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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

موضوع:  ابالغ برای پنجمین مرتبه - لزوم ثبت دقیق اطالعات تهیه و توزیع دارو در سامانه رهگیری و کنترل اصالت سازمان * 
TTAC

با سالم و احترام؛

پیرو مکاتبات شماره ۶۵۵/۹۵۹۱۷ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ و شماره ۶۶۵/۱۱۰۵۸۵ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و شماره 
۶۶۵/۱۱۹۱۳۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹  و شماره ۶۶۵/۶۱۵۶۷ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ و با عنایت به لزوم ثبت دقیق اطالعات 
تهیه و توزیع داروها در سامانه رهگیری و کنترل اصالت سازمان (TTAC)، موارد ذیل موکداً جهت اجرا ابالغ میگردد. 
بدیهی است درصورت عدم اجرای دقیق این ضوابط هیچ گونه عذری پذیرفته نبوده و اقدام قانونی الزم جهت تعلیق و توقف 

فعالیت و در صورت لزوم ابطال مجوز فعالیت شرکت و سایر اقدامات قانونی وفق مقررات صورت خواهد پذیرفت.

     ۱- بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: هرگونه واردات تجاری، ذخیرهسازی، توزیع، عرضه و فروش 
کاالهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیهای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و 
تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم میکند، 

ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد میشود.

    ۲- تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه های موضوع 
این قانون جرم است.

رونوشت :
جناب آقای دکتر بهرام دارایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:جهت استحضار

جناب آقای دکتر عبدا... هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت:جهت اطالع و اقدام مقتضی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور: جهت اطالع و اقدام مقتضی
سرکار خانم دکتر آژوغ سرپرست محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش
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