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۶۶۵/۸١٠٧
١٣٩۸/٠٢/٠٩

ندارد

کلیه معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی سراسر کشور
موضوع:  جمع آوری روغن های مالشی و موضعی فاقد مجوز شرکت طیب

با سالم و احترام؛

        عطف به نامه شماره ١١٩٩/غ/د/ص مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٤ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی 
جهرم درخصوص تولید غیر مجاز روغن های موضعی با برند طیب، به اطالع می رساند فرآورده های مذکور تا کنون هیچ گونه 
مجوزی اعم از تولید، توزیع و واردات از این ادراه کل دریافت ننموده اند. لذا مقتضی است در صورت مشاهده فرآورده با نام تجاری 

طیب در سطح عرضه ، طبق ضوابط و مقررات اقدام قانونی به عمل آورده و از نتیجه امر این ادراه کل را مطلع سازید.
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بسمه تعالی

     معاونت غذا و دارو

(۰۷۱)۵۴۳۴۵۰۳۶ (۰۷۱)۵۴۳۴۵۰۳۷  انتهای خیابان استاد مطهری-معاونت دارو وغذا
http://jums.ac.ir    صفحه الکترونیکی 

 پست الکترونیک
fdo@jums.ac.ir

سرکار خانم دکتر خانوی

مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل

موضوع: کشف محل تولید  غیر مجاز انواع روغن های گیاهی در منزل مسکونی با برند طیب

با سالم و احترام؛

                   به استحضار میرساند پیرو گزارش واصله از فرمانداری و کالنتری ۱۲ شهرستان جهرم مورخ  

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸ عصر  مبنی بر تولید غیر مجاز روغن های گیاهی با مصرف موضعی در پیلوت یک 

خانه مسکونی ، تیمی از  کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل این معاونت و با حضور 

نماینده دادستان و کارشناسان کالنتری تشکیل و به مکان مذکور اعزام گردید . 

گزارش تیم بازرسی از محل فوق به حضورتان ارسال میگردد :

استفاده از روغن های خوارکی ، زیتون و کنجد به عنوان روغن پایه -۱

اختالط روغن های خوراکی با  گیاهان دارویی نظیر (بابونه- الوک کوهی  و ...) و سپس با حرارت دادن در  -۲

ظرف و با صاف کردن اقدام به تهیه غیر مجاز انواع روغن های گیاهی(با مصرف موضعی)

۳- محصول بدست آمده در شیشه های ۲۰- ۴۰- ۵۰ سی سی با برند طیب و با شماره پروانه بهداشتی و 

ساخت تایید نشده  بسته بندی می گردید.(عکس محصول در پیوست)

۴- مکان تولید و تمامی محصوالت در محل شمارش و پلمپ گردید . 

همچنین پرسنل واحد تولید کننده و تمامی محصوالت  جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع انتظامی و قضایی 

گردید. در ضمن به پیوست  تصاویر محل به حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است در صورت صالحدید 

اطالع رسانی الزم به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی صورت پذیرد.
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