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محمولهههس د هههیذ ههه وری مهههورد د هههب اد بهههردی بطهههری هههایظ ن یهههس کهههس
مجوزکمیبس تنظیم مودد مخهذرردباوود ددرد بایهذ بهس زمهاع م هی بهس مهر
بر ذ نمونس آع غرض تثبیت کنبر ل کی یت بهس البردتهودرمرکسی زدرت
صحت عامس در ال ردد.
محمولهههس ب هههذ دز ر د بهههس کابههه درحضهههور نماینهههذ اع کمیبهههس تنظهههیم مهههودد
مخهههذررالبردتودرهای یهههولیز مبهههارز ع یهههس مهههودد مخذر ریا هههت عمهههومی
دمورفارمسی دلی ر یذع نبیجس کنبر ل کی یت تحت مهر ال قردر یرد.
شههرکت توریههذ کننههذ دلههی ر ههیذع نبیجههس البردتههودر زدرت صههحت عامههس
دزبازنمودع ذدم جهذد وهوددری نمهود هر ها نبیجهس دصه س قناعهت بخه
بود ر ذدم بس حضورهیات باز یر سس رقیق ازی آغاز ردد.
هذدم تو هظ یهولیز مبهارز ع یهس مهودد مخذربخاطرمسهای دمنیبهی دلهی وهبم
ر نذ رقیق ازی زیرنظارت قردر یرد.
موق یت مصؤنیت ذدم بایهذ بها م یهاردت دمنیبهی شهه شهذ کمیبهس تنظهیم
مودد مخذر مطاب ت ددشبس باشذ.
ر نذ رقیق هازی تیهسده هها بایهذ م یهاری بهردی مصهرب بطهری هایظ
ن یههس صههورت یههرد هی هأت دزیر ههس رقیههق ههازی بطورکام ه دطمینههاع
حاص نماینذ.
مسؤلی شرکت بس هیچ صورت حق بازنمودع ذدم رد قبه دزرقیهق هازی
محمولهس نذدشهبس درصهورت شهر رت مف ههت د هت بهس ز دتهری فرصههت
شردیظ رد بردی رقیق ازی آع مساعذ ازنذ.
رقیهق هازی بهس کمیبهس تنظهیم مهودد مخهذربا
ردیوردهی دزصهورت هبا
تائیذی هیات ت ی شذ تو ظ نماینذۀ کمیبس دجردء در ال ردد.
رحذی دلی کاب مطهابق بهس رهنمهودبردی تصهذی
دنب ال محمولس دز مر
ها شرکت های تردنسپورتی درقسهمت دنب هال مهودد تحهت کنبهر ل کهس قهبال
کمیبس تنظیم مودد مخذر شه نمود د ت صورت یرد.
درصههورتیفس توزیههه د ههیذ ه وری بههذ ع درنظرددشههت دی ه طرزدل م ه
تو ظ مسولی شرکت توریذ کننذ صورت یرد یا دینفس قبال درمسهیررد
ماله شهرکت وودهنهذ بهود مطهابق بهس
تخ یس هردد مسهؤلیت ب هذی بهذ
قههودنی نافهه کشههور مههورد ییدههرد قههانونی قردر رفبههس بههس مردجههه عههذلی
قضائی م رفی میدردد.
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