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۶۶۵/۱۰۳۱۴۲
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: اعالم سبد فروشی شرکت های پخش 

با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۵۵/۸۳۲۲ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ درخصوص سبد فروشی توسط برخی از شرکت های پخش یا تامین 

کننده، اعالم میدارد از آنجا که مطابق تبصره ۴ ماده ۸ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت پخش سالمت "تحویل دارو با استفاده از 

روش های غیر متعارف 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 همچنین نظر به اخالل 

در زنجیره تامین دارو در پی این موضوع، لذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع به قید فوریت بررسی و در صورت احراز تخلف 

توسط هر یک از شرکت های پخش یا تامین کننده، ضمن تکمیل مدارک و مستندات مربوطه، نسبت به اعالم شرکتهای متخلف به 

این اداره کل اقدام الزم صورت پذیرد./  
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