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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت های تولیدکننده و واردکننده ملزومات دارویی

موضوع: شناسه رهگیری و کنترل اصالت

با سالم و احترام ؛

با عنایت به نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اجرای بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی مواد ۵، ۶، ۱۳ و ۱۸ 
ابالغی سال ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ و آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ضوابط اختصاصی اقالم داوریی و 
تجهیزات پزشکی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مبنی بر اجرای تکالیف 
قانونی سازمان غذا و دارو و پیرو مصوبات شانزدهمین کمیته اصالت مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ به اطالع می رساند کلیه شرکت های 
وارادتی و تولید کننده داخلی ملزومات دارویی ملزم به الصاق برچسب شناسه رهگیری ، ردیابی و کنترل اصالت بر 
روی محصوالت خود می باشند و در صورت عدم اجرا ، محصوالت مذکور به عنوان کاالی قاچاق شناخته شده و اصالت این 

محصوالت مورد تایید این اداره کل نخواهد بود.
همچنین شرکت های توزیع کننده ملزومات دارویی موظفند از دریافت فرآورده های ملزومات دارویی بدون شناسه خودداری 
نمایند. بدیهی است کلیه فعالیت های شرکت هایی که اقدام به شناسه گذاری ننموده اند در این اداره کل تعلیق می 

گردد.
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