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٦٦۵/٦٢٩٨٠
١٣٩٨/٠٧/١٧

ندارد

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: دستور جمع اوری فرآورده های گیاهی با نام تجاری ماریانا

با سالم و احترام؛
      با عنایت به نامه شماره ٩٨/٩٠/٣٩٢٤ مورخ ٩٨/٠٦/٢٧ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
خراسان شمالی و نامه شماره ٣٨٣١٢٧٩ مورخ ٩٨/٠٧/٠٨ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 
درخصوص استعالم فرآورده های ١- پودر برای بانوان ٢- قرص ( شیاف ) واژینال ٣- مکمل خوراکی پیوراریا میریفیکا با نام تجاری 
ماریانا تحت عنوان شرکت هفت گیاه یاسوج - ایران به اطالع می رساند؛ هیچ یک از فرآورده های فوق الذکر تاکنون مجوزی اعم از 
تولید، توزیع، واردات و فروش از این اداره کل دریافت ننموده اند. لذا مقتضی است طبق ضوابط و مقررات جاری در اسرع وقت 

نسبت به جمع آوری فرآورده های مذکور از سطح عرضه اقدام نمایید و از نتیجه امر این اداره کل را مطلع سازید.

رونوشت :
سرکار خانم مهندس دادعلی (معاون فنی محترم اداره کل امور فراورده های طبیعی و مکمل)

سرکار خانم مهندس مرشد طلب (رئیس محترم اداره مکمل های تغذیه ای اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل)
سرکار خانم دکتر نائیلی (رئیس محترم اداره فراورده های طبیعی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

سرکار خانم دکتر مشهود (رئیس محترم اداره داروهای سنتی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل)
سرکار خانم دکتر بصیری زاده (سرپرست اداره نظارت بر کیفیت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

جناب آقای دکتر اسمعیلی (رئیس محترم گروه تدوین ضوابط و مقررات و نظارت بر تولید، توزیع، صادرات اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل)
جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری)

جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری)
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