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یاوران دیرینه نشریه پیام انجمن داروسازان ایران
شاید آنچه تا به امروز از ما دیدید دچار کم و کاستی هایی بوده باشد اما آنچه حائز اهمیت است آن است
که تالش ما همواره در جهت رفع نواقص بوده و هست.
امید است که در این شماره بتوانیم نظر خوانندگان بیشتری را به مطالعه نشریه جلب نموده و عالوه بر
افزایش سرانه مطالعه در ایران همکاران عزیز داروساز را هرچه بیشتر در جریان اتفاقات و امور صنفی جامعه
داروسازی قرار دهیم.
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گزارش مراسم پنجم شهریور روز داروساز

تقو یــم فر هیختــگا ن
14مهرماه روز دامپزشکی

در ســال  ۱۳۶۹خورشــیدی بــه دنبــال
تــاش بــرای اختصــاص روزی بــه
نــام روز دامپزشــکی ،دکتــر حســن
تــاج بخــش روز  ۱۴مهــر را بــه یــاد
(گــوش روز) کــه در ایــران باســتان روز
مبارکــی بــوده پیشــنهاد کردنــد کــه
مــورد موافقــت همــه قــرار گرفتــه و
تائیــد شــد.
در ایــران باســتان آنهــا بــه روز  14هــر
مــاه گــوش روز میگفتنــد كــه ایــن
نــام برگرفتــه از نــام فرشــتهای بــه نــام
گائــوش (فرشــتهی نگهــدار چهارپایــان
و جانــوران ســودمند) اســت.

 23مهرماه روز نابینایان
اســتفاده از عصــا بــه عنــوان وســیله
کمکــی در رفــت و آمــد نابینایــان از
قرنهــا پیــش متــداول بــوده اســت،
ولــی اســتفاده از عصــای ســفید بــه
شــکل امــروزی و بــه عنــوان نمــادی
بــرای شــناخت نابینایــان بــه بعــد از
جنــگ جهانــی اول برمیگــردد.

در ســال  1921میــادی یــک عــکاس
اهــل شــهر بریســتول کشــور انگلســتان
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بــا نــام جیمــز بیگــز کــه در اثــر یــک
ســانحه بینایــی خــود را از دســت داد،
بــرای در امــان بــودن از خطــر وســائل
نقلیــه کــه در خیابانهــای اطــراف
محــل زندگــی وی در حــال رفــت و
آمــد بودنــد ،ابتــکار اســتفاده از عصــا
بــه رنــگ ســفید را کــه بــه راحتــی
بــرای همــگان قابــل دیــد باشــد را
بــکار بــرد.

19آبــان مــاه روز جهانــی
علــم در خدمــت صلــح و
توســعه

26مهرماه روز تربیت بدنی و
ورزش
همــه ســاله از  26مهــر تــا دوم آبــان بــه
منظــور آشــنایی جامعــه بــا اهمیــت و
اثــرات کاربــرد ورزش در زندگــی فــردی
و اجتماعــی ،اشــاعه و توســعه و ترویــج
ورزش در خانــه و خانــواده و هدایــت و
ارشــاد جامعــه بــه ورزش هــای همگانی
برگــزار مــی شــود .در میــان کشــورهای
مشــرق زمیــن ،ایــران ،تنهــا کشــوری
بــود کــه در نظــام تعلیم و تربیــت خود،
بیشــترین اولویــت را بــه تربیــت بدنــی
و ورزش مــی داد .در یکــی از کتــاب
هــای باســتانی آمــده اســت :ورزش
در ایــران باســتان ،بــا هــدف ســامت،
شــادابی و آمــاده بــودن بــرای دفــاع از
وطــن پــا گرفــت و هــدف اصلــی آن،
تربیــت جوانــان بــود .تیرانــدازی ،کــوه
نــوردی ،شمشــیرزنی ،دو ،اســب دوانی،
شترســواری ،ارابــه رانــی ،مشــت زنــی،
شــنا و کشــتی ،در ایــن مرز و بــوم رواج
داشــت .پارســیان ،شــکار و شــکارگاه
را آموزشــگاه حقیقــی جنــگ مــی
پنداشــتند و جوانــان پارســی در شــکار،
ســحرخیزی ،بردبــاری در راه رفتــن و
دوندگــی و تیرانــدازی ،آمادگــی روحــی
و چابکــی را فرامــی گرفتنــد.
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از ســال  ،1380کمیســیون ملــی
یونســکو بیســتم آبــان هرســال را
روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح و
توســعه نامگــذاری کــرد تــا فرصتــی
شــود بــرای تبادلنظــر صاحبــان فکــر
و اندیشــه در حــوزه ترویــج ،توســعه و
عمومــی کــردن علمــی کــه در خدمــت
صلــح و توســعه پایــدار قــرار داشــته
باشــد.
ایــن روز یــادآور مســئولیت همــه
سیاســتمداران،
دســتاندرکاران،
رســانهها ،دانشــمندان و عالمانــی
اســت کــه هریــک بــه نوعــی در
توســعه علــم گام برمیدارنــد .امســال
نیــز بــه مناســبت روز جهانــی علــم
در خدمــت صلــح و توســعه بــا
همــکاری کمیســیون ملــی یونســکو
و دفتــر منطقــهای یونســکو در تهــران
مراســمی در ســالن همایشهــای
بوســتان نظامــی گنجــوی برگــزار شــد.
علــم در خدمــت همکاریهــای آب،
اهمیــت ترویــج علــم در حــوزه محیــط
زیســت بــرای رســیدن بــه توســعه
پایــدار ،نقــش انجمنهــای علمــی در
توســعه و ترویــج علــم و تاکیــد بــر
اهمیــت سیاســتگذاریهای پژوهشــی
در عمومــی کــردن علــم از محورهــای
اصلــی مطــرح شــده در ایــن نشســت
بــود.

دکتر رهبر مژدهی آذر-مدیر مسئول نشریه پیام انجمن داروسازان ایران

همانگونــه کــه خواننــدگان محتــرم اطــاع دارنــد همــه
ســاله در روز پنجــم شــهریور مــاه روز داروســاز کــه
مصــادف بــا زادروز دانشــمند ارزشــمند ایرانــی محمــد
ابــن زکریــای رازی میباشــد مراســم بــا شــکوهی از ســوی
انجمــن داروســازان ایــران و انجمــن هــای داروســازان
شــعب در سراســر کشــور برگــزار میگــردد.
امســال نیــز بــه همــت هیئــت مدیــره انجمــن داروســازان
ایــران همایشــی بــا عنــوان همایــش ملــی روز داروســازی
ایــران در ســالن همایــش هــای هتــل المپیــک تهــران در
تاریــخ هفتــم تــا نهــم شــهریورماه بــه مناســبت پنجــم
شــهریور مــاه روز داروســازان بــه مــدت ســه روز برگــزار
گردید.ایــن همایــش کــه از امتیــاز بازآمــوزی برخــوردار بود
بــا ریاســت علمــی اســتاد گرامــی و پژوهشــگر ارزشــمند
جنــاب آقــای دکتــر رضایــت و دبیــر علمــی جنــاب آقــای
دکتــر پرداختــی و دبیــر اجرائــی جنــاب آقــای دکتــر
بقائــی کــه ایشــان نیــز از فرهیختــگان جامعــه داروســازی
ایــران میباشــند بــه نحــو شایســته انجــام گرفــت .در ادامــه
همایــش روز پنجشــنبه هشــتم شــهریورماه مراســم جشــن
باشــکوهی بــا شــرکت تعــدادی از نماینــدگان محتــرم

مجلــس شــورای اســامی ،تنــی چنــد از مدیــران
کل محتــرم وزارت بهداشــت و تعــدادی از مســئولین
محتــرم وزارت کشــور ،مســئولین محتــرم اتــاق بازرگانــی
،پیشکســوتان جامعــه داروســازی و تعــدادی از نماینــدگان
شــعب انجمــن داروســازان ایــران و جمــع کثیــری از اعضــا
انجمــن داروســازان ایــران برگــزار کردیــد .اسپانســر ایــن
مراســم ســازمان بیــن المللــی ســی تــی وان بــود کــه امیــد
میــرود همــکاری انجمــن داروســازان بــا ایــن ســازمان
نتایــج ارزشــمندی را در آییــن بــرای هــر دو ســازمان
داشــته باشــد.
مراســم بــا قرائــت کالم اهلل مجیــد و اجــرای ســرود
ملــی جمهــوری اســامی ایــران افتتــاح گردیــد ابتــدا
جنــاب آقــای دکتــر مژدهــی آذر از پیشکســوتان جامعــه
داروســازی کشــور طــی ســخنرانی مبســوطی همــکاران را
دعــوت بــه حمایــت همــه جانبــه از انجمــن داروســازان
کــه یــک اتحادیــه صنفــی بــا ســابقه صدســاله اســت نمــود
مژدهــی آذر از همــکاران خواســت صنفــی فکــر کننــد و
صنفــی عمــل کننــد در انتخابــات و اجتماعــات صنفــی
داروســازان عمــل نماینــد.
ســپس ریاســت محتــرم انجمــن داروســازان جنــاب
آقــای دکتــر ضیــا پشــت تریبــون قــرار گرفتــه و بــا بیــان
مشــکالت داروســازان و فــارغ التحصیــان دانشــکده هــای
داروســازی خواســتار توجــه بیشــتر مســئوالن محتــرم
کشــور بــر گرفتــاری هــای شــغلی و معیشــتی داروســازان
داروخانــه دار گردیــده و اعــام نمودنــد کــه صنایــع دارویی
کشــور روزهــای ســخت و دشــواری را طــی مینماینــد کــه
چنانچــه بــه مشــکالت صنعــت داروئــی کشــور توجــه
نشــود چــرخ صنایــع داروئــی کشــور از گــردش بــاز خواهــد
مانــد.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی نیــز ســخنرانان
بعــدی بــود کــه هریــک در رابطــه بــا مشــکالت همــکاران
داروســاز و صنایــع داروئــی کشــور مطالبــی را بیــان قــول
پیگیــری مطالبــات داروســازان را بــه همــکاران داروســاز
دارنــد.
بخــش پایانــی همایــش ،اهــدا جوایــز و لــوح تقدیــر
بــه برگزیــدگان بــود برنامــه باشــکوه مراســم پنجــم
شــهریورماه همــراه بــا موســیقی اصیــل ایرانــی و در میــان
کــف زدنهــای حضــار در ســاعت  11بــه شــب پایــان رســید
مطمئنــا خاطــره ایــن شــب باشــکوه مدتهــا در خاطــر
شــرکت کننــدگان خواهــد مانــد.
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تاملــی بــر فرمایشــات
رئیــس جمهــور محتــرم
دکتــر عبــاس کبریایــی زاده-عضــو هیئــت
ـای
ـع داروهـ
ـان صنایـ
ـندیکای صاحبـ
ـره سـ
مدیـ
انســانی

