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ندارد

کلیه معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور
موضوع: دستور جمع اوری فراورده هایی با عنوان شفابخش

با سالم و احترام؛
   

        بازگشت به نامه شماره ٢٣٠١٣/ص/٨/٢/٩ مورخ ١٣٩٧/١١/٣٠ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اهواز در خصوص محصوالت سنتی و گیاهی شرکت شفابخش، به اطالع می رساند؛ شرکت مذکور هیچ گونه مجوزی اعم از 
تولید، واردات، توزیع و فروش از این اداره کل دریافت ننموده است، لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به جمع 

آوری فرآورده های طبیعی، سنتی با عنوان شفابخش اقدام و از نتیجه اقدامات به عمل آمده این اداره کل را مطلع سازید.
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