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 اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات           

مذیر عبمل و مسئول فنی محترم پخش وتوزیع شرکت هبی واردکننذه و تولیذ کننذه دارو،طبیعی و مکمل ،غذااو رراییذی و   

 بهذاشتی و تجهیسات پسشکی

 عطف به ساهاندهی تبلیغات کاالهای سالهت هوضوع: 

 سالم علیکن؛

اى غصا ٍ زاضٍ زض هَضز ساهاًسّی تثلیغات ضیاست هحتطم ساظه 22/2/30هَضخ  20362/600تا احتطام، عطف تِ ًاهِ ضواضُ  

کلیِ ساایت ّاای اضا اِ کٌٌاسُ تثلیغاات ٍ یاا        10/3/30ًوایس اظ تاضید  کاالّای سالهت ٍ تا ضعایت قَاًیي ٍ هقطضات جاضی اعالم هی

اضُ کل تاظضسی ٍ ذسهات فطٍش کاالّای سالهت ذصَصاً زاضٍ ٍ هکول ّا ٍ اقالم آضایطی ٍ تْساضتی زض فضاّای ایٌتطًتی اظ سَی از

گطزز ٍ زض صَضت تطٍظ  ضسیسگی تِ ضکایات ٍ تا ّوکاضی هعاًٍت هحتطم قضایی زازستاًی کل کطَض ٍ پلیس فتا هستقیواً ضزیاتی هی

شی صالح پیگیاطی   تکطاض ترلف اظ ططیق هطاجع قضایی ترلف زض اٍلیي هطحلِ، سایت هَضز ًظط ضفع سَء اثط ذَاّس ضس ٍ زض صَضت

 گیطز.  یقاًًَی صَضت ه

 

 ضًٍَضت :

 حسیي شتیحی هعاٍى هحتطم قضایی زازستاى کل کطَض 

 سطزاض سطتیپ پاسساض فطهاًسّی هحتطم پلیس فتای ًاجا 

 سطکاض ذاًن زکتط حسیٌی ًسة هعاٍى هسیطکل زفتط تاظضسی، اضظیاتی عولکطز، پاسرگَیی تِ ضکایات  

 ٍکی زٍالتی ض یس هحتطم ازاضُ ًظاضت تط ضَاتط تْساضت اًساًی ٍ استاًساضز کاال کیص جٌاب آقای هٌْسس پاظ

 جٌاب آقای هٌْسس قطتاًی هسیط کل هحتطم غصا ٍ زاضٍ ٍ استاًساضز قطن 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطکسُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی آتازاى 

 عضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی تْطاى هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پ

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی فاضس 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی ضْیس تْطتی 

 ضاّطٍز هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی ایطاى 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی فسا 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی قعٍیي 

 اُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی چْاضهحال ٍ ترتیاضی هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگ

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی قن 

 جٌاب آقای زکتط فالح زتیط هحتطم ّواٌّگی سالهت قطة هٌاطق آظاز 

 ی کاضاى هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاً

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی کطزستاى 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی کطهاى 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی کطهاًطاُ 

 ضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی گلستاى هعاٍى هحتطم غصا ٍ زا

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی گٌاتاز 

 هعاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی ٍ زضهاًی گیالى 
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