
 

  پ/6730/84/12

05/07/1394 

 ندارد

  بسمه تعالي

  ................. موسس محترم داروخانه

  
  با سالم و احترام

  ) ص(وات بر حضرت محمد و آل محمد پس از حمد خدا و درود  و صل

توزيع و با توجه به تأكيدات روزافزون وزارت متبوع مبني برخودداري از خريد، نگهداري،   

قانون مبارزه با قاچاق  22عرضه هرگونه كاالي سالمت محور غير مجاز و قاچاق، ضمن يادآوري ماده 

برابر ارزش كاالهاي قاچاق مكشوفه قاچاق  7تا  3مبني بر جزاي نقدي از  1392كاال و ارز مصوب 

  )ش/22/06( :رساند موارد زير را به منظور  آگاهي به اطالع مي

صرفاً از طريق شركتهاي توزيع داراي مجوز كه فهرست آنها در سايت اين معاونت درج خريد دارو . 1

  .باشد شده است مجاز مي

هاي بهداشتي و آرايشي صرفاً با فاكتور معتبر داراي آدرس و شماره تلفن ثابت مجاز  خريد فرآورده. 2

  .باشد مي

و آرايشي، الزاماً بايستي داراي برچسب هاي وارداتي اعم از دارو و اقالم بهداشتي  كليه فرآورده. 3

  .اصالت باشد

هاي آرايشي و  هاي اصالت تقلبي كه عمدتاً توسط برخي توزيع كنندگان فرآورده برچسب: تبصره

به  8/6/94پ مورخ/5795/84/12فاقد اعتبار بوده و قبالً طي نامه شماره . گردند بهداشتي استفاده مي

  .باشد چنين بر روي سايت اين معاونت قابل مشاهده ميها رسيده است، هم اطالع داروخانه
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