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                                            زشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...علوم پ / دانشکدهمحترم دانشگاه / سرپرستریاست

  برچسب اصالت الزام الصاقموضوع : 

 با سالم؛

مفااد  ا عنایت به که به حضورتان ارسال گردیده و ب 51/41/36مورخ   411141/661نامه شماره احتراما، با توجه به         

 از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز یاصالح موادقانون و  4135مصوب سال   و ارز مبارزه با قاچاق کاالقانون 41ماده 

( 4شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیازا  و مززوماا  شزشا)ت وتصاویر شیوسات       6و  1و همچنین مواد  4131مصوب سال 

تجهیازا  و   4131د در فاز اول جهت اجرایت شادن قاوانین فاوق الااکر از ابتادا  ساال       بدین وسیزه به استحضار مت رسان

 مززوما  شزش)ت ذیل مشمول الصاق برچسب اصالت مت باشند:

 کزیه کاالها  دندانپزش)ت     الف( تجهیزات و مواد دندانپزشکی:

 (5 وستیمطابق فهرست وشب(ملزومات آزمایشگاهی: 

 (5 مطابق فهرست وشیوست:  2و قابل عرضه 1یانگخج( تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 (5 وستیمطابق فهرست وشی نازایی: ملزومات پزشکد( 

 ((Shoulderشانه)، (Kneeزانو)، ،(Hipلگن )) ارتوشد لیاستر  شروتزهای ارتوپدی: ملزومات پزشک ه(

 ر  شایرد:لاا خواهشمند است دستور فرمایید اقداما  ذیل در راستا  اجرایت شدن موارد فوق صو

به کزیه اتحادیه ها  مرتبط تجهیزا  و مززوما  شزش)ت استان، موارد فاوق اباالو و برناماه ریاز  جهات اجرایات        -4

 صور  شایرد. 4131شدن مفاد این بخشنامه از فروردین 

 هیا کز 4/4/31 خیاز تاار  سات یبا تما   وسات یکنندگان و وارد کنندگان( کاالها مطابق  فهرست ش دیکنندگانوتول نیتام -5

ت، و مززوماا  شزشا)   زا یو اصناف تجه عیتوز ندگانینما ،تمحصوال  خود را با برچسب اصالت به مراکز درمان

 .ندیو عرضه نما عیتوز

                                                 
 ضابطه تجهیزات و ملزومات خانگی براساس 1
2

  براساس دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی سراسر کشور 

 

  

 

 سراسری  -مهم   
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عزاوم    و عرضه اقالم فوق بدون برچسب اصاالت، تخزام محساوب شاده و دانشاااه هاا       عیتوز 4/4/31 خیاز تار -1

و   وفق ضوابط و مقاررا  جاار   نیبا متخزف ت مت بایست)و مززوما  شزش زا یمرتبط تجه  ها هیاتحاد ،تشزش)

 .آورندمربوطه اقدام الزم را بعمل   و دستورالعمل ها نیقوان

کزیه توزیع کنندگان و اصناف ، جهت توزیع و عرضه کاالها  مشمول برچسب اصاالت مات بایسات از تااریخ      1-4

مین کنناده کااال ووارد کنناده و تولیاد     صرفا نسبت به خرید اقالم با برچسب اصالت از شرکت ها  تاا  4/4/31

 کننده(  اقدام نمایند.

اقالم موجود در انبار توزیع کنندگان و اصناف در صور  ارائه فاکتور رسمت مطابق ضوابط فااکتور و شای      1-5

 قابل فروش مت باشند. 4/1/31تنها تا  31فاکتور این اداره کل مربوط به قبل از سال 

محزات مفیاد و ماو ر    جمعت ده برنامه ریز  به منظور اطالع رسانت از طریق رسانه ها  ارتباط با توجه به اقداما  بعمل آم

به صور  همچنین آموزش در خصوص الزاما  مربوط به برچسب اصالت و موارد مرتبط توسط این اداره کل  خواهد بود.

 درحال انجام بوده و متعاقبا اطالع رسانت خواهد شد.مجاز  

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت: 

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز


