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جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون محترم نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

آنی- حائز اهمیت

با سالم و احترام

     با عنایت به گزارشات واصله مبنی بر قاچاق و فروش تجهیزات پزشکی غیر اصیل و فاقد مجوز توسط برخی از 

افراد سود جو به پزشکان و  مراکز درمانی و با توجه به پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست 

جمهوری درخصوص لزوم تشدید اقدامات نظارتی در برخورد با موارد مشاهده شده اعم از نصب و کاربری تجهیزات 

پزشکی غیر مجاز، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطالع کلیه همکاران محترم پزشک ( و حسب مورد 

انجمن های تخصصی – علمی پزشکی) درخصوص ممنوعیت مطلق هرگونه اقدام جهت تهیه نصب و کاربری 

تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد مجوزهای قانونی رسانده شود.

مزید استحضار معروض می گردد وفق مفاد تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره "یک" 

و بند "الف" (اصالحی ۱۳۹۴) ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر و بند "پ" ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای 

کشور مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و 

آشامیدنی؛ اقدام به تهیه نصب و کاربری از دستگاه پزشکی فاقد مجوزهای قانونی جرم و قابل پیگرد 

خواهد بود. 

در خاتمه از لطف و عنایت جنابعالی درخصوص تامین درخواست این اداره کل صمیمانه سپاسگزاری می گردد. 

رونوشت:

جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان جهت استحضار -
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار -

جناب آقای دکتر پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز   جهت استحضار -
معاون محترم غذا و دارو/ معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... سراسر کشور پیرو نامه  -

شماره ۶۶۴/۱۰۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ جهت استحضار
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