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ساعت: ۱۴:۴۰
موسس محترم داروخانه . . . . .

موضوع: ممنوعیت فروش اینترنتی اقالم سالمت محور در سایت اسنپ فود، نرم افزار اسنپ دکتر، دیجی کاال و ...

با سالم و احترام
   با توجه به لزوم فعالیت و ارائه خدمات مطابق قانون و مقررات در زمینه تامین، نگهداشت (انبارش) و عرضه اقالم سالمت محور و عدم 
نگرش تجاری محور به ارائه خدمات مرتبط توسط داروخانه و نیز صیانت از حقوق مصرف کنندگان در دریافت کاالی سالمت محور 
اصیل، ایمن، با کیفیت، سالم و با قیمت مصوب و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده از هر گونه آسیب و ضرر و زیان احتمالی، 
موکداً متذکر می گردد انعقاد هر گونه قرارداد همکاری با پلتفرم هایی نظیر اسنپ فود، اسنپ دکتر، دیجی کاال و ... (موارد مشابه) جهت 
فروش اینترنتی اقالمت سالمت محور شامل دارو، فرآورده های بیولوژیک و واکسن، مکمل های تغذیه ای - دارویی و ورزشی، 
شیرخشک و غذای کمکی شیر خواران و نوزادان، تجهیزات و ملزومات پزشکی ، فرآورده های آرایشی بهداشتی، فرآورده های طبیعی، 
سنتی و داروهای ترکیبی، - جالینوسی - و ملزومات دارویی و ارسال این اقالم از طریق پلتفرم های یاد شده نظر به عدم شفافیت و 
ضابطه مند بودن فرآیند عرضه و عدم انطباق با مقررات علمی - فنی و قانونی حاکم بر زنجیره (شبکه) تامین و توزیع، و عرضه اقالم 
تحت این فرآیند و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت وصول گزارش و مشاهده؛ وفق مقررات و ضوابط اقدام خواهد شد./ر

رونوشت:
مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل جهت استحضار -

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی جهت استحضار -
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران جهت استحضار -

رئیس محترم انجمن داروسازان ایران جهت استحضار -
رئیس محترم انجمن داروسازان تهران جهت استحضار -
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