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ندارد

جناب آقای گلستانی زاده
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال وارز 

موضوع: ممنوعیت ورود کاالهای سالمت از طریق بازارچه های مرزی و ملوانی

سالم علیکم؛
احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۶/۳۴/۵۳۰۸پ مورخ ۹۶/۴/۲۴ معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی همدان منضم به صورتجلسه مصوبات همایش منطقهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق محصوالت سالمت 
محور[پیوست] ضمن معطوف داشتن نظر آن ستاد به بند آخر مصوبات جلسه موضوع همایش مذکور، خواهشمند است با عنایت به 
برنامه جامع پیشگیری و مقابله با قاچاق کاالهای سالمت محور مصوب جلسه اعضای اصلی ستاد برای هدفمند نمودن مبارزه با 
قاچاق و ابالغ برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ از سوی ستاد، دستور فرمایید در اجرای برنامه جامع مذکور ضمن اهتمام در مقابله با قاچاق 
کاالهای موصوف از طریق کوله بری و ته لنجی، تاکید نمایند «ممنوعیت ورود کاالهای سالمت محور از طریق بازارچه های مرزی و 
ملوانی خصوصاً دارو و مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی» در اولویت برنامهها واقع گردیده تا با همکاری دستگاه ها و نهادهای 

ذیربط اقدامات الزم صورت گیرد. 

الزم به ذکر است این سازمان و معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور خصوصاً دانشگاههای مجاور مناطق مرزی 
برای پیگیری این مهم از سوی کمیته های نظارت استانی تبصره ماده ۳ قانون مربوطه، مشارکت در موضوع اعالم آمادگی می نماید.

رونوشت :
جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیر کل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو :پیگیری

سرکار خانم دکتر حسینی نسب معاون محترم بازرسی و پاسخگویی به شکایات دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان :اطالعمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و درمانی همدان  : اطالع
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