
 
      

 بندی داروییبسته و شیمیایی دارویی، موادسندیکای تولیدکنندگان 
API and Pharmaceutical Packaging Syndicate 

                                                                      

 A 22، ساختمان پاسارگاد، واحد137مسعود، پالک تهران، خیابان شهید کالهدوز)دولت(، اختیاریه جنوبی، نبش

: نمابر          itapisyn@gmail.comپست الکترونیکی:                                                     22584677-22547182ن:تلف

 www.cppsynd.com: وب سایت                                                                                       22781738

 

تعالی بسمه      

              

 :قام معظم رهبريم

 در داخل کشور و خارج کشور وجود دارد  یانیجر کیامروز 

 08/03/1398                             دیروح ام دنیدم يبه جا أسیروح  دنیدم يبرا                                                   
 

 سیما ریاست محترم سازمان صدا و 

 يعسگر یدکتر عل جناب آقاي
 عليكم سالمٌ

ر دیر منتشر مي كند شبكه محترم افق كه عمومًا برنامه هاي مناسب و قابل تقد 19/05/1400 خیدر تار ؛احتراماً

اخت كه زیر س دارویي سراسر كذب نسبت به توليد مواد مؤثره ي، با ارائه آمارهاعيارمتأسفانه در برنامه  بيعج ياقدام

م مظلو دگاندكننيولكه باعث تعجب دانشمندان و ت ودهسخنان ناروایي را  مطرح نم، شور استملي ك داروي ره توليدزنجي

 .شده است یيحوزه مواد موثره دارو در رانیو خدوم ملت بزرگ ا

و  أسیكه  ينخاطرنشان فرمودند: كسادر كشور  يديناام جادیدر خصوص ا شاناناتيباز  يكیدر  يمعظم رهبر مقام

 .ستكنند، ممكن است دشمن نباشند، اما حتماً كار آنها، همان كار دشمن ايپمپاژ مامعه به ج يدينوم

 يو نه متك ن جامعهمت اتيبر واقع يمبتن ياحساس افتخار مل يعنی «يعزت مل»مهم است،  اريآرمانها كه بس نیاز ا يكی 

 .خورديم ست رقمدر كشور ا یيدارو یيفاخودك و ديم تولشان در عدافراد خاص كه منافع يابر توهمات و تصورات عده

مواد  يكایا سندتردد گ ايمه يطیمطابق قانون شرا ،در شبكه مذكور يواقعريتوجه به مطرح شدن موارد غتقاضا دارد با لذا

، صنعت نیا ندهیابه عنوان نم نجانبیا ضمناً .باشد رانیا فیموارد را به استحضار مردم شر نیا پاسخمؤثره دارویي 

شن شدن رو يراباي با ریاست سازمان غذا و دارو و یا مدیر كل داروي این سازمان خود را درخصوص مناظره يآمادگ

 .دارميموضوع اعالم م

 

 

                                                                                        
 تشکربا                                                           
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 دفتر مقام معظم رهبري  -
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 کل کشور  یبازرس-
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