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مدیرعامل محترم کلیه شرکت های مواد اولیه و فراورده های داروئی، مکمل و تجهیزات پزشکی

موضوع: ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد و فرآورده های دارویی ، مکمل و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که 

موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فراوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 

محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی در این ماده محکوم میشود. در اجرای 

این تبصره دستورالعمل اجرایی آن طی نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ هیات وزیران تصویب و 

طی مصوبههای۹۵/۱۱/۳ و۹۷/۷/۲۵ هیأت محترم وزیران ابالغ گردید[پیوست].

لذا با توجه به موارد پیشگفت ضوابط مربوط به اجرای قانون موصوف تحت عنوان «ضوابط خرید، فروش، حمل و 

نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی» در جلسه ۱۲۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مصوب گردید که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

اقتضا دارد با عنایت به مندرجات ضوابط مورد اشاره اقدامات و همکاری الزم با سازمان برای اجرای بهینه و موثر 

مفاد آن در جهت مقابله با تقلبات و قاچاق کاالهای سالمت که منجر به حفظ سرمایههای ملی و رونق تولید داخلی و 

واردات مجاز اقالم باکیفیت میگردد را معمول دارند.

رونوشت :
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جناب آقای دکتر سعید نمکی): جهت استحضار

جناب آقای دکتر مهرعلیان (مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل): اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
سرکار خانم دکتر خانوی (مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ): اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه

جناب آقای مهندس صفوی (مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی): اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
جناب آقای مهندس امیری (مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت): اقدام الزم 

جناب آقای دکتر اسالمی تبار (مدیرکل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو )
سرکار خانم مهندس امیری (رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری): اقدام الزم

جناب آقای دکتر هاشمی (مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ): جهت اطالع
جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری)

جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری)
سرکار خانم کرمی (کاردان محترم اسناد و مکاتبات اداری)

معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
: پیگیری
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جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی 

معاون محترم بهداشت 

موضوع: ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد و فرآورده های دارویی ، مکمل و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که 

موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فراوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 

محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی در این ماده محکوم میشود. در اجرای 

این تبصره دستورالعمل اجرایی آن طی نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ هیات وزیران تصویب و 

طی مصوبههای۹۵/۱۱/۳ و۹۷/۷/۲۵ هیأت محترم وزیران ابالغ گردید[پیوست].

لذا با توجه به موارد پیشگفت ضوابط مربوط به اجرای قانون موصوف تحت عنوان «ضوابط خرید، فروش، حمل و 

نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی» در جلسه ۱۲۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مصوب گردید که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

مستدعی است دستور فرمایید با عنایت به مندرجات ضوابط مورد اشاره اقدامات و همکاری الزم با سازمان برای 

اجرای بهینه و موثر مفاد آن در جهت مقابله با تقلبات و قاچاق کاالهای سالمت که منجر به حفظ سرمایههای ملی و 

رونق تولید داخلی و واردات مجاز اقالم باکیفیت میگردد را معمول دارند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار

رییس محترم انجمن های صنفی و هولدینگ های مربوط به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان مواد اولیه و فرآورده های دارویی، مکمل 
و تجهیزات پزشکی: جهت استحضار واعالم به اعضائ محترم به منظور اجرا

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور : جهت اطالع و اقدام الزم

جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
سرکار خانم دکتر خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل : اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه

جناب آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
 جناب آقای دکتر هاشمی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی : جهت اطالع

جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: اقدام الزم 
جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی : پیگیری
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جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 

موضوع: ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد و فرآورده های دارویی ، مکمل و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که 

موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فراوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 

محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی در این ماده محکوم میشود. در اجرای 

این تبصره دستورالعمل اجرایی آن طی نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ هیات وزیران تصویب و 

طی مصوبههای۹۵/۱۱/۳ و۹۷/۷/۲۵ هیأت محترم وزیران ابالغ گردید[پیوست].

