
            ۰۰/۱۰/۳۷/پ ع

۱۴۰۰/۰۳/۱۷            

پیوست:   دارد

جناب آقای دکتر اسکندر مومنی

دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

موضوع : استعالم مواضع ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخورد قانونی با سازمان غذا و دارو

با سالم و احترام،

نظر به اینکه اقدامات غیرقانونی سازمان غذا و دارو، در مخالفت با تصمیمات ستاد مبارزه با مواد مخدر و بینیاز از هرگونه هماهنگی 
تشکیالتی با آن ستاد و سایر مراجع ذیربط همچنان ادامه دارد، خواهشمند است به منظور شفافیت جایگاه قانونی و پاسخ به تردید جدی 
درمانگران اعتیاد درمورد تسامح و یا ناکارآمدی یکی از مهمترین ستادهای کشوری تحت نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری (که به استناد 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی در 

سال ۱۳۸۵ سازمان یافته است) امر به روشنگری فرمایید.

یادآور میشود، اگرچه تالشهای این انجمن و کانون سراسری درمانگران اعتیاد که خصوصا طی نامه شماره ۹۸/۱۰/۴۳۳پع مورخ 
۹۸/۹/۶ موضوع گزارش تحلیلی این انجمن در خصوص اشکاالت مخرب واگذاری عرضه مستقیم متادون در داروخانهها، با جمیع تالشهای 
دلسوزانه کارشناسان مختلف منجر به توقف این رویه غیرکارشناسی گردید، اما بر خالف نامه شماره ۲۶/۲۸۲۷۶۳۵ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ معاون محترم 
کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 
مبنی بر عدم عرضه داروهای آگونیست در داروخانهها، سازمان مذکور از طریق مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل طی نامه شماره ۶۶۵/۹۹۳۳ 
مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ با ابالغ «دستورالعمل تعیین داروخانههای واجد شرایط برای توزیع وعرضه داروهای تحت کنترل» و در نهایت با تصویب 
«آییننامه تاسیس، ارایه خدمت و اداره داروخانهها» در مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که به توشیح وزیر محترم بهداشت نیز رسیده است، همچنان بر عرضه 

داروهای آگونیست در داروخانهها پافشاری کرده است.

ضمن انضمام بخشی از مستندات مذکور و با عنایت به توضیحات پیشگفت درخواست این انجمن برای اعالم مواضع شخص ریاست 
محترم جمهور و آن مقام محترم به عنوان دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر، نسبت به ناهماهنگیهای ساختاریافته و ناشی از منویات 
صنفی سازمان غذا و دارو که تعبیری جز سخرهگرفتن تصمیمات کارشناسی و خالف مصلحتهای مبارزه با مواد مخدر نیست، امر به اعالم 

فرمایید.

ضمنا این انجمن ضمن محفوظ داشتن پیگری قانونی که از طریق دستگاه قضا انجام خواهد شد، درخواست دارد تا جنابعالی به نوبه خود 
بر اساس وظایف سازمانی و استناد به ماده۱۵ قانون مقابله با فساد اداری نسبت به گزارش این اعتراض به مراجع نظارتی درونسازمانی و همچنین 
نهادهای نظارتی و امنیتی کشوری برای بررسی رفتارهای خالف قانون، تفرقهافکنانه و دلسردکننده سازمان مذکور به ویژه در شرایط کنونی، امر به 

اقدام فرمایید.


