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 سازمان غذا و دارو 

 سزاسز کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محتزم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

 

 8ػولیبت بیي الوللی پبًجیب هَضَع: 
 

 سالم ػلیکن؛

 رئیس هحتزم پلیس فضبی تَلیذ ٍ تببدل اطالػبت ًبجب  61/88/14/11/44بباحتزام،ػطف بِ ًبهِ 

در اهَر فضبی هجبسی در خصوَ  ػولیوبت بویي    پیزٍ ّوبٌّگی بب هؼبٍى هحتزم دادستبى کل کشَر 

( کلیِ سبیتْبی ایٌتزًتی کِ اقذام بِ تبلیغ ٍ فزٍش اقالم  سالهت هحَر، PANGEA) 8الوللی پبًجیب 

آرایشی بْذاشتی ٍ تجْیشات پششکی آسهبیشگبّی  هی  -هکول-قبچبق فبقذ هجَس السم ٍ تقلبی)دارٍ

ی دادستبى کل کشَر فیلتز شَد ٍ هسببیي اهز هَرد پیگزد ًوبیٌذ بِ ایي ادارُ کل هؼزفی تب بب ّوبٌّگ

 .قبًًَی قزار خَاٌّذ گزفت

 رًٍَشت :

 جٌبة آقبی دکتز دیٌبرًٍذ هؼبٍى هحتزم ٍسیز ٍ رئیس سبسهبى غذا ٍ دارٍ   : جْت استحضبر
 ٍ هذیز کل دفتز ببسرسی ، ارسیببی ػولکزد ٍ پبسخگَیی بِ شکبیبت جٌبة آقبی دکتز رضَی هشبٍر هحتزم  ٍسیز 

 جٌبة آقبی دکتز ػبذالْی اصل هؼبٍى هحتزم ًظبرت ٍ بزًبهِ ریشی 

 جٌبة آقبی دکتز پیزصبلحی هذیز کل هحتزم ًظبرت ٍ ارسیببی دارٍ ٍ هَاد هخذر 

 غذایی ٍ آرایشی ٍ بْذاشتی   جٌبة آقبی دکتز حسیٌی هذیز کل هحتزم ًظبرت ٍ ارسیببی فزآٍردُ ّبی 

 جٌبة آقبی دکتز رستگبر رئیس هزکش آسهبیشگبُ ّبی هزجغ کٌتزل غذا ٍ دارٍ 

 جٌبة آقبی دکتز جوشیذی هذیز کل هحتزم ًظبرت ٍ ارسیببی فزاٍردُ ّبی طبیؼی، سٌتی ٍ هکول 

  رسیببی تجْیشات ٍ هلشٍهبت پششکی جٌبة آقبی هٌْذس صفَی هذیزکل هحتزم ًظبرت ٍ ا

جٌبة آقبی هٌْذس اًصبری هسئَل ٍاحذ پبسخگَیی بِ شکبیبت ٍ حَسُ ادارُ کل ببسرسی، ارسیببی ػولکزد، پبسخگَیی بِ شوکبیبت ٍ  

 اهَر استبًْب  : جْت جوغ بٌذی ٍ گشارش