رئیــس جمهــور محتــرم ســال  ۱۳۹۷را بــا بازدیــد از شــرکت
داروســازی تهــران شــیمی و همچنیــن مالقــات بــا تعــدادی از
مدیــران کشــور آغــاز کردنــد .ایــن اقــدام شایســته ایشــان را بــه
فــال نیــک مــی گیریــم و آرزو مــی کنیــم ســال  ۱۳۹۷ســال
بــرون رفــت از مشــکالت و موانعــی باشــد کــه در پیــش روی
صنعــت داروســازی کشــور قــرار دارد .مــرور فرمایشــات رئیــس
جمهــور محتــرم در بازدیــد و افتتــاح خطــوط تولیــد شــرکت
تهــران شــیمی گــواه بــر ایــن اســت کــه متاســفانه رئیــس
جمهــور محتــرم از مشــکالت مبتــا بــه صنعــت داروســازی
کشــور و حــال و روز آن اطــاع کافــی ندارنــد .فرمایشــات
رئیــس جمهــور محتــرم در ایــن بازدیــد گــواه بــر ایــن اســت
کــه ایشــان تصورشــان ایــن اســت کــه صنعــت داروســازی
ایــران صنعتــی اســت ســود ده و روان و در تمــام زمینــه هــای
مالــی و عملیاتــی دارای کارامــدی مطلــوب اســت و تنهــا بایــد
بــا ارتقــاء توانمندیهــای کیفــی خــود را بــه اســتاندارد هــای
جهانــی رســانده و بــه تســخیر بازارهــای منطقــه ای و فرامنطقــه
ای بیاندیشــد!!! ایــن در حالــی اســت کــه ایــن صنعــت ملــی
در روزهــای احتضــار خــود بــه ســر میبــرد .انتظــار مــی رفــت
رئیــس جمهــور محتــرم در بازدیــد از یکــی از شــرکتهای
داروســازی کشــور گزارشــی از مراجــع مســتقل و نــه مراجــع
دولتــی از وضعیــت صنعــت داروســازی کشــور دریافــت مــی
نمودنــد تــا اظهــار نظرشــان در مــورد ایــن صنعــت و آینــده
پیــش روی آن بــا واقعیتهــای موجــود همخوانــی بیشــتری
داشــته باشــد .جهــت اســتحضار رییــس جمهــور محتــرم
عــرض میکنــم کــه مشــکل اول صنعــت داروســازی و دیگــر
صنایــع کشــور در حــال حاضــر رقابــت بــا رقبــای خارجــی در
بیــرون مرزهــا نیســت ،مشــکالت صنعــت ایــران در درون مرزهــا
نهفتــه اســت و نــه بیــرون آن ،رئیــس جمهــور محتــرم شایســته
اســت مســتحضر باشــند کــه آنچــه صنعــت مــا را نانــوان بــرای
رقابــت در بازارهــای جهانــی و منطقــه ای کــرده اســت ریشــه
در ســاختار وروش مدیریــت و اداره کشــور دارد کــه بــه برخــی
از آنهــا اشــاره خواهــم کــرد.
 -1ایــران کشــوری اســت کــه دولــت آن بیــش از  ۴میلیــون
نفــر کارمنــد دارد کــه نزدیــک بــه  ۲ /۱میلیــون نفــر آنهــا در
ســطوح مدیریــت از وزارت گرفتــه تــا رئیــس اداره فعالیــت مــی
کننــد .دیــوان ســاالری دولــت یکــی از مهمتریــن موانــع رشــد
و توســعه کشــور اســت .جنــاب رئیــس جمهــور محتــرم :اگــر
ژاپــن توســعه گراســت ،حجــم دولــت در ایــن کشــور نزدیــک
بــه شــش برابــر کمتــر از ایــران اســت ،در حالــی کــه جمعیــت
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ژاپــن یــک و نیــم برابــر ایــران اســت ،ایــن در حالــی اســت
کــه چنانچــه تعــداد شــاغلین در شــرکتها و نهادهــای عمومــی
وابســته بــه دولــت نیــز بــه ایــن آمــار اضافــه شــود عمــق فاجعــه
بیشــتر خواهــد شــد.
 -۲دیــوان ســاالری دولــت همــواره عجیــن بــا فســاد و رانــت
اســت .رئیــس جمهــور محتــرم :صاحبــان صنعــت انتظــار دارنــد
در ســال  ۱۳۹۷کــه ســال حمایــت از کاالی ایرانــی اســت از
زبــان شــما بشــنوند کــه شــما ایــن دیــوان را درهــم خواهیــد
شکســت و فســاد را در نهادهــای دولتــی کاهــش خواهیــد داد.
جنــاب رئیــس جمهــور محتــرم بــاور کنیــد در هیــچ کشــوری
فســاد در بخــش خصوصــی و تجــارت مردمــی اگــر هــم وجــود
داشــته باشــد نهادینــه نمــی شــود .در اقتصــاد متمرکــز و دیوانی
دولــت اســت کــه فســاد و رانــت نهادینــه و نابــود کننــده یــک
کشــور و ملــت میشــود.
 -3جنــاب رئیــس جمهــور محتــرم در فرمایشــات خــود فرموده
ایــد راه مبــارزه بــا فســاد از مســیر شــفافیت مــی گــذرد .کامــا
درســت وبجــا فرمــوده ایــد .میخواهــم بــه جنابعالــی یــادآور
شــوم کــه دولــت در درجــه اول بهتــر اســت بــا خــودش
شــفاف باشــد ،آیــا بــاور نداریــد کــه ســرانه درآمــد ملــی رو
بــه کاهــش اســت و دالیــل اصلــی رونــد کاهشــی آن هــم بــه
شــیوه اداره کشــور برمیگــردد .بنابرایــن دولتــی کــه آگاه نســبت
بــه کوچــک شــدن اقتصــاد کشــور اســت نبایــد بــر طبــل القــاء
تقاضــا بکوبــد .بایــد بــا مردمــش شــفاف باشــد و جســارت ایــن
را داشــته باشــد کــه بــا مردمــش صادقانــه ریاضــت اقتصــادی را
تبییــن و اجــرای آن را از خــود آغــاز کنــد ،اقدامــی کــه از ابتدای
دولــت تدبیــر و امیــد انتظــار میرفــت در اجــرای طــرح تحــول
ســامت مــد نظــر قــرار گرفتــه و مدیریــت منابــع اســتوار بــر
مدیریــت تقاضــا گــردد.
 -۴جنــاب رئیــس جمهــور محتــرم صنعــت داروســازی مــا
مواجــه بــا ســخت تریــن شــرایطی اســت کــه بخــش عمــده ای
از آن از ســوی دولــت بــه او تحمیــل شــده اســت .دولــت محتــرم
آگاه اســت کــه صنعــت داروســازی مکلــف بــه پرداخــت مالیــات
ارزش افــزوده بابــت اجــزاء دارو اســت ،لكــن اجــازه دریافــت آن
را نــدارد ،دولــت محتــرم آگاه اســت کــه وصــول مطالبــات در
صنعــت داروســازی کــه در کمتــر از یــک دهــه قبــل حــدود ۶۰
تــا  ۸۰روز بــود در پایــان ســال  ۱۳۹۶بــه بیــش از  ۳۶۰روز
و در برخــی از شــرکتها بــه بیــش از  ۴۰۰روز رســیده اســت،
صاحبــان صنعــت انتظــار داشــتند رئیــس جمهــور محتــرم
دســتورات عاجــل و موثــر بــرای حــل مشــکالت صنعــت

رو بــه احتضــار صــادر فرماینــد نــه اینکــه انتظاراتــی بــه دور از
واقعیتهــای حاکــم بــر ایــن صنعــت را کــه بیشــتر رویکــردی
شــعاری دارنــد مطــرح فرماینــد .رئیــس جمهــور محتــرم
شایســته اســت آگاه باشــند کــه هزینــه هــای مالــی صنعــت
داروســازی در ایــران کــه در یــک دهــه قبــل کمتــر از  ۳درصــد
بــوده اســت امــروز بــه بیــش از  ۱۵درصــد رســیده اســت.
جنــاب رئیــس جمهــور محتــرم شایســته اســت آگاه باشــند
بســیاری از صورتهــای مالــی کــه از ســوی شــرکتهای داروســازی
دولتــی و عمومــی (وابســته بــه نهادهــا) ارائــه میشــود فاقــد
شــفافیت الزم بــوده و بســیاری از ایــن شــرکتها چنانچــه از
حمایتهــای پدرســاالرانه نهــاد مربوطــه برخــوردار نباشــند
ورشکســته انــد .شایســته اســت رئیــس جمهــور محتــرم آگاه
باشــند صنعــت داروســازی مــا در حــال رقابــت بــا شــرکتهای
چینــی و هنــدی اســت کــه هیچکــدام از آنهــا مشــکالت دیــوان
ســاالری دولــت ،هزینــه هــای مالــی کمــر شــکن ،فســاد اداری،
دوره بازپرداخــت مطالبــات  ۴۰۰روزه ،مالیــات ارزش افــزوده
بــه کاالیــی کــه دولــت خریــدار آن اســت را ندارنــد .جنــاب
رئیــس جمهــور جهــت یــادآوری حضرتعالــی عــرض مــی
کنــم صنعــت داروســازی در ایــران صنعتــی بــوده اســت کــه
وابســتگی بــه واردات دارو کــه در پیــش از انقــاب  ۷۵الــي ۸۰
درصــد بــوده اســت را در دوران جنــگ تحمیلــی بــه کمتــر از
 ۲۰درصــد و هــم اکنــون بــه کمتــر از  ۳درصــد رســانده اســت.
 -۲ایــن صنعــت کــه دارای پشــتوانه علمــی ،فــن آوری و خــود
بــاوری ملــی اســت یکــی از مهمتریــن ارکان بهبــود و ارتقــای
شــاخصهای ســامت در ایــران بــوده اســت .بهبــود شــاخصهای
ایــران در بیماریهــای عفونــی و واگیــر( پنومونــی  ،ســل و» )...
بیماریهــای قلــب و عــروق ،دیابــت ،پیونــد اعضــاء و ....در تمــام
ایــن مــوارد نقــش داروهــای تولیــد داخــل بــی بدیــل و مثــال
زدنــی در تمــام نشســتهای ســازمان جهانــی بهداشــت ()WHO
بــوده اســت و مــی باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه طی ســالهای
گذشــته همــواره دولتهــای محتــرم از جملــه دولــت حضرتعالــی
بخــش عمــده یارانــه هــا را متوجــه داروهــای وارداتــی نمــوده
انــد و بــه بهانــه کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم حمایتهــای
یارانــه ای را متوجــه داروهــای وارداتــی نمــوده انــد -۳ ،تاثیــر
ارتقــاء شــاخصهای ســامت و افزایــش طــول عمــر ایرانیــان و
هزینــه فایــده ناشــی از محصــوالت صنعــت داروســازی داخلــی
بــا داروهــای وارداتــی قابــل قیــاس نبــوده و تاثیــر صنایــع
داخلــی در افزایــش طــول عمــر ایرانیــان و امیــد بــه زندگــی
امــری انــکار ناپذیــر و قابــل توجــه بــوده اســت-۴ .جنــاب رئیس
جمهــور محتــرم اختــاف قیمــت یــک واحــد داروی ایرانــی بــا
یــک داروی وارداتــی از هنــد و یــا کشــورهای مشــابه کــه وارد
ایــران شــده و از تمــام مزایــای کشــورش ( از جملــه پــول ارزان
بــرای تولیــد  ،حمایتهــای مالیاتــی  ،حمایتهــای صادراتــی و)...
برخــوردار بــوده حداقــل  ۳۰۰درصــد اســت .بــه عبارتــی یــک
داروی ایرانــی حداقــل  ۳برابــر از داروی ژنریــک وارداتــی ارزان
تــر بــه دســت مــردم رســیده اســت و ایــن مرهــون مدیریــت
علمــی و فــن آورانــه صاحبــان ایــن صنعــت بــوده اســت.
چنانچــه ایــن مقایســه را بــا یــک داروی اروپایــی و آمریکایــی
انجــام دهیــم اختــاف بــه بیــش از  ۵۰۰تــا  ۱۴۰۰درصــد مــی
رســد .و - ۵چنانچــه  ۹۷درصــد دارویــی کــه توســط صنایــع
داخلــی تولیــد میشــود را دولــت محتــرم ناچــار بــود واردات
کنــد دولــت محتــرم بایــد  ۳تــا  ۵برابــر آنچــه امــروز بابــت
دارو پرداخــت مــی کنــد پرداخــت مــی نمــود .بــه عــاوه اینکــه

