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ندارد

مدیران محترم عامل شرکت های وارداتی دارو  و تجهیزات پزشکی 
مدیران محترم عامل شرکت های تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی 

مدیران محترم عامل شرکت های توزیع و پخش فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی 
موضوع: دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز 

با سالم و احترام؛
احتراماً همانگونه که اطالع دارید تحریم های ظالمانه ایاالت متحده امریکا و به تبع آن نوسانات بازار ارز مشکالتی را در     
حوزه های مختلف بویژه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نموده است که عبور از این مشکالت مثل همیشه نیازمند هوشیاری و 
همبستگی تمامی عوامل فعال در این حوزه ها می باشد. حوزه کاالهای سالمت محور به دلیل اهمیت تامین و توزیع صحیح، کافی و 
به موقع دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت دوچندان برخوردار بوده و نیازمند مراقبت و دقت بیشتر است و ضرورت دارد مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
بدین وسیله ضمن تقدیر از تالشهای شما عزیزان به اطالع می رساند براساس گزارشهای واصله، تعداد معدودی از فعالین عرصه 
واردات، تولید و توزیع اخیراً با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت ها، از رفتار حرفه ای و اخالقی این حوزه فاصله گرفته و شرایط 
جدیدی را برای عرضه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مد نظر قرار می دهند که می تواند مصداق تخلف از رعایت قوانین و مقررات 

نظیر «تخلف خودداری از توزیع و یا اخالل در نظام توزیع دارویی کشور» محسوب گردد.
این سازمان ضمن رصد دقیق نحوه فعالیت این شرکت ها و لحاظ این رفتارها در ارائه خدمات به شرکت های حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی و در نظر گرفتن مراتب به هنگام صدور مجوزهای آتی و تمدید پروانه فعالیت شرکت ها و موسسات، قطعاً در موارد مقتضی، 

پرونده را جهت رسیدگی و تعقیب قضایی، اداری و انتظامی متخلفان احتمالی در مراجع ذیصالح مربوطه ارجاع خواهد نمود.
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