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ندارد

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت

مسئولین فنی محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت                                                                                      

 بـخـشـنـامـه آنـی

موضوع:  رعایت پلن توزیع و ممنوعیت فروش سبدی 

با سالم و احترام؛

بر اساس گزارشات دریافتی از معاونت های غذا و دارو و پایش های میدانی صورت گرفته، شرکت های پخش اقدام به 

فروش سبدی و اجباری می نمایند.الزم به یاد آوری است:

به استناد بند ۴ ماده ۸ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فراورده های سالمت محور، تحویل داروها  -۱

با استفاده از روش های غیر متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه ای و خاص در قبال 

خرید سایر داروها) و یا روش های که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه ها در زمینه دریافت داروهای 

مورد نیاز آنها شود ممنوع است .

به استناد بند ۸ ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر، شرکت های پخش موظف به رعایت سهمیه های ابالغی از سوی  -۲

اداره کل دارو در توزیع اقالم دارویی هستند.

به استناد ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، شرکت های توزیعی موظف هستند اقالم  -۳

توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعالم شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند و تخلف از ضوابط 

این ماده جرم محسوب می شود .

لذا رعایت دقیق مفاد این بخشنامه الزامی است. بدیهی است در صورت عدم رعایت، برابر آئین نامه و ضوابط و 

مقررات مربوطه اقدام الزم  به عمل خواهد آمد. 

رونوشت :
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور: جهت اطالع و پیگیری و ابالغ به کلیه شرکت های 

پخش استانی تحت نظارت آن معاونت
جناب آقای دکتر شمالی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
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