عددی باید مطابقت داشته و یکسان باشند.

■ همچنین شرکت هائی که دارای پروانه تأسیس از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل می باشند و قبل از 

دوران مواجهه کشور با این بیماری در زمینه تولید انواع ضدعفونی کننده ها فعال بوده اند، ضروری است زبانه (sheet) آمار ۱۱ 

ماهه ۹۸ را هم تکمیل نمایند./

رونوشت :
جناب آقای دکتر پرویزی سرپرست محترم اداره ملزومات دارویی 

سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت آگاهی و دستور درج مطلب بر روی تارنمای سازمان
انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی و داروئی  : جهت آگاهی و همکاری الزم

دبیر محترم سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی: جهت آگاهی و همکاری الزم
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