اطمینانــی وجــود نــدارد کــه کیفیــت داروهــای وارداتــی از ایــن
منابــع متفرقــه اســیایی و اروپــای شــرقی قابــل اتــکا باشــد.
 -۶صنعــت داروســازی در ایــران از نظــر وســعت فــن آوری از
جملــه کشــورهای پیشــرو در دنیاســت .تــوان تولیــد مــواد اولیــه
دارویی،صنعــت بیوتکنولــوژی پیشــرفته ،صنعــت واکســن ســازی
بــا قدمــت بیــش از  ۸۰ســال و  . .........جنــاب رئیــس جمهــور
محتــرم ایــن هــا نعمــت هایــی اســت کــه دیــروز و امــروز
مشــمول کفــران نعمــت مدیــران محتــرم بــوده و حــال و روز
امــروز ایــن صنعــت رو بــه احتضــار را رقــم زده اســت .انتظــار
مــی رفــت در آغــاز ســال حمایــت از کاالی ایرانــی حضرتعالــی
مــی فرمودیــد :صاحبــان صنعــت ! مــن دردهــا و مشــکالت
شــما را مــورد تحقیــق قــرار داده ام  ،آگاهــم کــه شــما بــرای
حفــظ حیــات خــود و حفــظ تــوان تولیــد خــود بایــد هزینــه
هــای مالــی تــان کاهــش یابــد  ۲قیمــت گــذاری کاالهــای
شــما منصفانــه باشــد و مــن قــول مــی دهــم کمیســیون قیمــت
گــذاری دارو را کــه دو ســال اســت تعطیــل کــرده ام فعــال و
اجــازه دهــم حداقــل داروهــای شــما زیــان ندهــد...٣ .وقتــی بــه
کاالهــای لوکــس ارز مبادلــه ای مــی دهیــم بــه دارو و اجــزاء
آن و ماشــین االت آن هــم هماننــد ســایر کاالهــا ارز مبادلــه ای
بدهــم (بــه قــول وزیــر محتــرم بهداشــت در دولــت احمــدی
نــژاد دارو را هــم مثــل زيــن و نعــل اســب ببینیــم)  -۴بــرای
توســعه ایــن صنعــت ملــی کــه پشــتوانه عظیــم امنیتــی بــرای
کشــور اســت حمایتهــای تســهیالتی (ریالــی و ارزی) قایــل
شــوم -۵وقتــی بــه عنــوان دولــت و از طریــق بیمارســتانهای
دولتــی بدهــی معوقــه بیــش از یکســال بــه شــما دارم مطالبــات
مالیاتــی تــان را هــم بــه تاخیــر مــی انــدازم و یــا اینکــه دســتور
میدهــم تهاتــر کننــد-۶ .مــن آگاهــم کــه بیــش از  ۷۰درصــد
داروهــای تولیــدی را ســازمانهای بیمــه گــر و بیمارســتانهای
دولتــی خریــد مــی کننــد .چنانچــه دولــت منابــع داروهــا را
بــه موقــع پرداخــت نکنــد آگاهــم کــه تاخیــر پرداخــت بیمــه
هــا در درجــه اول شــرکتهای تولیــدی را بــا مشــکل مواجــه
خواهــد کــرد .بنابرایــن دســتور خواهــم داد کــه ســازمان
مدیریــت مطالبــات بخــش دارویــی بیمــه هــا را در اولویــت قــرار
دهــد -۷ .مــن آگاهــم کــه در طــول ســال  ۱۳۹۶علیرغــم
آنکــه ســال اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال زایــی بــود بســیاری از
شــرکتهای داروســازی ناچــار بــه تعدیــل نیــرو شــدند و نــه تنهــا
اشــتغال زایــی نداشــتیم بلکــه ریــزش نیــرو اتفــاق افتــاد .مــن
آگاهــم کــه ریــزش نیــرو از صنعتــی هماننــد صنعــت داروســازی
کــه نیــروی انســانی آن ســرمایه ارزشــمند آن اســت خســارت
دو چنــدان بــرای آن صنعــت و کشــور اســت -۸ .مــن آگاهــم
کــه شــما تمــام تالشــتان را بــرای توســعه صــادرات مبــذول
داشــتید ،لكــن موانــع و مشــکالت داخلــی و مشــکالتی کــه
کشــور بــا دیگــر کشــورها دارد صادرات شــما را ســخت و دشــوار
کــرده بــود و مــن دســتور خواهــم داد بــه ازای هــر یــک میلیــون
دالر صــادرات کــه شــما انجــام دهیــد  ۳برابــر آن بــه شــما
تســهیالت ریالــی و ارزی ارزان بدهنــد تــا بتوانیــد بــا توســعه
صــادرات فشــارهای مالــی کــه در داخــل بــر شــما تحمیــل مــی
شــود را کمتــر کنیــد - .مــن آگاهــم کــه بیشــترین تولیــدات
دانــش بنیــان در حــوزه داروســازی اتفــاق مــی افتــد کــه افتخــار
بزرگــی بــرای کشــور اســت .مــن بــه شــما قــول مــی دهــم کــه
چنانچــه محصــول نویــن و فــن آور را تولیــد کردیــد حمایتهــای
یارانــه ای را کــه تــا دیــروز بــه شــرکتهای خارجــی و وارداتــی
مــی دادم بــه شــما تخصیــص دهــم.
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باب اول
ضــرب المثــل معروفــی اســت کــه میگویــد احتــرام هرکس دســت
خــود اوســت در حقیقــت ایــن ضــرب المثــل مفهــوم و معنایــش
ایــن اســت کــه مــا بایــد ابتــدا خودمــان بــرای خــود ارزش قائــل
باشــیم تــا دیگــران بــرای مــا ارزش قائــل شــوند حــاال شــما
خواننــده عزیــز خواهیــد پرســید از مطــرح کــردن ایــن ضــرب
المثــل بــه چــه نتیجــه ای میخواهیــد برســید میخواهــم بگویــم
بعضــی از همــکاران داروســاز هنــوز کــه هنــوز اســت پــی بــه ارزش
کاری کــه انجــام میدهنــد و اهمیــت مســئولیتی کــه در قبــال
بیمــار دارنــد بطــور کامــل پــی نبــرده انــد یعنــی تــا حــدودی
میداننــد کــه مســئولیت در مقابــل ارائــه خدمــات داروئــی و
پذیرفتــن مســئولیت فنــی داروخانــه از اهمیــت خــاص خــودش
برخــوردار اســت ولــی در عیــن حــال بعضــا از رفتــار و عملکــرد
آنــان ایــن برداشــت میشــود کــه ایــن همــکار عزیــز مــا بــه معنــای
واقعــی کلمــه پــی بــه ارزش و اهمیــت مســئولیتی را کــه پذیرفتــه
انــد نبــرده نــد ســوال میفرمائیــد توضیــح بیشــتری بدهیــد اطاعت
میکنــم و عــرض میکنــم بارهــا ایــن شــده کــه وقتــی وارد داروخانه
میشــوید دکتــر داروســاز را نمیبینیــد میگوینــد بانــک رفتــه کار
بانکــی داشــته االن میایــد و در همیــن حــال تکنســین مربوطــه در
حــال ارائــه خدمــات داروئــی اســت .و یــا مالحظــه میکنیــد کــه
داروســاز در ترافیــک گیــر کــرده اســت ولــی در داروخانــه افــراد
مشــغول ارائــه خدمــات داروئــی هســتند در حالیکــه اگــر پزشــک
دقیقــه ای در داروخانــه نباشــد کار طبابــت تعطیــل اســت.و یــا
مثــال دیگــر اکثــر بیمــاران از اینکــه در بعضــی از داروخانــه هــا
حضــور داروســاز محســوس نیســت شــکایت دارنــد یعنــی داروســاز
حضــور دارد ولــی پشــت پیشــخوان او را نمــی بینیــد .بعضــی از
مســئولین محتــرم دولتــی هــم همیــن نظــر را تکــرار میکننــد کــه
حضــور داروســاز را احســاس نکــرده انــد.
البتــه اکثــر همــکاران بــه ســنگین بــودن وظائــف خــود آگاه بــوده
و قابــل تقدیــر میباشــند .بنابرایــن روی ســخن بنــده دربــاره
اقلیتــی اســت کــه همانطــور کــه عــرض کــردم هنــوز کــه هنــوز
اســت بــه ســنگینی وظیفــه خــود چنــدان پــی نبــرده انــد.
دوســتان عزیــز یــک اشــتباه در ارائــه خدمــات داروئــی ســالها
شــما را درگیــر محاکــم قضائــی خواهــد کــرد کــه عــاوه بــر
هزینــه ســنگین مالــی کــه بــه دنبــال خواهــد داشــت بــرای شــما
کــه نیــاز بــه آرامــش و دقــت نظــر داریــد ایجــاد ســالها اســترس،
تشــویش و نگرانــی خواهــد کــرد.
پزشــک بــرای بیمــار قطــره آرتــی پیــک  20نوشــته و داروخانــه
قطــر آتروپیــن داده اســت.البته کــه پزشــک هــم آرتــی پیــک را
شــبیه آتروپیــن نوشــته اســت ولــی بــا دقــت بیشــتر و بــا توجــه
بــه تعــداد 20عــدد مشــخص میشــود ایــن قطــره آرتــی پیــک
اســت نــه آتروپین.ظمنــا طبــق تشــخیص پزشــک معالــج مشــکلی
بــرای بیمــار ایجــاد نشــده و هیــچ نگرانــی جســمی بــرای بیمــار
ایجــاد نکــرده اســت .ولــی اکنــون مــدت دوســال و انــدی اســت
کــه داروســاز را بــه محاکــم مختلــف دعــوت مینماینــد و باالخــره

به پرداخت چندمیلیون تومان دیه محکوم میگردد.
دوســتان و همــکاران گرامــی وظیفــه ســنگینی را برعهــده داریــد
و داریــم حداقــل ایــن اســت کــه خــود بــه اهمیــت آن واقــف
باشــیم و آن را فرامــوش نکنیــم کــه قانــون دوســت و دشــمنی
نمیشناســد.
باب دوم
جملــه بســیار معــروف و بــاارزش شــاورهم فــی المــر در امــور
مشــاوره کنیــد معمــوال اکثــر دوســتان و همــکاران تاییــد میکننــد
کــه در امــور بایــد مشــاوره کردمشــورت کــرد بعــد تصمیــم
گرفــت ولــی دیــده میشــود و شــنیده میشــود کــه بعضــی از
همیــن همــکاران عزیــز در عمــل ایــن فرمایــش ذی قیمــت را
نادیــده میگیرنــد و میشــود آنچــه کــه نبایدبشــود.حاال میپرســید
چطــور و چگونه.اکثــر فــارغ التحصیــان دانشــکده های داروســازی
چــه از دانشــکده هــای خــارج کشــور و چــه از داخــل کشــور بعــد
از فــارغ التحصیلــی بــه فکــر اشــتغال مــی افتنــد و امــروزه بــه
دالیــل بیشــتری فــارغ التحصیــان رو بــه تاســیس داروخانــه
میاورند.تاســیس داروخانــه نیــاز بــه ســرمایه اولیــه دارد امــروزه
بــرای تاســیس داروخانــه صحبــت از میلیــارد میشــود .یــک بــاب
مغــازه بعــد تزئینــات داخــل مغــازه و بعــد مجــوز تاســیس هزینــه
بــس ســنگینی میطلبــد کــه معمــوال همــکاران داروســاز جــوان
مــا فاقــد آن هســتند در ایــن لحظــه اســت کــه افــرادی بعنــوان
ســرمایه گــذار داروســاز و غیرداروســاز آمادگــی خــود را بــرای
ســرمایه گــذاری بــه ایــن داروســاز تــازه فــارغ التحصیــل اعــام
مینماینــد.در ایــن نقطــه اســت کــه دوســت عزیــز مــا نیــاز بــه
مشــاوره دارد کــه متاســفانه آن را فرامــوش مینمایــد و مشــکل
از اینجــا شــروع میشــود اصــوال شــریک شــدن و شــراکت خــود
داســتان مخصــوص و ویــژه ای دارد.البتــه اینگونــه برداشــت
نشــود کــه بنــده هرگونــه کار مشــترک را نفــی میکنــم .اینجانــب
اتفاقــا بــه دوســتان و همــکاران توصیــه میکنــم کــه یــاد بگیریــد
و بگیریــم کــه باهــم کار کنیــم بــا هــم کار کــردن را فــرا بگیریــم
ولــی در شــروع کار مشــاوره و اســتفاده از یــک راهنمــای باتجربــه
را فرامــوش نکنیــم .دوســتانی داریــم و میشناســیم کــه سالهاســت
بــا یکدیگــر کار میکننــد و بســیار هــم موفــق هســتند و متاســفانه
همکارانــی را میشناســیم کــه بــدون مشــورت در دام افــراد نابــاب
افتــاده انــد و اکنــون در زنــدان بــه ســر میبرنــد.
انجمــن داروســازان ایــران چــه دبیرخانــه مرکــزی و چــه دبیرخانــه
شــعب آن آمــاده ارائــه مشــاوره هــای صنفــی همــکاران میباشــند.
دوســتان قبــل از اقــدام بــه ســرمایه گــذاری بــا مشــاورین
انجمــن داروســازان ایــران مشــورت نمائیــد تــا میتوانیــد ســوال
کنیــد و راهنمائــی بگیریــد مطمئنــا ضــرر نخواهیــد کــرد .البتــه
و صدالبتــه ســرمایه گــذاری چنــد داروســاز همیشــه از ســوی
انجمــن داروســازان ایــران بــا اســتقبال روبــرو شــده اســت  .و در
هــر حــال مشــاوره یادتــان نــرود هرگونــه قــراردادی را در انجمــن
خــود منعقــد کنیــد.

دکتــر محمدبقایی-مدیرعامــل شــرکت
البــرز تجــارت یگانــه

بــر روی پوســت صــورت حــدود  ۳۰۰هزار
منفــذ و روزنــه کوچــک وجــود دارد کــه در
واقــع همــان دهانــه هــای فولیکــول مــو
و داکــت هــای کانــال پیلوسباســه مــی
باشــند .ایــن منافــذ اجــازه تخلیــه چربــی
هــای تولیــدی مــازاد را بــه پوســت داده و
بــا تبخیــر عــرق  ،رطوبــت پوســت را نیــز
تنظیــم مــی نمایــد  ،هرچنــد منافــذ بــاز
پوســت بیشــتر مشــخصه پوســت هــای
چــرب اســت امــا همــه انــواع پوســت در
هــر ســن و ســالی و بــا هــر جنســیتی
میتواننــده منافــذی بــاز داشــته باشــند.
در تعریفــی از منفــذ پوســتی مــی بینیــم
ایــن منافــذ شــکلی مــدور و ســایزی
بزرگتــر از  ۲میلــی متــر دارنــد و در
تعریــف دیگــر نیــز آنهــا را بــه ســه دســته
زیــر تقســیم بنــدی نمــوده انــد:
منافــذ قابــل رویــت پوســت بــا ســایز 2تــا  ۶ ۰میلــی متــر
منافــذ بــزرگ بــا ســایز ۳تــا  ۵۶میلــیمتــر
منافذ بسته سرسياه پوستیمنافــذ پوســت ســاختمانی ثابــت نداشــته
بلکــه ســاختمانی دینامیــک دارنــد،
عوامــل متعــدد داخلــی و خارجــی
هماننــد جنســیت  ،ژنتیــک  ،ســن ،
تمــاس طوالنــی مــدت بــا اشــعه آفتــاب
 ،تمــاس بــا مــواد کومــدوژن زنوبایوتیــک،
آکنــه و ســيوره در ایجــاد منافــذ بــزرگ
پوســتی موثرنــد .امــا از منظــر کلینیکــی
ســه علــت بــرای بــروز منافــذ بــزرگ و بــاز
مطــرح مــی شــوند کــه عبارتنــد از :
 -1افزایــش ترشــح ســبوم  -۲کاهــش
االستیســیته پوســت  -٣افزایــش حجــم
فولیکــول مــو و در پــی آن افزایــش ســایز
منفــذ البتــه افزایــش ســایز منفــذ خــود
مــی توانــد بــه دالیــل متعــددی رخ دهــد؛
افزایــش ســایز منافــذ مــی توانــد بــه
دلیــل تمایــز یــا  differentiationناقــص و
ناكامــل کراتینوســیت هــای پوســت کــه
در پــی آن فراینــد طبیعــی دسکوامیشــن
یــا پوســته ریــزی طبیعــی را نیــز دچــار
مشــکل مــی نمایــد رخ دهــد .ازدیــاد
دسکوامیشــن لیبــا اناشــه  ،اماواهــای ارده

و موضــع گشــته و انســداد منافــذ و بــرای
آن اندبدبــاط آنهــا را در پــی دارد.
 -۳رعایــت نــکات تغذیــه ایــی یکــی
دیگــر از مــواردی اســت کــه بایــد مدنظــر
قــرار گیــرد زیــرا غذاهــا مــی تواننــد
منابــع مهمــی بــرای آغــاز ســنتز ســبوم
باشــند  ،غذاهــای پــر کربوهیــدرات ،بــا
ایندکــس بــاالی گالیســمیک خــود موجــب
هیپوگلیســمی ،ری اکتيــو هایپرانســولینمیا
و افزایــش ســاخت  IGF1يــا « فاکتــور
رشــد شــبه انســولین  « ۱و كاهــش
 IGFBP-3کــه مســئول کنتــرل رشــد
ســلولی اســت ،مــی گردنــد و مــی تواننــد
موجــب افزایــش ترشــح ســبوم شــوند.
 -۴افزایــش االستیســیته پوســت اقــدام
دیگــری اســت کــه مــی توانــد در کاهــش
ســایز منافــذ موثــر باشــد  ،در ایــن رابطــه
بکارگیــری روشــهای متعــدد لیزرتراپــی،
هایفــو  ...بــا بکارگیــری فــرآورده هــای
مراقبــت از پوســت کــه هــم بــه افزایــش
اســتحکام و االستیســیته ی پوســت بیفزاید
و هــم ایجــاد انســداد ننمایــد نیــز مــی
توانــد موثــر باشــد  .بــه هــر حــال زمانــی
کــه پوســت دچــار افتادگــی و شــلی ناشــی
از رونــد پیــر پوســتی مــی گــردد منافــذ
پوســت راحــت تــر مــی تواننــد ســایز خــود
را افزایــش دهنــد و هــر گونــه اقدامــی در
جهــت افزایــش االستیســیته آن مــی توانــد
بــه حــل مشــکل کمــک نمایــد.
بــه عــاوه آکنــه مزمــن راجعــه ،عــدم
باالنــس در ترشــح هورمونهــای جنســی و
رژیــم هــای مراقبــت از پوســت هماننــد
اســتفاده ناصحیــح از محصــوالت کازمتیــک
و انتخــاب ناصحيــح آنهــا  ،عــادات
شستشــوی صــورت و تابــش آفتــاب نیــز از
عواملــی اســت کــه نبایــد از نظر دور داشــت
هرچنــد محصــوالت  ،داروهــا و رژیــم هــای
گوناگونــی بــرای درمــان و کاهــش یــا از
بیــن بــردن منافــذ وجــود دارد و مرتبــا

