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1 توزیع نسخ: دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار 

دستور جلسه شماره (١)

 (Market Place) عنوان : امکان عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمله مکملهای غذایی و ورزشی بر روی پلتفرمهای فروش آنالین

(پیگیری مصوبات جلسات کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۹۹/١٢/١١ و ٢١/١۴۰۰/۰۴ ) 

مرجع طرح موضوع: اتحادیه کسب و کارهای مجازی 

تاریخ برگزاری جلسه: ١۰/١۴۰۰/۰۷

تعداد صفحات دستور جلسه: ٢ صفحه 

شرح موضوع: 

موضوع "امکان عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمله مکملهای غذایی و ورزشی بر روی پلتفرمهای فروش آنالین (Market Place)" به 

درخواست اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شرکت های فعال در این حوزه در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ١٣٩٩/١٢/١١ با 

حضور جناب آقای شانه ساز، رییس محترم سازمان غذا و دارو و دیگر همکاران ایشان مطرح گردید و با توجه به مباحث مطروحه در جلسه و با توافق 

ایشان؛ کمیته حمایت از کسب وکار ضمن پذیرش امکان عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمله مکملهای غذایی و ورزشی به وسیله 

داروخانههای دارای مجوز فروش اینترنتی از سازمان غذا و دارو بر روی پلتفرمهای فروش آنالین، مقرر نمود: 

«سازمان غذا و دارو ظرف مدت یک هفته پیشنویس اولیه "ضوابط جدید فروش اینترنتی فراوردههای سالمت غیر دارویی" را تهیه و به دبیرخانه 

کمیته حمایت از کسب و کار ارسال نماید. سپس پیشنویس مذکور در کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار و با حضور نمایندگانی از 

سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان نظام 

پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب وکار ارائه گردد. »

الزم به ذکر است پس از جلسه، مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار  جهت اجرا طی نامه شماره ١٠/١/١٢۶٢٠/ص مورخ ٩٩/١٢/١٢ به سازمان غذا و 

دارو ابالغ گردید و طی نامه شماره ١٠/١/١٢٩٨٠/ص مورخ ٩٩/١٢/٢٠ مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع 

را طی نامه شماره ٣٣٤٨٩/٣٥۷٢٩ مورخ ١٤٠٠/٠٤/٠٢ به سازمان غذا و دارو اعالم و پیگیری نمود؛ لیکن سازمان غذا و دارو نسبت به تهیه پیشنویس 

اولیه ظرف مهلت تعیین شده اقدام ننمود. 

الزم به توضیح است سازمان غذا و دارو پس از هشتاد و یکمین نشست کمیته مورخ ١٤٠٠/٠٤/٢١  آیین نامه فعالیت سامانه های حوزه سالمت 

(دیجیتال) که در بهمن ماه ١٣٩٩ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است را پس از گذشت (٤) ماه از اولین جلسه، به 

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار ارسال و اذعان نمود که نظر به وحدت قلمرو سند ابالغی با موضوع تکلیف شده جدید و از آنجایی که این 

سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت می باشد کلیه مقررات قبلی محل اعراب ندارد، لذا در خصوص ادامه بحث پیرامون آیین نامه و مصوبه 

کمیته با مقام عالی وزارت بهداشت مکاتبه شود. 

 لیکن در خصوص آیین نامه ارسالی سازمان غذا و دارو به جای ضوابط جدید فروش اینترنتی فراوردههای سالمت غیر دارویی، اعتراضات و ایراداتی از 

سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی به شرح ذیل وجود دارد: 
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١. آیین نامه فعالیت سامانه های حوزه سالمت دیجیتال در مرحله تدوین و به صورت پیش نویس بوده و به تصویب مقام صالحیتدار نرسیده است و 

لذا قابلیت استناد ندارد. 

٢. آیین نامه فعالیت سامانه های حوزه سالمت (دیجیتال) دارای موضوعیتی متفاوت از ضوابط فروش اینترنتی و فراورده های دارویی سالمت محور دارد 

و داللتی بر مجوز فروش و نحوه صدور آن در این حوزه ندارد. 

٣. با وجود فرض قانونی بودن پیش نویس آیین نامه ارسالی از سوی سازمان غذا و دارو، این متن برخالف ادعای سازمان غذا و دارو هیچ گونه وحدت 

قلمرو با موضوع ضوابط فروش اینترنتی فرآورده های سالمت غیردارویی ندارد و داللتی بر مجوز فروش اینترنتی فرآورده های سالمت غیر دارویی ندارد. 

نکته قابل توجه اینکه مطابق ماده ٢٩ آیین نامه ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ١٤٠٠/٣/٨ عرضه فراورده های سالمت محور از طریق اینترنت، 

فقط در صورت تطابق با ضوابط مربوطه بالمانع است، بنابراین آشکار می شود آخرین اراده وزارت بهداشت و درمان نیز بر اعتبار بخشی به ضوابط فروش 

اینترنتی فراورده های سالمت غیردارویی بوده و با علم به این موضوع مانعی بر کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می نمایند. 

٤. بحث مورد نظر فروش فرآورده های غیردارویی توسط داروخانه ها از طریق پلتفرمهای مجاز می باشد و نه فروش این محصوالت در  بستر بازارگاه و 

از طریق پلتفرم های مجاز لذا ورود به موضوعاتی فاقد ارتباط موثر با بحث مورد نظر، نتیجه ای جز انحراف اذهان و عدم حصول نتیجه را ندارد.

٥. در پیش نویس آیین نامه بدون پردازش به امر فروش اینترنتی کاالهای سالمت محور از طریق داروخانه و در بستر پلتفرم های مجاز، به موضوع نحوه 

فعالیت متقاضیان ارائه خدمات دیجیتال پرداخته که خود در زمره وظایف کمیته تخصصی سالمت دیجیتال می باشد و ارتباطی با نحوه فعالیت 

داروخانه ها دارای مجوز فروش اینترنتی دارو و کاالهای سالمت محور غیردارویی ندارد. 

با عنایت به مطالب فوق اتحادیه کسب و کارهای مجازی درخواست نموده است اصالح ضوابط فروش اینترنتی فرآورده های سالمت غیردارویی در جهت 

اجرای مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار در دستور کار قرار گیرد و موانع ایجاد شده برای داروخانه های مجاز به منظور فروش اینترنتی محصوالت 

غیردارویی در بازارگاه های آنالین مرتفع شود. 


