
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( ۸۱ماده ) (۲ای موضوع تبصره )نامه تعیین فهرست کاالهای یارانهتصویب

 

 ۲شود:ارز به شرح زیر تعیین میقانون مبارزه با قاچاق کاال و ( ۸۱ماده )( ۲ای موضوع تبصره )فهرست کاالهای یارانه - ۱

 

صویب -۲ ست بند )این ت ضوع فهر شده مو شخص  کند و مادامی که ایجاد نمی( ۸نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به کلیه کاالهای م

 گردد. نمی( ۸۱ای به هر یک از کاالهای مذکور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند )پ( ماده )عمالً یارانه

صادیق گروه کاالیی دارو ظرف یک ماه از تاریخ الزم -۳ صویبم شدن این ت شکی  االجرا  شت، درمان و آموزش پز سط وزارت بهدا نامه تو

 3گردد.)سازمان غذا و دارو( به صورت عمومی اعالم می

 جمهور ـ اسحاق جهانگیرییسیمعاون اول ر

                                                           
( ۲های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره )به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 60/11/1931در جلسه این تصویب نامه را هیأت وزیران  -1

 .تصویب کرد 193۲ مصوب( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1۱ماده )

حذف و واژه « ل یارانهداروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العالج و داروهای مشمو»عبارت در جدول ذیل ،  61/60/1930به موجب اصالحیه مورخ  -۲
 .اصالح می شود« واکسن های انسانی»به عبارت « واکسن»

 (:1۱/1۲/1931در خصوص تصویب نامه مذکور )مندرج در روزنامه رسمی مورخ  یاسالم یمجلس شورا هینظر -9
های امور اقتصادی و دارایی و کاالهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانهفهرست »ـ ، 193۲( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ـ مصوب 1۱) ماده ۲ به موجب تبصره -1

( مصوبه مبنی بر واگذار شدن اعالم عمومی مصادیق گروه کاالئی دارو، به سازمان 9بنابراین، بند) .«رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میصنعت، معدن و تجارت تهیه می
( قانون مصرّح به آن 1۱) ماده ۲ باشد، ازحیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر با طریقی است که تبصرهمتضمّن تصویب نیز می غذا و دارو، چون عالوه بر تهیه فهرست،

 است. 
سازمان غذا و نامه را در حوزه صالحیّت ( تصویب1مندرج در جدول ذیل بند)« داروهای مشمول یارانه»( مصوبه از این حیث که تهیه و تصویب فهرست مصادیق 9بند) -۲

 اً بر ایراد اعالمی در فوق، مغایر قانون است.ینداند مبدارو می
 