نیــز تبلیــغ و پیشــنهاد مــی گــردد ،امــا بــا
توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده بــه نظــر مــی
رســد کــه :و ارائــه یــک نســخه بــا الگــوی
درمانــی مشــترک بــه افــرادی کــه از ایــن
مشــکل رنــج بــرده و تمایــل بــه اصــاح آن
دارنــد انتخــاب صحیحــی نیســت.
و بایــد بــه دنبــال علــت بــروز و انتخــاب
درمــان شــخصی بــرای فــرد مــورد نظــر
بــود امــا بــه صــورت کلــی اگــر بخواهیــم
اســتراتژی خــاص درمانــی را بــرای منافــذ
بــاز پوســت ارائــه دهیــم مــی توانیــم از
محصــوالت یــا روش هایــی اســتفاده کنیــم
کــه موجــب کاهــش ترشــحات ســيوم مــی
گردنــد البتــه ایــن دســت از محصــوالت
هماننــد ایزوترتینوئیــن و هورمــون تراپــی
مــی تواننــد خوراکــی باشــند یــا مــی
تواننــد فــرآورده هــای کازمتیــک خــاص
بــا بهــره گیــری از مــواد گیاهــی  ،عصــاره
هــا و دیگــر مشــتقات آن يــا پپتیــد هــای
موثــر در ایــن زمینــه  ...باشــد  ،البتــه روش
هایــی هماننــد لیــزر تراپــی و نــور درمانــی
نیــز در ایــن رابطــه بــکار گرفتــه مــی شــود
گزارشــاتی مبنــی بــر تاثيــر تزریــق بوتاکس
بــر کاهــش ترشــح ســيوم و کاهــش ســایز
منافــذ نیــز وجــود دارد.
 اســتفاده از محصــوالت غيــر منســددکننــده پوســت نیــز یکــی دیگــر از نکاتــی
اســت کــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد یعنی
از محصــوالت کازمتیــک یــی اســتفاده
گــردد کــه خــود موجــب انســداد منافــذ
پوســت نشــوند  ،مرطــوب کننــده هــا ،ضــد
آفتابهــا ،لوســیونها و کــرم هایــی تحــت
عنــوان  oil freeدر ایــن رابطــه عرضــه
مــی گردنــد.
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اوضــاع نگــران کننــده اقتصــاد کشــور و بحــران هــای
ناشــی از سیاســت خارجــی در کنــار مدیریــت غیــر
علمی،ســلیقه ای و ناکارآمــد و البتــه سیاســت گــذاری
هــای یــک شــبه و خلــق تصمیمــات فــی البداهــه عــاری
از آینــده نگــری باعــث شــده اســت شــرایط ایــن روزهای
کشــور چنــدان بــرای فعالیتهــای اقتصــادی مســاعد
نباشــد .طبیعتــا در چنیــن شــرایطی الزم اســت تمامــی
بنگاههــای اقتصــادی ،در سیاســتها و برنامــه هــای

پیــش گرفتــه شــده توســط مدیــران بنگاههاســت کــه
میــزان آســیب ناشــی از بحــران را تعییــن مــی کنــد.
صنعــت دارو یکــی از صنایعــی اســت کــه همــواره از
لحــاظ مالــی در فشــار بــوده اســت.یکی از منابــع مهــم
ورودی هــر ســازمانی مــاده اولیــه اســت کــه هزینــه
تامیــن آن در زمــره هزینــه هــای عمــده تولیدکنندگان
قــرار مــی گیــرد .وابســتگی بــاالی تولیــدات بــه واردات
انــواع مــواد اولیه،کاالهــای واســطه ای،و ســرمایه ای از

نحوه مدیریت،نوع مواجهه و
سیاست در پیش گرفته شده توسط
مدیران بنگاههاست که میزان
آسیب ناشی از بحران را تعیین
می کند.

کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت خــود بازنگــری کننــد.
در حــوزه داروســازی نیــز تولیــد کننــدگان بــا قطــع
تخیفیفاتــی کــه پیــش ازیــن بــرای افزایــش عمــق نفــوذ
در بــازار بــه شــرکتهای توزیــع یــا داروخانــه هــا ارائــه
مــی کردنــد از یــک طــرف و بــا حــذف تولیــد محصوالت
هزینــه بــر و کــم ســود و در نهایــت بــا کاهش اســتمهال
زمانــی فــروش بــه اســتقبال شــرایط جدیــد رفتــه انــد.
شــرکتهای توزیــع نیــز بــا کاهــش فرجــه هــای زمانــی،
کاهــش عرضــه بعضــی از اقــام و البتــه تعییــن شــرایط
خــاص بــرای تعــدادی از محصــوالت ســبد خــود ،ســعی
دارنــد نقدینگــی و ســرمایه در گــردش خــود را حفــظ
نماینــد تــا در روز مبادا(بــه تعبیــر وزیــر بهداشــت)
مشــکالت کمتــری را تجربــه کننــد .شــاید بیشــترین
ســردرگمی در زنجیــره دارویــی کشــور در حــال
حاضــر مربــوط بــه حــوزه عرضــه یــا همــان داروخانــه
هــا باشــد و همیــن موضــوع باعــث خواهــد شــد در
نهایــت بیشــترین آســیب هــای ناشــی از شــرایط اخیــر
اقتصــادی متوجــه داروخانــه هــا باشــد.چرا کــه بــدون
تعــارف ،غالــب داروســازان فعــال در حــوزه داروخانــه
بــه علــت عــدم آمــوزش کافــی،از دانــش مدیریتــی
بــرای فعالیــت در بحــران هــای اقتصــادی بــی بهــره
بــوده و مدیریــت تجربــی یــا اکتســابی را بــر مجموعــه
تحــت مدیریــت خــود اعمــال مــی کننــد .در هــر صورت
مــی تــوان گفــت تحریــم هــا و بحــران هــای اقتصــادی
قابــل پیــش بینــی ناشــی از آن بــر تمامــی بنگاههــای
اقتصــادی فعــال در یــک حــوزه خــاص اثــرات یکســانی
دارد ولیکــن نحــوه مدیریت،نــوع مواجهــه و سیاســت در
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مجــاری اســت کــه بــا اعمــال تحریــم ها،اقتصــاد یــک
کشــور را در معــرض تهدیــدات بالقــوه قــرار مــی دهــد.
قبــل از تحریــم هــا در ایــن صنعــت خریدهــای خارجی
مــدت دار انجــام مــی شــد و در داخــل هــم بــرای نفــوذ
بیشــتر بــه بــازار معمــوال از سیاســت فــروش مــدت دار
و البتــه ارائــه تخفیفــات اســتفاده مــی شــد.با بــه میــان
آمــدن بحــث تحریــم هــا و بــا توجــه محدودیــت هــای
ایجــاد شــده در انتقــال پــول از طریــق بانکها ،گشــایش
اعتبــار بــرای تامیــن مــواد اولیــه بــه ســادگی صــورت
نخواهــد پذیرفــت و احتمــاال شــرکتها ناگزیــر خواهنــد
بــود کل بهــای مــواد اولیــه وارداتــی را در زمــان خریــد
یکجــا پرداخــت کننــد .بنابرایــن حتــی اگــر رویــه های
تحریمــی منجــر بــه قطــع واردات نگــردد ،افزایــش
هزینــه هــای واردات ،از یــک طــرف بهــای تمــام شــده
تولیــد در داخــل را بــا افزایــش روبــرو خواهــد ســاخت
و از طــرف دیگــر شــرکتها را بــا مشــکل کمبــود
ســرمایه در گــردش مواجــه خواهــد ساخت.ســرمایه
در گــردش یــا دارایــی هایــی جاری،دارایــی هایــی
هســتند کــه بــه صــورت معقــول و منطقــی در طــی
یــک ســال مالــی قابــل تبدیــل بــه پــول نقــد هســتند.
بنابرایــن ســرمایه گــذاری هــای کوتــاه مدتــی کــه بــه
ســادگی قابــل فــروش و تبدیــل بــه نقدینگــی هســتند
هــم جــزء دارایــی هــای جــاری یــا ســرمایه درگــردش
محســوب مــی شــوند.موجودی انبــار نیــز در صورتــی
کــه در افــق زمانــی کوتــاه مــدت قابــل فــروش و تبدیل
بــه پــول نقــد باشــد در گــروه دارایــی دریافتنــی

کــه شــامل مطالبــات کوتــاه مدتــی کــه بتــوان آنهــا را
بــه پــول نقــد تبدیــل کرد،شــکل دیگــری از دارایــی
هــای جــاری بــه شــمار مــی آید.اگــر چــه ممکن اســت
بــا منفــی بــودن ســرمایه در گــردش یــک مجموعــه
اقتصــادی همچنــان مــی توانــد تــا مدتــی بــه کار
ادامــه دهــد امــا چنیــن وضعیتــی در بلنــد مــدت
پایــدار نخواهــد بــود .مدیــران شــرکتها مــی تواننــد
از طریــق کاهــش مــدت زمــان نگهــداری موجــودی
کاال و کاهــش مــدت زمــان وصــول مطالبــات و در
نتیجــه کاهــش چرخــه نقدینگــی ،ایجــاد ارزش
نمــوده و ســود آوری خــود را بهبــود بخشــند.
بــا ایــن اوصــاف مــی تــوان رفتــار شــرکت هــای تولیــد
کننــده در خصــوص کاهــش فرجــه زمانــی فــروش
داروهــا را اقدامــی حســاب شــده،علمی،منطقی و
درجهــت رونــد بــازار دانســت.همچنین مــی تــوان
گفــت حــذف آفرهــا نیــز اقدامــی جهــت تبدیــل
موجــودی انبــار بــه حداکثــر پــول نقــد و تبدیــل
آن بــه بیشــترین میــزان ســرمایه در گــردش قابــل
تحصیــل اســت .همانطــور کــه پیــش از ایــن گفته شــد
تحریــم هــا موجــب افزایــش هزینــه هــای مختلــف در
شــرکتهای تولیــدی خواهــد شــد.در چنیــن شــرایطی
عــدم تبدیــل موجــودی انبــار بــه پــول نقــد در کوتــاه
تریــن زمــان ممکــن اســت باعــث فزونــی گرفتــن
بدهــی هــای جــاری نســبت بــه دارایــی هــای جــاری
و منفــی شــدن ســرمایه در گــردش خالــص گردد.اگــر
چــه تجــارب حاصــل از تحریــم هــای قبلــی نشــان مــی
دهــد شــرایط فعلــی ناپایــدار و احتمــاال کوتــاه مــدت
بــوده و پــس از شناســایی و فعــال شــدن راهکارهــای
فــرار از تحریــم هماننــد راههــای انتقــال پــول بــه
شــرکتهای تولیــد کننــده مــواد اولیــه و پرداخــت بــا
ارزهایــی غیــر از دالر ،شــرایط تــا حــدودی از شــکل
فعلــی فاصلــه گرفتــه و مجــددا بــه حالــت متعــادل
بــاز خواهــد گشــت.بر ایــن اســاس بــه نظــر مــی رســد
آن دســته از شــرکتهایی کــه تــا ابتــدای ســال  ۹۸بــا
مدیریــت صحیــح منابــع و البتــه تبدیــل دارایــی هــای
خــود اعــم از موجــودی انبــار و اســناد و حســابهای
دریافتنــی بــه پــول نقــد از بحــران فعلــی عبــور کننــد
در ســال  ۹۸مجــددا بــه منظــور تحریــک بازار،افزایــش
ســهم فــروش و بــاال بــردن عمــق نفــوذ بــه بــازار
مجــددا نســبت بــه افزایــش فرجــه فــروش و برقــراری
تخفیفــات بعضــی از اقــام اقــدام خواهنــد کــرد.
لــذا در مجمــوع بایــد اقــرار کــرد کــه در حــال حاضــر
صنایــع داروســازی کشــور علیرغــم فشــاری کــه بــه
شــرکتهای توزیــع دارو و داروخانــه هــا وارد نمــوده
انــد مســیر صحیحــی را در پیــش گرفتــه انــد و
بــه هیــچ عنــوان نمــی تــوان بــه خاطــر بــه کار
گرفتــن سیاســتهای مذکــور بــه آنهــا خــرده گرفــت.
بخــش دیگــری از زنجیــره داروســازی کشــور کــه
قطعــا از تحریــم هــا متاثــر خواهــد بــود شــبکه
توزیــع داروســت.در ایــن بخــش شــرکتهایی کــه از
کمتریــن میــزان بدهــی هــای جــاری برخــوردار بــوده
و داروهــای موجــود در ســبد خــود را در ســریعترین
زمــان ممکــن بــه پــول نقــد تبدیــل کننــد کمتریــن
میــزان آســیب را متحمــل خواهنــد شــد و در طــرف

