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ندارد

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو

مسئولین فنی محترم کلیه شرکتهای توزیع کننده دارو

موضوع: ممنوعیت فروش سبدی، نقدی و توقف فروش داروها توسط شرکتهای پخش

با سالم و احترام؛

با توجه به گزارشات دریافتی از معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و برخی نهادهای 
نظارتی مبنی بر سبد فروشی، نقد فروشی و توقف فروش دارو توسط برخی از شرکتهای پخش، به اطالع میرساند 

مستند به ماده ٢٩ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند ٤ ماده ٨ آیین نامه تاسیس و فعالیت     
شرکتهای پخش فرآوردههای سالمت محور که اشعار میدارد " فروش دارو با استفاده از روشهای غیرمتعارف از قبیل 
ایجاد سبد دارویی(فروش داروهای سهمیهای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روشهایی که منجر به ایجاد هر نوع 
تبعیض بین داروخانهها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود ممنوع است"؛ و عطف به بند ٦ ماده ٩ آیین نامه 
مذکور از آنجا که توقف فروش و عدم توزیع موجودی داروها به عنوان کاالی استراتژیک و مایحتاج عمومی علیرغم وجود 
مجوز های الزم تخلف محسوب گردیده و موجب اخالل در زنجیره تأمین دارو می گردد؛ به اطالع می رساند درصورت 
مشاهده و یا دریافت گزارش مستند، مبنی بر هرگونه تخلف درخصوص موارد فوق، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری 

و اقدام قانونی الزم صورت خواهد گرفت./    

رونوشت :
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو :جهت استحضار و دستور 

پیگیری درصورت گزارش تخلفات احتمالی شرکتها
کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور: شایسته است دستور فرمایید 
ضمن بازدید از شرکتهای تحت پوشش آن معاونت و ارسال گزارش ماهانه به این اداره کل، درصورت مشاهده تخلف، مراتب از طریق 

مراجع ذیصالح پیگیری گردد.
انجمن داروسازان ایران: جهت اطالع رسانی به داروخانه ها مبنی بر ارسال گزارش تخلفات شرکتهای پخش به معاونتهای غذا و دارو 

دانشگاه مربوطه
انجمن محترم صنعت پخش داروهای انسانی: جهت اطالع و رعایت موارد فوق الذکر
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