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 عنوان
  کاالهای عرضه  امکانبا موضوع   22/22/99پیگیری مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ      

 (Market Place)آنالین فروش هایپلتفرم روی بر ورزشی و غذایی هایمکمل جمله از کشور غیردارویی سالمت

شرح  

مختصری از 

 موضوع 

توان می 91معتقدند که در شرایط و در زمان شیوع بیماری کوید  الکترونیک تجارت حوزه هایکار و کسب شرکت های فعال در

هایی که در سراسر کشور مجوز فروش آنالین داروخانه( استفاده نمود تا Market Placeهای آنالین )از امکانات پلتفرم

به شماره  های سالمت غیر داروییفراوردهرا طبق ضابطه فروش اینترنتی داروخانه(  022ای و ورزشی )های تغذیهمکمل

کنندگان عرضه نمایند؛ ها به تمامی مصرفدارند، بتوانند مکمل ها را از طریق این پلتفرم 19/28/9117مورخ  26780/882

 مربوط قانون 1 ماده 1 تبصره ها وجود ندارد و سازمان غذا و دارو به استنادلیکن در حال حاضر این امکان برای اینگونه شرکت

نسبت  کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 7 ماده( پ) بندو  آشامیدنی و خوردنی مواد دارویی، پزشکی، امور مقررات به

 رکتش سوی از آنالین هایپلتفرم روی بر ورزشی و غذایی هایمکمل جمله از کشور غیردارویی سالمت کاالهای عرضه به امکان

 محدودیت دارو و غذا سازمان سوی از اشاره مورد قوانین از یک هیچ در که صورتی در. نمایدمخالفت میحوزه،  این در فعال های

( Market Place) پلیس مارکت هایپلتفرم در زیرا ؛ندارد وجود ورزشی و غذایی هایمکمل توزیع فرایند در ممنوعیتی و

 را اصالت وکنترل رهگیری سامانه مقررات که گیردمی قرار اینترنتی فروش مجوز دارای های داروخانه صرفاً اختیار در فضایی

 . نمایند می عمل دارویی غیر سالمت هایفراورده اینترنتی فروش ضابطه برطبق و اند کرده رعایت

  مصوبه

کمیته  جلسه 

حمایت از 

کسب و کار 

 مورخ

22/22/99 

 هههایمکمههل جملههه از کشههور غیردارویههی سههالمت کاالهههای عرضههه امکههان پههذیرش ضههمن وکههار کسههب از حمایههت کمیتههه

 هههایپلتفههرم روی بههر دارو و غههذا سههازمان از اینترنتههی فههروش مجههوز دارای هههایداروخانههه وسههیله بههه ورزشههی و غههذایی

 : نمود مقرر آنالین، فروش

 غیهر  سهالمت  ههای فهراورده  اینترنتهی  فهروش  جدیهد  ضهوابط " اولیهه  نهویس پهی   هفتهه  یهک  مدت ظرف دارو و غذا سازمان

 کههارگروه در مههذکور نههویسپههی  سهه س. نمایههد ارسههال کههار و کسههب از حمایههت کمیتههه دبیرخانههه بههه و تهیههه را "دارویههی

 فنههاوری و علمههی معاونههت دارو، و غههذا سههازمان از نماینههدگانی حضههور بهها و کههار و کسههب از حمایههت کمیتههه تخصصههی

 نظههام سههازمان قضههائیه، قههوه جههرم وقههوع از پیشههگیری معاونههت جمهههور، ریههیس حقههوقی معاونههت جمهههوری، ریاسههت

 آتههی جلسههه در آن نتیجههه و بررسههی ایههران اصههناف اتهها  و ایههران کشههاورزی و معههادن صههنایع، بازرگههانی، اتهها  پزشههکی،

 .گردد ارائه وکار کسب از حمایت کمیته

 اقدامات

 ارسال  کار و کسب  از حمایت کمیته محترم اعضای  به 90/90/11 مورخ ص/ 90802/9/92 شماره  نامه طی کمیته مصوبات . 9

 .گردید

 . گردید ارسال دارو و غذا سازمان به کمیته مصوبه پیگیری جهت 02/90/11 مورخ ص/90162/9/92 شماره نامه. 0

سانی  اطالع جهت 92/21/9022 مورخ ص/0209/9/92 شماره  نامه. 1 صوبه  اجرای پیگیری و ر سط  م  دارو و غذا سازمان  تو

 . گردید ارسال جمهوری ریاست حقوقی معاونت به خطاب

معاونت حقوقی ریاسههت جمهوری خطاب به سههازمان غذا و دارو جهت   20/20/9022مورخ  12701/11061. نامه شههماره 0

  .  پیگیری اجرای مصوبه کمیته دریافت گردید

 نتیجه
در مصوبه را جهت انجام مراحل های شفاهی و کتبی به عمل آمده، سازمان غذا و دارو پی  نویس اولیه مذکور علیرغم پیگیری

 بعدی به دبیرخانه کمیته ارسال ننموده است. 
 