مقابــل شــرکتهایی کــه بیشــترین بخــش از خریــد
داروی خــود را بــه صــورت نقــدی(و نــه امانــی)
انجــام داده امــا داروهــا را بــه هــر دلیلــی بــه صــورت
فــروش هــای بــا فرجــه بــاال در اختیــار داروخانــه هــا
قــرار داده انــد بــه دلیــل کمبــود ســرمایه در گــردش
یــا زمیــن گیــر شــده و یــا مــی بایســت دســت بــه
دامــان تســهیالت بانکــی شــوند کــه البتــه ایــن
اقــدام کامــا بــه مثابــه یــک ُمســکِن،درمان موقتــی
و گــذرا عمــل خواهــد کرد.چــرا کــه دولــت بــزودی
بــه منظــور کاهــش نــرخ تــورم ناگزیــر خواهــد بــود
از طریــق افزایــش ســود ســپرده هــای بانکــی نســبت
بــه جــذب نقدینگــی بــازار اقــدام نماید.ایــن اقــدام بــه
نوبــه خــود ســود تســهیالت بانکــی را افزایــش داده
و باعــث مــی شــود تســهیالت بــا نــرخ بــه اصطــاح
گرانتــری بــه متقاضیــان پرداخــت گردد.گرفتــار شــدن
در دام تســهیالت بانکــی بــه منظــور تامیــن ســرمایه در
گــردش یکــی از اساســی تریــن چالشــهای شــرکتهای
توزیعــی خواهــد بــود کــه نســبت بــه نســیه فروشــی
بــدون برنامــه و بــا فرجــه زمانــی بــاال اقــدام نمــوده و
یــا در وصــول مطالبــات خــود از داروخانــه هــا ناتــوان
هســتند .در ماههــای آتــی شــرکت هــای توزیــع بــه
شــدت بــا نوعــی از ریســک موســوم بــه نکــول بدهــی
یــا ریســک اعتبــاری مواجــه خواهنــد بــود.در اصطــاح
اقتصــادی اگــر طرف قــرارداد نتوانــد در قبال قــراردادی
کــه دارد بــه تمــام یــا بخشــی از تعهداتــش (بــه صورت
خواســته و یــا ناخواســته)عمل کنــد «نکــول» انجــام
داده اســت.از بابــت نکــول معمــوال ریســکی بــه وجــود
مــی آیــد کــه کــه بــه ریســک اعتبــاری معــروف اســت.
در شــرایط فعلــی بهتریــن راهــکار بــرای کاهــش دادن
ریســک اعتبــاری ،انتخــاب خــوب طرفهــای قــرارداد
اســت.تجربه نشــان مــی دهــد بیشــترین ریســک
اعتبــاری از طــرف داروخانــه هــا یــا بیمارســتان هــای
دولتــی بــه شــرکتهای توزیــع تحمیــل مــی گردد.لــذ
ا بهتریــن راهــکار بــرای شــرکتهای توزیــع کوچــک و
بــا ســرمایه در گــردش اندک،کاهــش حجــم فــروش
بــه داروخانــه هــای دولتــی و انتخــاب صحیــح شــرکای
کاری از میــان مشــتریانی اســت کــه کمتریــن میــزان
ریســک اعتبــاری را متوجــه شــرکتهای توزیــع خواهند
کــرد .تجمیــع ســرمایه هــا از طریــق ادغــام شــرکتهای
توزیع،مدیریــت هزینــه هــا ،تمرکــز بــر وصــول
مطالبــات در ســریع تریــن زمــان ممکــن از مهمتریــن
اقداماتــی اســت کــه مــی توانــد بــرای شــرکتهای
توزیــع مفیــد واقــع گــردد .رکــود اقتصــادی آتــی
مــی توانــد بــه یــک فرصــت اســتثنایی بــرای جــذب
نیروهــای حرفــه ای توســط شــرکتهای بــا برنامــه
بلنــد مــدت مبــدل گــردد.در حقیقــت ایــن دســته
از شــرکتها مــی تواننــد نیروهــای خــاق و توانمنــد
بیــکار شــده را جــذب نمــوده و بــه جــای حرکــت
در مســیر اهــداف کوتــاه مــدت در جهــت پیشــبرد
برنامــه هــای راهبــردی و بلنــد مــدت گام بردارنــد.
بــه نظــر مــی رســد بحــران اقتصــادی اخیــر در نهایــت
منجــر بــه ورشکســتگی تعــدادی از شــرکتهای توزیــع
خصوصــی کوچــک کــه فاقــد ســهامداران حقوقــی
هســتند شــود.بهترین پیشــنهاد بــرای ایــن دســته از
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شــرکت هــا ،در پیــش گرفتن سیاســت ســرمایه گذاری
ســنگین در ســرمایه در گردش(سیاســت مدیریتــی
محافظــه کارانه)است.اســتراتژی محافظــه کارانــه باعث
باالرفتــن قــدرت نقدینگــی و کاهــش ریســک ناتوانــی
در بازپرداخــت بدهــی هــای ســر رســید شــده گــردد.
ســومین و شــاید بتــوان گفــت آســیب پذیــر تریــن
بخــش از زنجیــره دارو در شــرایط تحریــم داروخانــه
هــا هســتند.بزرگترین مشــکلی کــه متوجــه داروخانــه
هــا خواهــد شــد افزایــش بدهــی هــای جــاری نســبت
بــه دارایــی هــای جــاری و کاهــش ســرمایه در گــردش
خالــص اســت.چرا کــه میــزان فــروش داروخانــه هــا
بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد مــردم ،افزایــش
تمایــل عمومــی بــه اســتفاده از مراکــز دولتــی و
کمبودهــای دارویــی کاهــش خواهــد یافــت.از طــرف
دیگــر هزینــه هــای داروخانــه تــا حــدودی رشــد را
تجربــه خواهــد کــرد و البتــه شــرایط مالــی نامســاعد
ســازمانهای بیمــه گــر باعــث محبــوس شــدن بیــش
از پیــش ســرمایه داروخانــه هــا نــزد ایــن ســازمانها
خواهــد شــد.یکی از اشــتباهات بزرگــی کــه بســیاری از
موسســین در ایــن شــرایط مرتکــب مــی شــوند دپــوی
بــی حــد و مــرز دارو بــه امیــد باال رفتــن قیمــت و البته
مواجــه نشــدن بــا کمبــود دارویــی اســت.تجربه نشــان
مــی دهــد بــا رونــد کنونــی افزایــش قیمــت داروهــا
و مقاومــت ســازمان غــذا و دارو در برابــر بــاال رفتــن
قیمتهــا بیــش از یــک حــد معین،ســرمایه گــذاری در
خریــد دارو در مقایســه بــا بســیاری از کاالهــای دیگــر
اصــوال توجیــه اقتصــادی ندارد.همچنیــن در زمــان
کمبــود یــک دارو در بــازار دارویــی ،بــه علــت افزایــش
مراجعــات بــرای خریــد داروی کمیــاب شــده،دپوی
داروخانــه زودتــر از آنچــه کــه تصــور مــی شــود صفــر
خواهــد شــد و موجــود بــودن آن دارو در داروخانــه،
مزیــت رقابتــی قابــل توجهــی محســوب نمــی گــردد.
نکتــه بعــدی اینکــه در شــرایط اقتصــادی فعلــی
کــه بــازار بــه علــت کاهــش قــدرت خریــد مــردم
مســتعد وارد شــدن بــه رکــود اســت ،دپــوی دارو
در حجــم بــاال باعــث افزایــش بدهــی هــای جــاری
و کاهــش ســرمایه در گــردش خالــص خواهــد شــد.
لــذا بهتریــن راهــکار بــرای داروخانــه هــا در شــرایط
تحریم،کاســتن از حجــم تعهــدات مالــی و اســناد
پرداختنــی بــه شــرکتهای توزیــع و انجــام خریــد بــر
اســاس رونــد بــازار ،میــزان تقاضــا و در حــد نیازهــای
کوتــاه مدت(خریــد بــه اصطــاح قفســه ای) خواهــد
بــود .بــه بیــان دیگــر مــی تــوان گفــت مدیریــت
مطلــوب نقدینگی در شــرایط بحــران اقتصادی ،شــامل
برنامــه ریــزی و کنتــرل دارایــی هــای جــاری و بدهــی
هــای جــاری اســت.به شــکلی کــه از یــک ســو موجــب
کاهــش ریســک ناتوانــی در پرداخــت تعهــدات کوتــاه
مــدت شــده و از ســوی دیگــر از ســرمایه گــذاری بیش
از انــدازه در دارایــی هــای جــاری اجتنــاب مــی شــود.
ســطح بهینــه نقدینگی،حداقــل ســطح نقدینگــی
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اســت کــه بــرای پشــتیبانی از فعالیتهــای تجــاری
ضــروری اســت.لذا بــر خــاف تصــورات ســنتی
موجود،موسســین داروخانــه مــی تواننــد از طریــق
کاهــش خریــد و کاهــش مــدت زمــان نگهــداری
کاال(کوچــک کــردن انبارهــا) و کاهــش مــدت زمــان
فــروش کاالهــای موجــود ،چرخــه نقدینگــی را
کوتــاه کــرده و ســودآوری خــود را بهبــود بخشــند.
تحقیقــات اقتصــادی متعــددی در ایــن خصــوص
وجــود دارد کــه عمــده آنهــا نشــان داده انــد
مجموعــه هــای بــا نــرخ موجــودی کاالی
بــاال معمــوال عملکــرد مالــی بــدی دارنــد!
آنچــه کــه مســلم اســت ایــن اســت کــه شــرایط
جدیــد ایجــاد شــده،ایجاب مــی کنــد سیاســتهای
مدیریتــی در هــر ســه حــوزه تولید،توزیــع و عرضــه
دارو بــه هنــگام ســازی شــده و بــا رونــد حرکتــی و
شــرایط امــروز اقتصــاد کشــور همســو شــود.بدیهی
اســت تغییــرات ایجــاد شــده در سیاســتهای هــر حوزه
مــی بایســت توســط مدیــران حــوزه هــای دیگــر رصــد
شــده و در برنامــه ریــزی هــا مدنظــر قــرار گیــرد.
فرامــوش نکنیــم اگــر چــه دالیــل متعــددی در
زیــان ده شــدن یــا حتــی ورشکســتگی بنگاههــای
اقتصــادی دخیــل هســتند امــا بســیاری از
کارشناســان بــر ایــن باورنــد اولیــن و مهمتریــن
دلیــل ورشکســتگی یــک مجموعــه ،عــدم شــناخت
بــازار و عــدم درک صحیــح شــرایط حاکــم اســت.

-۴اشکاالت اصلی تاسیس مراکز اقماری
داروخانه:
 .1فرضیــه پائیــن بــودن فــروش مکمــل هــا در
داروخانــه هــای ایــران اشــتباه است.نســبت فــروش
مکمــل هــا بــه جمعیــت در ایــران ،بایــد بــا دارو
مقایســه شــود تــا قضــاوت صحیحــی صــورت گیــرد
(چــون متغیــر هــای تاثیــر گــذار روی هــر دو تقریبــا
یکســان اســت) .نســبت فــروش مکمــل بــه دارو در
جهــان  ۱۲درصــد اســت ( ۱۵۰بــه  ۱۲۵۰میلیــارد
دکتر سید علی فاطمی-نایب رئیس انجمن داروسازان ایران
دالر) و در ایــران حــدود  ۱۱درصــد ( ۵۴۰میلیــون
بــه  ۵میلیــارد دالر) ،لــذا فاصلــه  ۲۰۰درصــدی
وجود ندارد و حداکثر یک درصد است.
-1مقدمه:
حجم بازار مکمل های غذایی جهان در سال  ،۲۰۱۷معادل  .2 ۱۵۰برداشــتن فاصلــه و جمعیــت بــرای تاســیس ایــن مراکــز
کــه کاالهــای آن ممکــن اســت تــا  ۵۰درصــد از فــروش یــک
میلیارد دالر بوده است .تولید و تجارت این فرآورده ها با رشد
داروخانــه را شــامل شــود ،عمــا متزلــزل کــردن ضابطــه تاســیس
ساالنه  ۸درصد ،یکی از زمینه های پر سود برای سرمایه گذاری
داروخانــه هاســت کــه احتمــاال نــه موسســین فعلــی و نــه آینــده،
محسوب می شود.
در کشــور مــا نیــز در ســال هــای اخیــر بــازار این محصوالت رشــد راضــی بــه آن نخواهنــد بــود.
قابــل مالحظــه ای کــرده اســت و هــم اکنــون (بــر اســاس آمــار ســناریو هــای بعــدی هــم کامــا قابــل پیــش بینــی اســت.
رســمی ســال  )۲۰۱۷بــه  ۵۴۰میلیــون دالر رســیده اســت .حدود شــکایت بــه شــورای رقابــت یــا دیــوان عدالــت کــه چــرا فقــط
 ۶۵درصــد از مکمــل ها تولیــد داخل و  ۳۵درصد وارداتی هســتند .داروخانــه هــا بایــد حــق تاســیس ایــن فروشــگاه هــا را داشــته
باشــند؟
-۲زمینه چینی برای خارج کردن مکمل از داروخانه ها:
از حــدود شــش ســال پیــش بــا پایــه گــذاری همایــش هــای شــکایت کارشناشــان تغذیــه ،تجهیــزات پزشــکی ،گیاهــان
ســاالنه مکمــل هــای غذایــی و رژیمــی در ایــران ،بعضــی از دارویــی و  ....کــه چــرا فقــط داروســازان بایــد مســئول فنــی ایــن
ســخنران هــا بــا ارائــه آمارهــای تطبیقــی ،نســبت ارزش دالری مراکــز باشــند؟
بــازار مکمــل هــا بــه جمعیــت در ایــران و جهــان را بــا هــم .۵بحث و نتیجه گیری:
مقایســه کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه بــازار مکمــل هــا در تحلیــل هــای انجــام شــده تاکنــون ،بــر اســاس آمــار هــای تولیــد
ایــران کوچــک اســت و بایــد حــدود  ۳برابــر بــزرگ تــر شــود تــا و واردات رســمی صــورت گرفتــه اســت.
بــه میانگیــن جهانــی برســیم (ســرانه مکمــل یــک آمریکائــی بــا توجــه بــه حجــم قابــل مالحظــه قاچــاق و تولیــد زیــر پلــه ای
 ۱۲۵دالر ،در جهــان  ۲۰.۳دالر و یــک ایرانــی  ۶.۵دالر) ! مکمــل هــای غذایــی (بــه ویــژه ورزشــی و گیاهــی) ،ممکــن اســت
آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه یکــی از موانع توســعه بــازار مکمــل ها در نتیجــه گیــری نهایــی نیــاز بــه بررســی بیشــتر داشــته باشــد.
ایــران ،انحصــار عرضــه آنهــا در داروخانــه هاســت .در همین راســتا بــر اســاس آمارهــای دولتــی ،میــزان مکمــل هــای غذایــی قاچــاق
پیشــنهاد تاســیس فروشــگاه هــای ســامت به ســازمان غــذا و دارو و تقلبــی حــدود  ۲۰درصــد و بــر اســاس بعضــی اظهــار نظــر های
داده شــد و در ســال گذشــته دو جلســه در این رابطه برگزار گردید .مســتقل غیــر رســمی ،ایــن آمــار بــرای مکمــل هــای ورزشــی تــا
نظــر انجمــن داروســازان و انجمــن تولیــد کننــدگان مکمــل ،حــدود  ۷۰درصــد اســت !
مخالفــت بــا تاســیس ایــن فروشــگاه هــا و نظــر انجمــن آزمایــش هــای انجــام شــده توســط وزارت بهداشــت و پزشــکی
وارد کننــدگان پافشــاری بــر ایــن پیشــنهاد بــوده اســت .قانونــی روی مکمــل هــای تغذیــه ای غیرمجــاز ورزشــی و گیاهــی
بســیار تــکان دهنــده اســت (تصاویــر پائیــن )
 -۳فروشگاه اقماری وابسته به داروخانه:
هفتــه گذشــته موضــوع «ضابطــه تأســیس مرکــز اقمــاری وابســته لــذا توســعه فــروش مکمــل هــای غذایــی (بــه ویــژه ورزشــی) در
بــه داروخانــه روزانــه» توســط ســازمان غــذا و دارو مطــرح شــد تــا داروخانــه هــا ،هــم از نظــر کمــک بــه اقتصــاد داروخانــه و هــم
شــاید وابســته کــردن فروشــگاه هــای ســامت بــه داروخانــه هــای جلوگیــری از شــکل گیــری بازارهــای غیــر رســمی (در باشــگاه
دایــر و هــم منــوط کــردن اداره آن بــه داشــتن مســئول فنــی هــا و  )...بســیار بــا اهمیــت اســت.همکاران مــا در ســازمان غــذا
داروســاز ،از اعتــراض هــا بــرای تاســیس ایــن فروشــگاه هــا بکاهد .و دارو هــم بهتــر اســت بــه جــای طــرح هــای اینچنینــی ،بــه
پیشــنهاد شــده تــا فــرآورده هــای طبيعــي ،ســنتی ،مکمــل هــای وضعیــت شــکننده داروخانــه هــای خصوصــی و تثبیــت جایــگاه
تغذیــه ای ،آرایشــی و بهداشــتی ،تجهیــزات پزشــکی و ارتوپــدی ارائــه خدمــات در ایــن موسســات توجــه بیشــتری داشــته باشــند
تــا داروخانــه هــا هــم عرضــه کاالهــای ســامت و همینطــور ارائــه
در ایــن مراکــز نیــز بــه فــروش برســد.
بــرای تاســیس ایــن فروشــگاه هــا محدودیــت جمعیــت و فاصلــه خدمــات را در باالتریــن ســطح و بهتــر از گذشــته انجــام دهنــد
وجــود نــدارد ،فقــط نبایــد از داروخانــه مــادر بیشــتر از  ۱۰۰متــر
دور باشــد.
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ـات عملکـ
ـات  ،۹۵مالیـ
ـغ مالیـ
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ـش  ٪۵بـ
ـا افزایـ
بـ
ـردد.
ـه نگـ
مختومـ
دکتر پورکاظمی -نائب رئيس کارگروه مالیات و عوارض
شورای عالی و دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی
رشت

