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ندارد

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
موضوع: فهرست کاالهای قابل فروش در اجرای مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

با سالم و احترام؛

با توجه به نامه شماره ۹۸/۱۱۴۱۴/ص مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد اعالم 
فهرست کاالهای قابل فروش در اجرای مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز [پیوست]، ضمن تاکید بر موارد ذیل:

درخصوص مجموع کاالهای سالمت (دارو و مکملهای تغذیهای، فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و  -۱
بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی) اصل و فرض بر امحاء کاالهای قاچاق میباشد.

صادرات یا مرجوع نمودن محمولههای قاچاق کشف شده منوط به اطمینان از خروج کاال و عدم بازگشت مجدد به  -۲
داخل کشور از نظر این سازمان بالمانع است.

ضرورت دارد که تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نیمه مصرفی امحاء گردد و در خصوص دستگاهها و  -۳
تجهیزات پزشکی سرمایه ای به صورت موردی نظر کارشناسی این سازمان را اخذ نمایند.

خواهشمند است پیرو نامه شماره ۶۵۵/۲۹۱۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ در خصوص موضوع دستور فرمایید فهرست کاالهای 
موصوف که آرای قطعی قضایی آنها صادر شده است را به این سازمان ارسال نمایند تا اقدام الزم صورت گیرد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شایسته معاون محترم برنامه ریزی، امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  : جهت استحضار

جناب آقای دکتر داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی جهت استحضار مقام محترم وزارت
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت اطالع و همکاری الزم  با سازمان جمع آوری و  فروش اموال  تملیکی استان 

جناب آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی : اقدام الزم
جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی  : پیگیری
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