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٦۵۵/١١۰١٦٢
١٣٩٨/١٢/۰٣

دارد

کلیه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان/واحدهای صنفی/ شرکت های پخش دارویی/ عرضه کنندگان و                 

داروخانه های سراسر کشور

با سالم و احترام
     نظر به شرایط موجود و پیرو بخشنامه شماره ٦٦٤/١٣٢٦٢٢/د مورخ ١٣٩٨/١٢/٣ (پیوست ١) مدیر کل محترم تجهیزات 

پزشکی و باتوجه به مصوبه مورخ ٩٨/١٢/٣ قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی مبنی لزوم بر برنامه ریزی درخصوص تامین و 

توزیع انواع ماسک توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی موارد ذیل موکدا" جهت اقدام، ابالغ می گردد :

 N95 هرگونه توزیع و خرید و فروش انواع ماسک های پزشکی شامل ماسک جراحی (بندار و کش دار) ، فیلتر دار و -١

و N99 توسط تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان ، واحدهای صنفی و شرکت های پخش دارویی و غیره تا اطالع 

ثانوی ممنوع بوده و کاالهای موجود صرفاً قابل فروش به هیات امنای صرفه جویی ارزی وابسته به وزارت بهداشت 

می باشد و توزیع آن صرفاً از طریق هیات امنا صورت خواهد گرفت.

داروخانه های سطح شهر می توانند صرفاً اقدام به عرضه موجودی انبار خود که قبل از ابالغ این بخشنامه خریداری  -٢

شده است و در حد مصرف شخص متقاضی، اقدام نموده و پس از ابالغ این بخشنامه (تا اطالع ثانوی) اجازه خرید 

مجدد از شبکه توزیع را به هیچ عنوان ندارند.

کلیه تولیدکنندگان/ توزیع کنندگان/ واحدهای صنفی و شرکت های پخش دارویی می بایست جهت فروش کاالهای  -٣

خود با نرخ قانونی مطابق ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و توزیع کنندگان و باتوجه به 

بخشنامه شماره ٦٦٤/١٣٢۰٤٦/د مورخ ٩٨/١١/٣۰ ( پیوست ٢) به هیات امنای صرفه جویی ارزی مراجعه نمایند.

در صورت مشاهده هرگونه فروش ، توزیع و عرضه کاال خارج از این بخشنامه و با قیمت های نامتعارف و غیرقانونی  -٤

توسط توزیع کنندگان یا عرضه کنندگان و داروخانه های کشور موارد پیگرد قانونی خواهد داشت و هموطنان عزیز 

می توانند موارد را با شماره  ١٣۵ سازمان تعزیرات اطالع رسانی و پیگیری نمایند.

رونوشت:

جناب آقای دکتر سعید نمکی مقام عالی محترم وزارت جهت استحضار -

دادستانی محترم کل کشور جهت استحضار -

ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور جهت استحضار -

وزارت محترم  صنعت و معدن و تجارت  جهت استحضار -

ریاست محترم پلیس امنیت اقتصادی ناجا جمهوری اسالمی ایران- پیرو هماهنگی قبلی جهت استحضار -

معاونت محترم اقتصادی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران - پیرو هماهنگی قبلی جهت استحضار -

ریاست محترم پلیس فتا جمهوری اسالمی ایران- پیرو هماهنگی قبلی جهت استحضار -

معاونت محترم اجتماعی سازمان اطالعات سپاه – جهت استحضار -

سازمان محترم حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت استحضار -

کلیه شرکت های تولیدکننده ،  واردکننده ، توزیع کننده ، عرضه کننده و  داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی سراسر کشور جهت اطالع و اجرا -
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