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 سالم علیکن؛

هعاًٍت هحتزم غذا ٍ زارٍی زاًشگاُ علوَم   06/10/54/ز هَرخ 56031/1000تااحتزام، تاتَجِ تِ شکایت ثثت شسُ تِ شوارُ 

 هیلیی ییتیز   3هیلیی ریزم     443سوسپاًسیوى هتزوًیذاسول زاذل  ٍجَز جسن ذارجیپششکی شْزستاى ایزاًشْز هثٌی تز 

(، هضوزر رزهایدوس   4046 4ٍ توارید اًضاوا    4043 4)توارید تَیدوس    43041 , 43043شزکت تِ شوارُ سزی ّای سواذت  ساذت آى 

تالراصلِ ًسثت تِ جوع آٍری هحصَل هذکَر اس شوارُ سزی ساذت ّای رَق اقسام ًووَزُ ٍ ًتدهوِ اتتوسایی ٍ اًتْوایی ریکوال توِ       

 کل ارسال گززز./ ّفتِ اس تارید ًاهِ ایي ازارُ 6ٍ  2تزتدة ظزف هست 

 

 رًٍَشت :

 هسیز عاهل هحتزم شزکت پرش ایثزس :جْت اقسام هضتای

 هسیز عاهل هحتزم کلدِ شزکت ّای تَسیعی :جْت اقسام هضتای

  54/ص/572هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشکسُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی ایزاًشْز :زر پاسد تِ ًاهِ شوارُ 

 قای هٌْسس ّاشوی سزپزست هحتزم رٍاتط عوَهی :جْت تارگذاری زر سایت ساسهاى جٌاب آ

 جٌاب آقای زکتز ایٌاًلَ رئدس هحتزم ازارُ تزًاهِ ریشی ٍ آهار 

 جٌاب آقای زکتز هطلثی قوی سزپزست هحتزم ازارُ تاسرسی رٌی :)زکتز هحوسی(

 ارز قشن جٌاب آقای هٌْسس قزتاًی هسیز کل هحتزم غذا ٍ زارٍ ٍ استاًس

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشکسُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی آتازاى 

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی تْزاى 

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی رارس 

 ًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی شْدس تْشتی هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زا

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی شاّزٍز 

 جٌاب آقای هٌْسس ساراًی رئدس هحتزم ًظارت تز ضَاتط تْساشت اًساًی ساسهاى هٌطضِ آساز چاتْار 

 شکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی ایزاى هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پش

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی رسا 

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی قشٍیي 

 ل ٍ ترتداری هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی چْارهحا

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی قن 

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی کاشاى 

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی کززستاى 

 زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی کزهاى  هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی کزهاًشاُ 

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ زارٍ زاًشگاُ علَم پششکی ٍ ذسهات تْساشتی ٍ زرهاًی گلستاى 


