خرید و فروش هرگونه فراورده گیاهی

عطاری داروخانه نیست

و شیمیایی با اثر درمانی حتی
درصورت دارا بودن مجوزهای الزم،
در عطاری ممنوع می باشد و عطاری
تنها مجاز به فروش گیاهان خشک
(گیاهان بدون نیاز به نسخه معتبر
پزشک) و عرقیات دارای مجوز با
سیب سالمت می باشد.

محل فروش فراوردههای طبیعی ،سنتی و
مکملهای تغذیهای و ورزشی ،داروخانه
میباشد لذا وجود اقالم مذکور (دارای
مجوز و یا فاقد مجوز) در عطاری ،تخلف
محسوب میگردد.

صرفاً ذکر عناوین عطاری ،فروشنده

قوانین و مقررات عطاری ها

گیاهان دارویی ،فروشگاه گیاهان دارویی
تهیه ،نگهداری و فروش هر گونه

در تابلو و یا فاکتور ،مجاز است.

فراورده دست ساز بدون مجوز وزارت
بهداشت در عطاری تقلب محسوب
می گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
را ه های ارتباط با ما:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید

درمانی شهید بهشتی
معاونت غذا و دارو

واحد نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل

بهشتی  -معاونت غذا و دارو  -واحد نظارت و ارزیابی
فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل
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تبلیغات ممنوع

توجه
پروانه کسب

پروانهمعتبر از
پروانه کسب
افرادبدون
برخی افراد
برخی
کسب
اخذ اخذ
بدون
مراجع ذیصالح و بدون داشتن اطالعات کافی
بدون
معتبر از مراجع ذیصالح و
از قوانین حاکم بر حرفه عطاری اقدام به
ازنموده لذا
کافیآن
فعالیت در
داشتنعطاری و
تأسیس
قوانین
اطالعات
مشکالتی برای خود و شهروندان ایجاد
حاکم بر حرفه عطاری اقدام به
می نمایند.
تاسیس عطاری و فعالیت در آن
نموده لذا مشکالتی برای خود و
شهروندان ایجاد می نمایند.

هرگونه تبلیغات غیرقانونی و فریبنده نظیر
درمان چاقی ،الغری ،ترک اعتیاد ،ناباروری،
مشکالت جنسی و  ...در واحدهای عطاری
افراد موظفند قبل از تأسیس عطاری یا

ممنوع می باشد.

اشتغال به کسب و حرفه ،نسبت به اخذ پروانه
کسب اقدام کنند.

برچسب قیمت

متصدیان عطاری مکلفند با الصاق برچسب
روی کاال ،یا نصب تابلو در محل کسب یا
حرفه ،قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را
بهطور روشن و مکتوب و به گونهای که برای
همگان قابل رؤیت باشد ،اعالم کنند.

عرضه و فروش گیاهان سمی
نظیر تاتوره ،بذرالبنج ،عنب
الثعلب ،خریق ،ازاراقی و ...
ممنوع می باشد.

