
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۶۳۷

دارد
۱۴۰۰/۰۵/۱۳۱۷:۵۸

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......

با سالم و احترام ؛

     در راستای اجرای تکالیف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز، مفاد بند (ز) تبصره ١٧و جزء ٤ بند 

(ک)  تبصره ١٧ مبنی بر استعالم اصالت اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی شناسه گذاری شده از سامانه 

TTAC در کلیه بخش های سرپایی و بستری و همچنین تکالیف ابالغی از سوی مراجع باالدستی، پیرو 

توافقات بعمل آمده در جلسه مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٤ در سازمان غذا و دارو(پیوست)، ضرورت دارد کلیه اقالم 

دارویی و تجهیزات پزشکی فوق االشاره از تاریخ این ابالغ در کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 

(سرپائی و بستری) از سامانه TTAC استعالم اصالت گردد.

رونوشت:
جناب آقای مویدی خرم آبادی رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار 

جناب آقای دکتر بذرپاش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور جهت استحضار 

جناب آقای دکتر عرب انصاری سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور جهت  

استحضار
جناب آقای دکتر نوروزی رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت آگاهی. 

جناب آقای دکتر ساالری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت آگاهی. 

جناب آقای دکتر حریرچی معاون کل محترم جهت آگاهی 

جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان جهت آگاهی 

جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت آگاهی 

جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم و رئیس سازمان غذا و دارو جهت آگاهی 

جناب آقای دکتر حیدری مشاور محترم و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات برای آگاهی. 

جناب آقای دکتر عبداللهیان رئیس محترم مرکز حراست جهت آگاهی. 

جناب آقای دکتر ناصحی مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت ایران برای آگاهی. 

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......
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با سالم و احترام ؛

     در راستای اجرای تکالیف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز، مفاد بند (ز) تبصره ١٧و جزء ٤ بند 

(ک)  تبصره ١٧ مبنی بر استعالم اصالت اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی شناسه گذاری شده از سامانه 

TTAC در کلیه بخش های سرپایی و بستری و همچنین تکالیف ابالغی از سوی مراجع باالدستی، پیرو 

توافقات بعمل آمده در جلسه مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٤ در سازمان غذا و دارو(پیوست)، ضرورت دارد کلیه اقالم 

دارویی و تجهیزات پزشکی فوق االشاره از تاریخ این ابالغ در کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 

(سرپائی و بستری) از سامانه TTAC استعالم اصالت گردد.

.
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با سالم و احترام ؛

     در راستای اجرای تکالیف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز، مفاد بند (ز) تبصره ١٧و جزء ٤ بند 
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توافقات بعمل آمده در جلسه مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٤ در سازمان غذا و دارو(پیوست)، ضرورت دارد کلیه اقالم 
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رونوشت:
جناب آقای مویدی خرم آبادی رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار 
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رونوشت:
جناب آقای دکتر بذرپاش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور جهت استحضار 
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     در راستای اجرای تکالیف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز، مفاد بند (ز) تبصره ١٧و جزء ٤ بند 

(ک)  تبصره ١٧ مبنی بر استعالم اصالت اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی شناسه گذاری شده از سامانه 

TTAC در کلیه بخش های سرپایی و بستری و همچنین تکالیف ابالغی از سوی مراجع باالدستی، پیرو 

توافقات بعمل آمده در جلسه مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٤ در سازمان غذا و دارو(پیوست)، ضرورت دارد کلیه اقالم 

دارویی و تجهیزات پزشکی فوق االشاره از تاریخ این ابالغ در کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 

(سرپائی و بستری) از سامانه TTAC استعالم اصالت گردد.

رونوشت:

جناب آقای دکتر عرب انصاری سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور  

جهت استحضار
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(ک)  تبصره ١٧ مبنی بر استعالم اصالت اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی شناسه گذاری شده از سامانه 
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رونوشت:
جناب آقای دکتر نوروزی رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت آگاهی. 

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......
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     در راستای اجرای تکالیف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز، مفاد بند (ز) تبصره ١٧و جزء ٤ بند 
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(سرپائی و بستری) از سامانه TTAC استعالم اصالت گردد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر ساالری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت آگاهی. 