همکار گرامی _ با سالم
مســتحضرید کــه اکثریــت پزشــکان و بعضــی از داروخانــه هــا
بــا اســتفاده از تبصــره مــاده  ۱۰۰ق.م.م بــا افزایــش  ٪ ۵بــه
مبلــغ مالیــات عملکــرد  ،۹۵بــرگ قطعــی دریافــت و نســبت
بــه پرداخــت آن اقــدام نمودنــد .امــا علیرغــم دریافــت بــرگ
قطعــی ،چنانچــه معلــوم شــود کــه مــؤدی درآمــد یــا فعالیــت
اعــام نشــدهای داشــته و آن را بــروز نــداده اســت و یــا اگــر
پرونــده مــؤدی بــه صــورت نمونــه مــورد رســیدگی قــرار
گیــرد ،ســازمان امــور مالیاتــی میتوانــد بــه اســتناد مــدارک
بدســت آمــده و یــا بــر اســاس شــاخصها و معیارهــای خــود
نســبت بــه مطالبــه آن اقــدام و ضمــن اخــذ مالیــات از درآمــد
مــازاد ،معــادل  ٪۳۰جریمــه کتمــان کــه جریمــهای اســت
غیــر قابــل بخشــش وصــول نمایــد.
اکنــون بــه منظــور پیشــگیری از مــوارد پیشــگفت ،کســانی
کــه بــا ارســال فــرم قطعــی ســازی مالیــات بــرای عملکــرد
 ۹۶بــه جــای اظهارنامــه ،بــا افزایــش  ٪۵بــه مبلــغ مالیــات
 ۹۵اقــدام و یــا کلیــه همکارانــی کــه بــرای عملکــرد ۹۶
مبــادرت بــه ارســال اظهارنامــه نمودهانــد ،بــر اســاس
آخریــن مکاتبــه انجــام یافتــه میبایــد اســناد و مــدارک
مربــوط بــه درآمــد خــود( ،از قبیــل اســناد درآمــدی فــروش
کاال (در مــورد داروخانههــا) و یــا ارائــه خدمــات (در مــورد
مطبهــا و ســایر موسســات پزشــکی) را معــادل رقــم اعــام
شــده در اظهارنامــه ارســالی ،در فاکتورهــای چاپــی فــروش یــا
دریافتــی خدمــات (موجــود در بــازار) کــه از شــماره ســریال
چاپــی برخــوردار اســت ،بــرای هــر روز کاری تهیــه و پــس از
ممهــور نمــودن بــه مهــر خــود ،جمــع آن را در فــرم پیوســت
منعکــس نماینــد.
شــایان ذکــر اســت ،جمــع دریافتــی بابــت ارائــه خدمــت
شــامل دریافــت نقــدی از مراجعیــن یــا از طریــق سیســتم
 P.O.Sو همچنیــن مطالبــات از بیمههــا میباشــد .مجمــوع
هزینههــای مســتند و معقــول محــل فعالیــت نیــز بــه
صــورت ماهیانــه و معــادل هزینــه اعــام شــده در اظهارنامــه
تســلیمی ،در ردیــف هزینــه فــرم پیوســت منتقــل مــی گردد.
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داروخانههــا کــه عمدتــاً در گــروه دوم مالیاتــی قــرار دارنــد
ایــن عملیــات را در فــرم روزانــه پیوســت یــک انجــام داده و
عــاوه بــر آن کلیــه فاکتورهــای خریــد اعالمــی در اظهارنامــه
را در ســتون مربوطــه منعکــس خواهنــد نمــود .الزم بــه
توضیــح اســت کــه ارائهدهنــدگان خدمــت در انعــکاس درآمــد
یــا دریافتــی و داروخانههــا در اعــان میــزان خریــد و فــروش
خــود بــرای ســال  ۹۷بــا آگاهــی الزم ،بــه صــاح خــود عمــل
خواهنــد نمــود ،مشــروط بــه اینکــه مجمــوع مبلــغ پرینــت
دریافتــی بانــک و مطالبــات آینــده ســال مربوطــه از بیمههــا
بــا رقــم اعــام شــده همخوانــی داشــته باشــد بدیهــی اســت
مــدارک و مســتنداتی کــه بــا ایــن روش تهیــه و نگهــداری
میشــود قابــل قبــول بــرای رســیدگی بــوده و هیچگونــه
بهانــهای بــرای رســیدگی بــه روش ســلیقهای علیالــرأس
بــه دســت ممیزیــن نخواهــد داد .داروخانــه هــای گــروه اول
اســناد و مــدارک مربــوط بــه درآمــد خــود را مطابــق مقــررات
حاکــم بــه تنظیــم و نگهــداری دفاتــر قانونــی اعمــال خواهنــد
نمــود.
فــرم پیوســت ضمیمــه آییــن نامــه مــاده  ۹۵ق.م.م اصالحــی
 ۹۴/۴/۳۱اســت و بــا ورود بــه ســایت ســازمان امــور مالیاتــی
قابــل دســتیابی اســت و تصویــر آن در ذیــل نشــان داده شــده
ا ست .
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تجربــه دنیــا و مســتندات متکــی بــه تحلیلهــای کارشناســی ،بــه وضــوح نشــاندهنده آن اســت کــه نظامهــای ســامت در اغلــب
کشــورهای حریــص بــه رفــاه و ســامت جامعــه ،بــرای پیشــبرد اهــداف مختلــف خــود ،بــر نقــش داروســازان تأکیــد دارنــد.
متأســفانه در کشــور مــا ،بهرغــم همــه شــعارهای مردمپســندی کــه از ســوی دولتمــردان ،سیاســتگذاران و تصمیمســازان ســرداده
میشــود ،هنــوز جایــگاه داروســازان بهخوبــی و بهدرســتی تعریــف نشــده و داروســازان حتــی از حمایتهایــی کــه قانــون تصریــح
کــرده ،محــروم هســتند .اگــر بخواهیــم بهصــورت مصداقــی بــه انــواع و اقســام بیتوجهیهایــی کــه مســئوالن مختلــف در طــول
چنــد ســال اخیــر بــه داروســازان روا داشــتهاند ،نگاهــی گــذرا بیندازیــم ،لیســت بلنــد و باالیــی قابــل تنظیــم اســت کــه جــز
یــادآوری و تشــدید دردهــا و رنجهــای ایــن قشــر ،نتیجــه دیگــری بــر آن مترتــب نیســت؛ چراکــه نهتنهــا عــزم واقعــی بــرای رفــع
معضــات و گرفتاریهــای داروســازان در میــان دســتگاههای مرتبــط دیــده نمیشــود ،بلکــه حتــی بایــد اعتــراف کنیــم شــاهد
بحرانآفرینیهــای متوالــی و ســوءتدبیرهای آیندهســوزی هســتیم کــه عرصــه را آنچنــان بــر داروســازان تنــگ و دشــوار ســاخته
کــه خطــر بیحیثیتــی اجتماعــی را در نزدیکــی خــود بــه خوبــی احســاس میکننــد.
عــد م گام برداشــتن در مســیر کاهــش تصدیگــری دولتــی در بحــث داروخانههــا ،ابتــر مانــدن تفویــض اختیــارات بــه انجمنهــای
تخصصــی ،غبارآلــود بــودن آینــده شــغلی فارغالتحصیــان داروســازی ،نگرانــی بابــت تعرفــه خدمــات دارویــی و دههــا موضــوع
دیگــر ،میتوانــد از شــواهد بیاعتنایــی و بیمهــری نظــام بهداشــت و درمــان کشــور بــه داروســازان باشــد؛ ضمــن اینکــه تأخیــر در
پرداخــت صورتحســابهای داروخانههــای کشــور از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی را بایــد از مهمتریــن نشــانههای اولیــه بــرای
تشــخیص نــوع نگــرش دســتگاههای مختلــف بــه حقــوق داروســازان دانســت.
بدیهــی اســت بــا ادامــه تأخیرهــای طوالنــی ســازمان تامیــن اجتماعــی در پرداخــت مطالبــات داروخانههــا ،نقدینگــی الزم جهــت
چرخــش اقتصــادی از چرخــه سیســتم دارویــی خــارج و بحرانهــای نگرانکننــدهای میتوانــد بــه کل چرخــه تامیــن دارو تحمیــل
شــود و انجمــن داروســازان ایــران بــه پشــتوانه بیــش از یکصــد ســال فعالیــت صنفــی و تشــکلی از ایــن بابــت ســخت نگــران اســت؛
ضمــن اینکــه بیتوجهــی بــه اقتصــاد داروخانههــا بــه مــرور موجــب آن میشــود کــه تــوان و پتانســیل داروســازان بــه انحــراف
کشــیده شــده و بــه جــای اینکــه داروســازان بــر ماموریــت اصلــی خــود کــه همــان ارائــه خدمــات دارویــی بــه مــردم اســت ،متمرکــز
شــوند ،رســیدگی بــه تبعــات مالــی تحمیــل شــده از ســوی تامیناجتماعــی در اولویــت ایشــان قــرار گیــرد؛ کمــا اینکــه در ایــن
روزهــا شــاهد ســرگردانی داروســازان در راهروهــای دادگاههــا بهدلیــل برگشــت خــوردن چکهــای خریــد داروهــا هســتیم .انجمــن
داروســازان ایــران ،بارهــا و بارهــا در دســتگاههای مختلــف از نابســامانی ناشــی از بدعهــدی تامیــن اجتماعــی ،گالیههــای داروســازان
را مطــرح کــرده و حتــی موضــوع ،طــی مکاتبـهای از ســوی وزارت کشــور بــه رئیسجمهــور هــم اعــام شــده و مــا کمــاکان ،منتظــر
دمیــدن روح امیــد در کالبــد خســته داروســازان کشــور هســتیم.
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ـه هـ
داروخانـ
دکتر سید مهدی سجادی
دبیر انجمن داروسازان ایران
دبیــر انجمــن داروســازان ایــران بــا گالیــه شــدید از بدعهــدی ســازمان تامیــن اجتماعــی ،گفــت :مطالبــات داروخانــه هــا از دی مــاه
 ۹۶پرداخــت نشــده اســت.
دکتــر مهــدی ســجادی اظهارداشــت :قــدرت خریــد داروخانــه هــا بــه واســطه تورمــی کــه از ابتــدای ســال بــر اقتصــاد ایــران ســایه
انداختــه ،بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت و متاســفانه مســئولین ســازمان تامیــن اجتماعــی صرفــا بــا وعــده و وعیــد ،مطالبــات
داروســازان را بــه تاخیــر مــی اندازنــد و ایــن هــم بــه لحــاظ انســانی و هــم بــه لحــاظ اســامی ،نادرســت و فاقــد وجاهــت اســت.
وی افــزود :ســرمایه در گــردش داروســازان ،میــزان محــدودی اســت کــه از طریــق ســرمایه شــخصی یــا بانکــی تامیــن شــده و بــا
چنیــن رفتارهایــی کــه از ســازمان هــای بیمــه گــر و خصوصــا تامیــن اجتماعــی ســرمی زنــد ،قــدرت خریــد داروســازان بــه شــدت
در حــال کاهــش اســت.
بــه گفتــه دبیــر انجمــن داروســازان ایــران ،ســازمان تامیــن اجتماعــی ،برخــاف نــص صریــح قانــون ،مطالبــات داروســازان را بلوکــه
کــرده و از پرداخــت آن در موعــد مقــرر قانونــی ،حــذر مــی کنــد.
وی افــزود :البتــه مشــکالت مالــی ایــن ســازمان ،قابــل درک و احســاس اســت و امیدواریــم قصــد و غرضــی پشــت ایــن تاخیرهــا
نباشــد ولــی موضــوع ایــن اســت کــه کمــر داروســازان از بدعهــدی تامیــن اجتماعــی دوتکــه شــده اســت.
ســجادی تاکیــد کــرد :داروســازان توقــع دارنــد رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی ،وعــده هایــی کــه در اردیبهشــت مــاه بــه
داروســازان داده را عملیاتــی کنــد و از ایــن بــه بعــد اگــر محدودیتــی در اجــرای تعهداتــی کــه خــود وعــده مــی دهــد ،دارد ،از دادن
قــول و وعــده پرهیــز کنــد.
بــه گفتــه دبیــر انجمــن داروســازان ایــران ،آخریــن پرداختــی تامیــن اجتماعــی مربــوط بــه آذر مــاه ســال گذشــته اســت و تاکنــون،
پرداختــی دیگــری از ســوی ایــن ســازمان بــه داروخانــه هــای سراســر کشــور صــورت نگرفتــه و ایــن موضــوع فشــار زیــادی را بــر
اقتصــاد داروخانــه هــا تحمیــل کــرده اســت.
وی ادامــه داد :نوســانات ارزی و مشــکالت مالــی شــرکت هــای تامیــن کننــده ،ســبب شــده بســیاری از خریدهــای داروخانــه هــا بــه
ویــژه در حــوزه اقــام بهداشــتی و ســلولزی بــه صــورت نقــدی انجــام پذیــرد و ایــن امــر ،مشــکالت اقتصــادی مضاعفــی را متوجــه
داروخانــه هــا کــرده و ســبب خالــی شــدن صنــدوق داروخانــه هــا شــده اســت و ایــن درحالــی اســت کــه تامیــن اجتماعــی ،مطالبــات
ســال گذشــته خــود را هــم تســویه نکــرده اســت.
ســجادی تاکیــد کــرد :داروســازان تــاش مــی کننــد مشــکالت اقتصــادی ای کــه از ســوی ســازمان هــای بیمــه گــر بــر داروخانــه
هــا تحمیــل شــده را بــه مــردم و بیمــاران انتقــال ندهنــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تــوان داروســازان محــدود اســت و شــرایط
امــروز نشــان مــی دهــد در حــال نزدیــک شــدن بــه خطــوط قرمــز و اعتــراض هــای رادیکالــی و غیــر قابــل کنتــرل هســتیم.
بــه گفتــه ســجادی ،اعتقــاد بســیاری از داروســازان سراســر کشــور بــر آن اســت کــه مســبب اصلــی ایــن شــرایط ،بدعهــدی هــای
پیوســته ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت ،چــرا کــه بخــش عمــده ای از مطالبــات داروســازان را بــر عهــده دارد.
وی در پایــان تصریــح کــرد :متاســفانه بدعهــدی هایــی مکــرر ســازمان تامیــن اجتماعــی ،باعــث شــده داروســازان ذهنیــت خوبــی
از ایــن ســازمان نداشــته باشــند.
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رییــس روابــط عمومــی انجمــن داروســازان ایــران بــا اشــاره بــه حکــم دیــوان عدالــت دربــاره اصــاح قراردادهــای بیمههــا بــا
داروخانههــا ،گفــت :بــر اســاس ایــن حکــم بیمههــا ملــزم شــدند کــه پرداخــت جریمــه دیرکــرد در تســویه حســاب داروخانههــا را
در قراردادهــای خــود درج کننــد.
حمیــد خیــری در گفتگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه صــدور حکــم دیــوان عدالــت اداری در خصــوص ضــرورت تعییــن شــیوه پرداخــت
ســازمانهای بیمهگــر اظهــار داشــت :در ایــن حکــم بــه چنــد موضــوع بســیار کلیــدی و اساســی در سرنوشــت داروخانههــا تصریــح
شــده اســت کــه مــی توانــد مرهمــی بــر برخــی دردهــای داروســازان باشــد.
وی ادامــه داد :یکــی از اعتراضاتــی کــه در چنــد ســال اخیــر بــه طــور متوالــی از ســوی داروســازان مطــرح بــود ،بحــث نحــوه تســویه
حســاب ســازمانهای بیمهگــر اســت؛ چــرا کــه علــی رغــم اینکــه قانــون تاکیــد میکنــد کــه ســازمانهای بیمهگــر بایــد ظــرف
مــدت ســه مــاه ،بــا داروخانههــا تســویه حســاب کننــد ولــی در عمــل شــاهد بودهایــم کــه اغلــب اوقــات نزدیــک بــه شــش مــاه
بدهــی دارنــد.
وی افــزود :خوشــبختانه دیــوان عدالــت اداری ،در حکــم اخیــر خــود بــه شــورای عالــی بیمــه تکلیــف میکنــد کــه بایــد در قراردادهــای
فــی مابیــن بیمههــا و داروخانههــا ،شــرط جریمــه و دیرکــرد را درج کنــد .یعنــی اگــر بیمههــا در بازپرداخــت دیــون داروخانههــا
تاخیــر کننــد ،موظــف هســتند بــه نــرخ اوراق قرضــه ،جریمــه دیرکــرد پرداخــت کننــد.
خیــری افــزود :قطعــا چنیــن رویکــردی کــه در اســناد باالدســتی نیــز تصریــح شــده ،میتوانــد ســازمانهای بیمهگــر را نســبت بــه
پرداخــت بدهــی داروخانههــا در سررســید قانونــی ،متعهدتــر کنــد و روزنــه امیــدی بــرای حــل مشــکل تاخیــرات طوالنــی مطالبــات
داروخانههــا باشــد.
خیــری اضافــه کــرد :یکــی دیگــر از اعتراضــات داروســازان ،راجــع بــه وجــود یــک شــرط غیرمنطقــی در متــن قراردادهــای بیمههــا
بــود کــه پرداخــت ســازمانهای بیمهگــر را مشــروط بــه تامیــن اعتبــار میکــرد .حکــم دیــوان عدالــت حاکــی از آن اســت کــه ایــن
شــرط بایــد از قراردادهــا برداشــته شــود و ســازمانهای بیمهگــر موظــف هســتند در ســر رســید قانونــی ،بدهیهــای خــود را بــه
داروخانههــا پرداخــت کننــد.
وی افــزود :معنــا نــدارد کــه ســازمانهای بیمهگــر خدماتــی را از داروخانههــا خریــداری کننــد و بعــد در ســر رســید پرداخــت اعــام
کننــد کــه در قــرارداد شــرط کردهایــم کــه در صــورت تامیــن اعتبــار ،آن را پرداخــت خواهیــم کــرد.
وی ادامــه داد :تــاش انجمــن داروســازان ایــران بــر ایــن مــدار اســتوار بــوده اســت کــه مطالبــه حقــوق داروســازان را از مســیر قانونــی
انجــام دهــد و خوشــبختانه حکــم دیــوان عدالــت نشــان از آن دارد کــه مطالبــات داروســازان بــه حــق ،قانونــی و صحیــح بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد :انجمــن داروســازان ایــران ســخت معتقــد اســت کــه نظــام بهداشــت و درمــان بــه شــرطی میتوانــد در انجــام
ماموریتهــای خــود موفــق باشــد کــه مشــکالت داروخانههــا را بــه صــورت اصولــی و زیربنایــی برطــرف کنــد و امیدواریــم بــا صــدور
ایــن حکــم ،شــاهد روزهایــی باشــیم کــه نگرانیهــای داروســازان بــرای دریافــت وجــوه صورتحســابهای داروهایــی کــه بــه مــردم
عرضــه داشــتهاند ،از ســازمانهای بیمهگــر برطــرف شــده باشــد.

