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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس

مسئول فنی محترم شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس

موضوع: شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس

با سالم و احترام؛

عطف به مصوبه چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ مقتضی است بالفاصله نسبت به 

توقف توزیع، عرضه و فروش فرآورده های تحت نظارت این اداره کل، تولید شده توسط آن شرکت اقدام شود. بدیهی است 

در صورت عدم اقدام مقتضی وفق مقررات و ضوابط در موعد مقرر، مسئولیت هرگونه تبعات قانونی بر عهده دارنده پروانه و 

مسئول فنی مربوط می باشد و الزم به ذکر است هرگونه تجدید نظر/ تغییر در مصوبه فوق منوط به دریافت مصوبه جدید 

کمیسیون قانونی تشخیص خواهد بود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شریفی  سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو 

جناب آقای دکتر انصاری دوگاهه  مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی : جهت استحضار
جناب آقای دکتر اینانلو  مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل: جهت استخضار

جناب آقای دکتر حیدری  مشاور رئیس سازمان و سرپرست دفتر مرکزی حراست: جهت استحضار
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور: جهت اطالع و اقدام مقتضی

دبیر کل محترم انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران: جهت اطالع و اقدام مقتضی
انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل های انسانی ایران: جهت اطالع و اقدام مقتضی

کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت: جهت اطالع و اقدام مقتضی (ممنوعیت تامین و توزیع محصوالت واجد پروانه ساخت از این اداره کل 
تولیدشده در شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس)

شرکت های پخش سراسری توزیع دارو: جهت اطالع و اقدام مقتضی (ممنوعیت تامین و توزیع محصوالت واجد پروانه ساخت از این اداره کل 
تولیدشده در شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس)

جناب آقای موجبی  متصدی امور دفتری
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