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ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: اصالحیه دستور جمع آوری فرآورده های کربو و گین با وزن ۳۰۰۰ گرمی شرکت ایساتیس دارو پارسشرکت ایساتیس 
داروی پارس

با سالم و احترام؛

  پیرو نامه شماره ۶۶۵/۶۱۷۱۵/د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ با موضوع جمع آوری فرآورده های کربو و گین ۳۰۰۰ گرمی شرکت 
ایساتیس داروی پارس ، به اطالع می رساند فرآورده های مکمل تغذیه ای کربو ۳۰۰۰ گرمی (طعم آناناس ) با سری ساخت 
 ) 2020711 S.140 2011011.33 ( تاریخ انقضاء 29/08/2020 ) و گین ۳۰۰۰ گرمی (بیسکویت وانیل) با سری ساخت
تاریخ انقضاء 08/10/2021 ) برند (GENESTAR) شرکت ستارگان نیک فاقد مجوز (IRC) می باشند. خواهشمند است 
دستور فرمایید صرفا نسبت به جمع آوری فرآورده ها با مشخصات فوق الذکر در سطح عرضه اقدام الزم مبذول و نتیجه در اسرع 

وقت به این اداره کل ارسال شود.
ضمنا به اطالع می رساند  فرآورده های کربو ۳۰۰۰گرمی ( طعم آناناس ) با IRC: 7408212044978181 و گین 
۳۰۰۰گرمی ( طعم بیسکویت وانیل ) با IRC: 5163916246440146 و با نشان تجاری (GENESTAR) متعلق به 
شرکت ایساتیس داروی پارس دارای مجوز معتبر از این اداره کل می باشند و نیازمند جمع آوری از سطح عرضه نمی 

باشند. 
مقتضی است دستور فرمائید اطالع رسانی الزم انجام و نتیجه را در اسرع وقت به این اداره کل اعالم فرمایید.

رونوشت :
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز): برای اطالع و اقدام الزم

جناب آقای دکتر قمبری محمدی  سرپرست محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو: برای اطالع و اقدام الزم
جناب آقای دکتر آل بویه معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل: برای اطالع و اقدام الزم

سرکار خانم دکتر بصیری زاده رئیس محترم اداره ارزیابی، نظارت و ثبت مکمل ها: برای اطالع و اقدام الزم
سرکار خانم مهندس سمانه سمیعی رئیس محترم اداره نظارت و ارزیابی شرایط بهینه ساخت و ورود فرآورده های طبیعی، سنتی و 

مکمل ها: برای اطالع و اقدام الزم
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