دومین کارت
زرد

برای

شــرکت هــای
پخــش دارو
دکتر محمد عبدزاده
مدیرکل اداره دارو و مواد تحت
کنترل سازمان غذا و دارو
پــس از کارت زرد شــورای عالــی داروخانــه هــای ایــران بــه برخــی شــرکت هــای پخــش دارو؛ دومیــن کارت زرد ایــن بــار از ســوی
مدیــر کل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو بــه ایــن شــرکت هــا داده شــد.
فــروش نقــدی دارو و اجبــار در پرداخــت در بــازه زمانــی کوتــاه بــه داروخانــه هــا از جملــه دالیلــی اســت کــه ایــن بــار اداره کل امــور
دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو بــرای حمایــت از داروخانــه هــا در شــرایط حاضــر کشــور بــدان ورود کــرده اســت.
محمــد عبــده زاده خطــاب بــه تمامــی شــرکت هــای وارد و تولیــد کننــده دارو بــا اشــاره بــه نحــوه توزیــع وعرضــه اقــام دارویــی کــه
در برخــی مــوارد منجــر بــه اختــال در زنجیــره تامیــن دارو و عــدم دسترســی بیمــاران بــه دارو شــده اســت ،اعــام کــرده اســت کــه
فــروش نقــدی دارو و تعییــن مهلــت پرداخــت فاکتورهــای خریــد در دوره هــای کوتــاه مــدت کمتــر از یــک مــاه اکیــدا ممنــوع اســت.
در ابالغیــه مدیــرکل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو بــه ایــن شــرکت هــا آمــده اســت کــه فــروش نقــدی دارو از
ســوی شــرکت هــای پخــش بــه داروخانــه هــا و تعییــن مهلــت پرداخــت فاکتورهــای خریــد در دوره هــای کوتــاه مــدت کمتــر از یــک
مــاه ممنــوع بــوده و ایــن مــورد بایــد در قــرارداد شــرکت هــای تامیــن کننــد تولیــد وارداتــی بــا شــرکت هــای توزیعــی لحــاظ شــود.
همچنیــن براســاس ایــن دســتور شــرکت هــای پخــش مجــاز بــه فــروش شــرکت هــای پخــش مجــاز بــه فــروش هــای داروهــای
کمیــاب و ســهمیه ای بــه ازای خریــد اجبــاری از ســایر داروهــای غیرضــرور نیســتند و ایــن شــرکت هــا بایــد از انجــام انــواع روش
بســته هــای فــروش جلوگیــری کننــد.
داروهــای کمیــاب و ســهمیه ای بــه ازای خریــد اجبــاری از ســایر داروهــای غیرضــروری نیســتند و ایــن شــرکت هــا بایــد از انجــام
انــواع روش بســته هــای فــروش جلوگیــری کننــد ضمــن آنکــه ارائــه گــزارش توزیــع سراســری داروهــای کمبــود بــه تفکیــک اســتانها
از ســوی شــرکت هــای پخــش الزامــی اســت.
در بخشــی از ایــن نامــه همچنیــن آمــده اســت کــه مراجعــه منظــم ویزیتورهــای شــرکت هــای توزیــع در ســطح داروخانــه هــا و
رعایــت ضرایــب و ســهمیه بنــدی اعالمــی از ســوی معاونــت هــای غــذا و دارو الزامــی بــوده و الزم اســت معاونــت هــای غــذا و داروی
دانشــگاههای سراســر کشــور و ســتاد توزیــع دارو بــا نظــارت دقیــق بــر اجــرای ایــن موضــوع بــا خریــد هــای حجمــی و نامتعــارف
برخــورد کننــد .ضمــن آنکــه تاکیــد شــده اســت مســوولیت فــروش غیــر متعــارف دارو بــه داروخانــه هــا بــا مدیــران شــعب شــرکت
هــای پخــش خواهــد بــود.
همچنیــن عبــده زاده تاکیــد کــرده اســت بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از دالیــل کمبــود دارو توزیــع توســط شــرکت هایــی اســت کــه
شــعب کافــی ندارنــد تحویــل داروهایــی کــه در لیســت کمبــود اعــام شــده انــد بــه شــرکت هــای پخــش دارویــی کــه فاقــد شــعب
کافــی در سراســر کشــور بــوده و پوشــش صــد در صــدی ندارنــد ممنــوع بــوده و مســوولیت حســن انجــام ایــن بنــد بــر عهــده شــرکت
هــای تامیــن کننــده مــی باشــد و بدیهــی اســت شــرکت هــای تامیــن کننــده قبــل از تحویــل داروهــای کمبــود بــه شــرکت هــای
پخــش بایــد مراتــب را بــا ایــن اداره کل هماهنــگ کننــد.
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چشــم صنعــت دارو بــه اعتبــار  ۵۰۰میلیــون
دالری/اشــتباهات دولــت تکــرار نشــود
موافقت رهبری برای اختصاص  ۵۰۰میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی به صنعت دارو ،دست اندرکاران این
حوزه را امیدوار به برون رفت از چالش های پیش رو کرده است.
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صنعــت داروســازی کشــور کــه ســهم باالیــی در تامیــن داروهــای مــورد نیــاز مــردم و بیمــاران دارد ،چنــد ســالی اســت کــه نتوانســته
بــرای رقابــت بــا کشــورهای خارجــی ،تحولــی را در نوســازی و تجهیــز صنعــت دارو داشــته باشــد .همیــن مســئله ســبب شــده تــا
دســت انــدرکاران ایــن حــوزه ،همــواره از دولــت تقاضــای حمایــت داشــته باشــند .امــا ،گالیــه هــا و انتقــادات هــم گــره گشــا نبــوده و
صنعــت داروســازی کشــور دچــار بحــران نقدینگــی شــده اســت.
ایــن وضعیــت ســبب شــد ،رهبــری بــرای بــرون رفــت صنعــت داروســازی از چالــش هــای پیــش رو ،بــا اختصــاص  ۵۰۰میلیــون دالر
از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــه صنعــت داروســازی موافقــت نماینــد و حــاال بایــد منتظــر تســریع در رونــد تخصیــص ایــن اعتبــار
باشــیم.
غالمرضــا اصغــری معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو ،در خصــوص اختصــاص  ۵۰۰میلیــون دالر از محــل اعتبــارات صنــدوق
توســعه ملــی بــه صنعــت دارو ،گفــت :مــدت هــا بــود کــه صنعــت داروســازی کشــور از کمبــود نقدینگــی رنــج مــی بــرد و شــرایط
ســختی را تجربــه مــی کــرد.
وی بــا اعــام اینکــه  ۹۷درصــد داروهــای مــورد نیــاز کشــور در داخــل تولیــد و تامیــن مــی شــود ،ادامــه داد :بخشــی از شــرکت هــای
دارویــی بــه رغــم تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی ،امــکان تامیــن مــواد اولیــه دارویــی را نداشــتند.
معــاون وزیــر بهداشــت ،بــر «نشــان دار» شــدن  ۵۰۰میلیــون دالر بــرای پرداخــت مطالبــات شــرکت هــای دارویــی تاکیــد کــرد و
گفــت :دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی حــق ندارنــد ایــن پــول را جــای دیگــری هزینــه کننــد و مــا نظــارت خواهیــم داشــت.
در همیــن حــال ،عبــاس کبریایــی زاده نایــب رئیــس ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایــران ضمــن تقدیــر از تصمیــم
ارزشــمند رهبــری بــرای موافقــت بــا اختصــاص  ۵۰۰میلیــون دالر از اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی بــرای صنعــت داروســازی کشــور،
گفــت :بــه نظــر مــی رســد کــه دولــت مــی بایســت در تخصیــص ایــن اعتبــار بــه صنعــت دارو ،تســریع کنــد.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه صنعــت داروســازی کشــور از ســال  ۸۱بــه بعــد بــرای تجهیــز و نوســازی ،از ســوی دولــت هیــچ
حمایتــی نشــده اســت ،افــزود :فقــط در ســال هــای  ۷۹تــا  ۸۱بــود کــه صنعــت داروســازی ،نوســازی و تجهیــز شــد و توانســت خطــوط
جدیــد تولیــد دارو را راه انــدازی کنــد .بعــد از آن ،تاکنــون دولــت هایــی کــه بــر ســر کار آمــده انــد ،هیــچ حمایتــی از توســعه صنعــت
داروســازی کشــور نداشــته انــد.
نایــب رئیــس ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایــران ،در عیــن حــال بــا اشــاره بــه موافقــت رهبــری بــرای اختصــاص
 ۵۰۰میلیــون دالر از اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی بــرای صنعــت داروســازی کشــور ،گفــت :امیدواریــم دولــت ایــن ارز را بــرای
ایجــاد خطــوط جدیــد و تکمیــل زنجیــره دانــش و فنــاوری و همچنیــن ارتقــای کیفیــت تولیــد دارو اختصــاص دهــد تــا ایــن اقدامــات
منجــر بــه توســعه صــادرات دارویــی کشــور شــود.
کبریایــی زاده تاکیــد کــرد :بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا شــاهد ایجــاد موازنــه اقتصــادی بــه نفــع صــادرات دارویــی کشــور باشــیم
و شــرکت هــای دارویــی تــوان رقابــت در عرصــه صــادرات را داشــته باشــند.
وی در ادامــه دولتمــردان را مــورد خطــاب قــرار داد و افــزود :توصیــه مــن بــه دولــت ایــن اســت کــه ایــن تســهیالت بــه بخــش
