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 مدیرعامل محترم شرکت پوراطب

 دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

 شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

  Ostivone Rx Boneریکال فزآورده هوضوع8 

 سالم ػلیکن؛

/د هَرخ 66185/685ٍ  8/6/94/د هَرخ 19677/685ٍ  13/2/95/د هَرخ  11858/685احتزاهبً، ثب تَجِ ثِ ًبهِ ّبی شوبرُ 

ثِ شوبرُ سزی  Ostivone Rx Boneًوًَِ دریبفتي ، رسبًذ هيهزکش آسهبیشگبُ ّبی هزجع کٌتزل غذا ٍ دارٍ ثِ اطالع  6/11/94

جْت ثزرسي هجذد ًوًَِ ثزداری گزدیذُ ثزای ثبر سَم  تَسط آسهبیشگبُ کٌتزل غذا ٍ دارٍ  1276075ٍ  1281301 ّبی سبخت

 ًظز سهاى باس شذى غیز قابل قبولاًجبم شذُ فزآٍردُ کوبکبى  اس  ّبی آسهبیش هَرد ثزرسي ٍ آسهبیش قزار گزفت ٍ ثب تَجِ ثِ

اس ًتیجِ اقذاهبت  ، فزآٍردُ  اس سطح ػزضه و ػذم توسیغسزی ساخت های هذکور جوغ آوری هقتضي است ضوي  هي ثبشذ.

 2173529002009بیش ثِ شوبرُ حسبة هجلغ پبًصذ ّشار ریبل ثبثت ّشیٌِ آسه ضوٌبً ثعول آهذُ ایي ادارُ کل را هطلع ًوبئیذ. 

 .ارسبل ًوبیٌذ ادارُ کلٍاریش ٍ رسیذ آى را ثِ ایي  86راثط درآهذی ًشد ثبًک هلي شعجِ فخز راسی کذ 

 

 رًٍَشت :

 هسئَل فٌي هحتزم شزکت پَرا طت 

 هذیز عبهل هحتزم شزکت پَرا پخش 

 بت ثْذاشتي درهبًي سزاسز کشَر هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکي ٍ خذه

 سزکبر خبًن دکتز جبثزی دٍست هذیز کل هحتزم ادارُ آهبر ٍ فٌبٍری اطالعبت 

 سزکبر خبًن هٌْذس سیذ صبلحي رئیس هحتزم ادارُ ثزًبهِ ریشی ادارُ کل فزاٍردُ ّبی طجیعي، سٌتي ٍ هکول 

 ی ادارُ کل فزاٍردُ ّبی طجیعي، سٌتي ٍ هکول سزکبر خبًن هٌْذس هزشذ طلت رئیس هحتزم ادارُ هکول ّبی تغذیِ ا

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشکذُ علَم پششکي ٍ خذهبت ثْذاشتي ٍ درهبًي آثبداى 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکي ٍ خذهبت ثْذاشتي ٍ درهبًي تْزاى 

 ًي فبرس هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکي ٍ خذهبت ثْذاشتي ٍ درهب

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکي ٍ خذهبت ثْذاشتي ٍ درهبًي شْیذ ثْشتي 

 هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکي ٍ خذهبت ثْذاشتي ٍ درهبًي شبّزٍد 


