
                                                                                                    شماره: ........................   
                                                                                                    تاریخ: ...................
                                                        پیوست: .................

۶۶۱/۸۴۵۴۲
۱۳۹۷/۰۹/۱۷

ندارد

تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
   تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

ریاست محترم اداره مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس فتا (فاتب)

موضوع:معاوضه دارو در داروخانه 

با سالم و احترام؛
باتوجه به نامه شماره ۴۲۵۵/ص/۹۷/۱۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ معاون محترم غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران [پیوست۱] و عطف به نامه شماره 
۶۶۵/۸۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل [پیوست۲] در 

خصوص معاوضه اقالم تاریخ نزدیک و مازاد داروخانهها اعالم میدارد در آئین نامه و ضوابط  
تاسیس و اداره داروخانهها، معاوضه اقالم تاریخ نزدیک یا مازاد در داروخانهها پیش بینی نشده 
و از طرفی هرگونه خرید و فروش دارو خارج از شبکه مجاز توزیع، در قوانین موضوعه (از 
جمله ماده ۳ قانون مقرارت مربوط به امور پزشکی و دارویی و ماده ۲۰ قانون تعزیرات 
حکومتی در امور بهداشتی درمانی) جرم انگاری شده است. مستدعی است دستور فرمائید 
تخلف گزارش شده را از مراجع ذی صالح برای برخورد قانونی الزم پیگیری نموده و نتیجه را 

به این دفتر ارسال نمایند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 
جناب آقای مهندس انصاری رئیس محترم گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات  

سرکار خانم اروجی متصدی امور دفتری 
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۴۲۵۵/ص/۹۷/۱۸۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۱

دارد

http://fdo.tums.ac.ir

بلوارکشاورز-خیابان  
قدس

خیابان طالقانی-پالک 
۵۸۸

تلفن         ۶۶۴۹۵۹۸۹
فکس     ۶۶۴۱۲۶۵۳

جناب آقای دکتر اسالمی تبار 
مدیر کل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذاودارو 

با سالم و احترام
      ضمن ارسال متن تبلیغ منتشر شده در هفته نامه "اخبار پزشکی" منتشره در مورخ اول 
شهریور ماه سال جاری در خصوص معاوضه اقالم تاریخ نزدیک و مازاد داروخانه ها 
مستدعی است با توجه به غیرقانونی بودن فرآیند فوق به صالحدید دستور بررسی و پیگیری 

موضوع را صادر فرمایید./ر



                                                                                                    شماره: ........................   
                                                                                                    تاریخ: ...................
                                                        پیوست: .................

۶۶۵/۸۱۳۱۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۶

ندارد

تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
   تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

جناب آقای دکتر اسالمی تبار
مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی  سازمان غذا و دارو

موضوع:معاوضه دارو در داروخانه 

با سالم و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۶۶۱/۶۰۹۴۱ /د تاریخ ۹۷/۷/۱۰  اعالم می دارد،  در آئین نامه و 
ضوابط  تاسیس و اداره داروخانه ها ، معاوضه اقالم تاریخ گذشته یا مازاد در داروخانه ها پیش 

بینی نشده است. 
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