لذا با توجه به موارد پیشگفت ضوابط مربوط به اجرای قانون موصوف تحت عنوان «ضوابط خرید، فروش، حمل و 

نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی» در جلسه ۱۲۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مصوب گردید که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

مستدعی است دستور فرمایید با عنایت به مندرجات ضوابط مورد اشاره اقدامات و همکاری الزم با سازمان برای 

اجرای بهینه و موثر مفاد آن در جهت مقابله با تقلبات و قاچاق کاالهای سالمت که منجر به حفظ سرمایههای ملی و 

رونق تولید داخلی و واردات مجاز اقالم باکیفیت میگردد را معمول دارند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار

رییس محترم انجمن های صنفی و هولدینگ های مربوط به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان مواد اولیه و فرآورده های دارویی، مکمل 
و تجهیزات پزشکی: جهت استحضار واعالم به اعضائ محترم به منظور اجرا

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور : جهت اطالع و اقدام الزم

جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
سرکار خانم دکتر خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل : اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه

جناب آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
 جناب آقای دکتر هاشمی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی : جهت اطالع

جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: اقدام الزم 
جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی : پیگیری
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معاون محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی

موضوع: ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد و فرآورده های دارویی ، مکمل و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که 

موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فراوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 

محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی در این ماده محکوم میشود. در اجرای 

این تبصره دستورالعمل اجرایی آن طی نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ هیات وزیران تصویب و 

طی مصوبههای۹۵/۱۱/۳ و۹۷/۷/۲۵ هیأت محترم وزیران ابالغ گردید[پیوست].

لذا با توجه به موارد پیشگفت ضوابط مربوط به اجرای قانون موصوف تحت عنوان «ضوابط خرید، فروش، حمل و 

نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی» در جلسه ۱۲۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مصوب گردید که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

مستدعی است دستور فرمایید با عنایت به مندرجات ضوابط مورد اشاره اقدامات و همکاری الزم با سازمان برای 

اجرای بهینه و موثر مفاد آن در جهت مقابله با تقلبات و قاچاق کاالهای سالمت که منجر به حفظ سرمایههای ملی و 

رونق تولید داخلی و واردات مجاز اقالم باکیفیت میگردد را معمول دارند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار

رییس محترم انجمن های صنفی و هولدینگ های مربوط به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان مواد اولیه و فرآورده های دارویی، مکمل 
و تجهیزات پزشکی: جهت استحضار واعالم به اعضائ محترم به منظور اجرا

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور : جهت اطالع و اقدام الزم

جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
سرکار خانم دکتر خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل : اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه

جناب آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
 جناب آقای دکتر هاشمی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی : جهت اطالع
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دارد

مدیریت محترم بهداشت و درمان نیروهای مسلح

موضوع: ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد و فرآورده های دارویی ، مکمل و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که 

موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فراوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 

محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی در این ماده محکوم میشود. در اجرای 

این تبصره دستورالعمل اجرایی آن طی نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ هیات وزیران تصویب و 

طی مصوبههای۹۵/۱۱/۳ و۹۷/۷/۲۵ هیأت محترم وزیران ابالغ گردید[پیوست].

لذا با توجه به موارد پیشگفت ضوابط مربوط به اجرای قانون موصوف تحت عنوان «ضوابط خرید، فروش، حمل و 

نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی» در جلسه ۱۲۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورخ 

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مصوب گردید که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

مستدعی است دستور فرمایید با عنایت به مندرجات ضوابط مورد اشاره اقدامات و همکاری الزم با سازمان برای 

اجرای بهینه و موثر مفاد آن در جهت مقابله با تقلبات و قاچاق کاالهای سالمت که منجر به حفظ سرمایههای ملی و 

رونق تولید داخلی و واردات مجاز اقالم باکیفیت میگردد را معمول دارند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار

رییس محترم انجمن های صنفی و هولدینگ های مربوط به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان مواد اولیه و فرآورده های دارویی، مکمل 
و تجهیزات پزشکی: جهت استحضار واعالم به اعضائ محترم به منظور اجرا

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور : جهت اطالع و اقدام الزم

جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل: اقدام الزم برای استقرار کامل سامانه های مربوطه
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