خصوصــی داده شــود تــا دوبــاره شــاهد هــرز رفتــن اعتبــارات در نهادهــای دولتــی نباشــیم .زیــرا ،شــاهد بــوده ایــم کــه شــرکت هــای
دولتــی و نیمــه دولتــی ،ماشــین آالت را خریــداری کــرده انــد و بعــد از مدتــی چــون اســتفاده نشــده ،فروختــه انــد .از همیــن رو ،الزم
اســت کــه دولــت در تخصیــص ایــن اعتبــار ،دقــت الزم را داشــته باشــد.
کبریایــی زاده ،اظهارداشــت :در واقــع ،ایــن اعتبــار مــی بایســت بــرای تکمیــل زنجیــره دانــش و فنــاوری ،توســعه صــادرات و افزایــش
تــوان رقابــت پذیــری شــرکت هــای دارویــی هزینــه شــود.
مهــدی ســجادی دبیــر انجمــن داروســازان ایــران گفــت :ریشــه یابــی مشــکالت صنعــت داروســازی ،یکــی از اولویــت هــای اساســی
اســت کــه بایــد فــارغ از حرکــت هــای نمایشــی بــه آن پرداختــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه اختصــاص  ۵۰۰میلیــون دالر از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی بــه مطالبــات دارویــی ،افــزود :شــاید پرداخــت
اینمبلــغ کــه البتــه هنــوز بــه دســت صنعــت نرســیده ،مرهمــی بــر دردهــای داروســازان باشــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تــا زمانــی
کــه ســاختار اقتصــادی مناســب بــرای شــرکت هــای داروســازی دیــده نشــود ،صنعــت کمــاکان در معــرض بــی مهــری قــرار دارد.

Journal of Iran Pharmacists Association-No41

ســجادی ادامــه داد :بایــد رای و نظــر تشــکل هــای صنفــی و تخصصــی در فراینــد تصمیــم گیــری هــا و تصمیــم ســازی هــا مــورد توجــه
سیاســتگذاران قــرار گیــرد و بــه آرای بخــش خصوصــی اعتنــای بیشــتری شــود.
دبیــر انجمــن داروســازان ایــران ،تاکیــد کــرد :بایــد ایــن پــول مبتنــی بــر یــک برنامــه اصولــی و بــه صــورت شــفاف و بــه دور از رانــت و ویــژه
خــواری بــه صنعــت دارو تزریــق شــود و بایــد مراقــب باشــیم کــه صنعــت بیــش از گذشــته در معــرض خطــر ورشکســتگی قــرار نگیــرد.
وی افــزود :بخــش خصوصــی بایــد در ایــن مســیر در اولویــت قــرار گیــرد و دولــت فضایــی مهیــا کنــد کــه انگیــزه و رغبــت بخــش خصوصــی
بــرای فعالیــت در حــوزه دارو افزایــش پیــدا کنــد.
ســجادی گفــت :دولــت بایــد بدانــد کــه تجربــه جهانــی گواهــی مــی دهــد کــه بــازده و بهــره وری و انعطــاف پذیــری بخــش خصوصــی،
بیــش از بخــش دولتــی اســت و بــه همیــن دلیــل دولــت بایــد توجــه بیشــتری بــه توســعه بخــش خصوصــی و حفــظ انگیــزه هــای قانونــی
آن داشــته باشــد.
وی افــزود :صنعــت داروســازی کشــور پتانســیل بزرگــی بــرای ایجــاد ارزش افــزوده دارد و حتــی میتوانــد بــه عنــوان یــک صنعــت صــادرات
محــور و اشــتغالزا  ،تکیــه گاه دولــت در حــال بحــران هــا و معضــات مختلــف شــود ولــی بــه شــرط اینکــه نقدینگــی الزم بــه آن تزریــق
شــود.
ســجادی گفــت :البتــه حمایــت از صنعــت داروســازی صرفــا بــه معنــای تزریــق پــول نیســت و بایــد زیرســاخت هــای رقابتپذیــری در ایــن
صنعــت شــکل بگیــرد و بــه رســمیت شــناخته شــود و هویــت صنعــت ،بیــش از اینکــه متکــی بــه شــرکت هــای دولتــی باشــد بایــد بــه
ســمت بخــش خصوصــی متعهــد و مســئولیت پذیــر تغییــر پیــدا کنــد.
وی افــزود :نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه بایــد پــول هــا و نقدینگــی بــه گونــه ای بــه صنعــت دارو انتقــال پیــدا کنــد کــه در نهایــت بــه
ترغیــب ســرمایهگذاری بیشــتر در ایــن حــوزه منجــر شــود.
دبیــر انجمــن داروســازان ایــران ،گفــت :نکتــه دیگــری کــه بایــد خاطــر نشــان کــرد ایــن اســت کــه حتمــا بایــد ایــن بودجــه بــه عنــوان دارو
هزینــه شــود .متاســفانه مــدت هاســت کــه اینگونــه اعتبــارات بــه نــام دارو و بــه کام دیگــران اســت .در واقــع بودجــه هــا ،بــه جهــت تامیــن
نقدینگــی حــوزه دارو اختصــاص پیــدا مــی کنــد ولــی در ردیــف هــای دیگــری خصوصــا در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی هزینــه مــی شــوند.
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خدمـ
دکتــر علیرضــا مبارکــی در ســال  1347در تهــران متولــد شــد و از دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد در رشــته دکتــرای دارو ســازی در ســال  1373فــارغ التحصیــل گردیــد.
وی مســئولیت هــای متعــددی در زمــان حیــات خــود داشت،رياســت ســازمان نظــام پزشــكی
ايرانشــهر در اولیــن دوره تشــکیل،رئيس انجمــن داروســازان اســتان سيســتان و بلوچســتان
از ســال  1386تــا کنــون و عضــو هیــات مدیــره انجمــن داروســازان ایــران و معاونــت غــذا و
دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان از مهمتریــن ســوابق وی بــود.
دکتــر مبارکــی عــاوه بــر ســابقه مدیریتــی متعــدد فعاليتهــای آموزشــی نیــز در کارنامــه
خــود دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مــدرس فارماكولــوژی دانشــكده پرســتاری و مامايــی
ايرانشــهر از ســال 76تا،84مــدرس فارماكولــوژی دانشــگاه آزاد زاهــدان از ســال73تا،75مدرس
فارماكولــوژی دانشــگاه آزاد ايرانشــهر از ســال 76تا،79مــدرس فارماکولــوژی دانشــکده
پرســتاری و مامایــی زاهــدان اشــاره کــرد.
مرحــوم دكتــر حســين حالجيــان در ســال  1350درشــهر ســاحلي تنكابــن متولدشــد
وبعــداز گذرانــدن دوران تحصيلــي در زادگاهــش درســال  1369وارد دانشــكده داروســازي
دانشــگاه تهــران شــد ودر ســال  1375فــارغ التحصيــل گرديــد .
بعدازپايــان دوره دانشــكده ازســال  1383تــا  1385قائــم مقامــي شــبكه بهداشــت ودرمــان
رامســر را بــر عهــده داشــت ودرســال  1385موفــق شــد داروخانــه اش را درتنكابــن تاســيس
كنــدوازآن زمــان دركنــار فعاليــت هايــش در داروخانــه در فعاليــت هــاي حرفــه اي نقشــي
بنيانــي تــر ايفــاء كــرد.
ازســال  1388بــا راه انــدازي شــوراي هماهنگــي انجمــن هــاي داروســازان اســتان مازنــدران
بــه دبيــري آن برگزيــده شــدوتاكنون درايــن مســئوليت بــه نحواحســن بــه اجــراي وظايــف
محولــه پرداخــت .
دكتــر حالجيــان بــه خاطــر عالقــه اش بــه نوشــتن ؛فصلنامــه «كيميا»كــه در حقيقــت
ارگان رســمي انجمــن داروســازان تنكابــن بــود را راه انداخــت وســردبيري آن را بــر عهــده
داشــت.فعاليت هــاي علمــي از حــوزه تــاش هــاي بــي وقفــه او بــدور نمانــد ودر دانشــگاه
پرســتاري ومامائــي رامســر بــه تدريــس فارماكولــوژي مشــغول شــد وعضويــت در گــروه
آمــوزش هيــات مديــره انجمــن داروســازان ايــران را دركنــار ســاير فعاليــت هايــش قــرار داد.

مرحــوم اســماعیل صادقــی گرمــارودی پــدری کــه ســال هــا بــرای پــرورش فرزندانــی الیــق
و شایســته تــاش نمــود تــا بتواننــد افتخــار جامعــه خویــش و خدمتگــذار ملــت باشــند از
هیــچ زحمتــی برایشــان فروگــذار نکــرد و همــواره پشــتیبان و حامــی آنهــا بــود و حــال کــه
میبایســت در آرامــش خاطــر ثمــره زندگــی سراســر کوشــش خــود را میدیــد دار فانــی را
وداع گفــت و نزدیکانــش مــن جملــه دکتــر همایــون صادقــی کــه فرزنــد گرانقــدر ایشــان
و از اعضــای جامعــه فرهیختــه داروســازی بودنــد را در انــدوه فقدانشــان تنهــا گذاشــتند و
مجموعــه نشــریه پیــام انجمــن داروســازان ایــران تســلیت ویــژه ای بخاطــر از دســت دادن
ایــن پــدر بزرگــوار بــه جنــاب آقــای دکتــر همایــون صادقــی عزیــز عــرض مــی نمایــد.
باشد که روحشان همواره در آرامش باشد.

از آن رو شهره شد اعجاز داروساز رد دنیا

هب باغ دانش خود میوه اه رپورده و چیده

پیم
هب جان وده راه جاربحیان و جالینوس

حکم
رچاغ تش از روغن جانش بود روشن
تمام عمر خود را رصف رد علم و هنر رکده
ثق
دوای او کند محو از بدن اه ل بیماری

ی
وبا و آبله ،طاعون و سل را رکده او زا ل

پمادش رمهم زخم و رسنگش نیش نوش آور

تخ
ن
صص دارد و ر ج رفاوان ربده رد این فن

بی
ارگ دانشوری جاان نظر کن از ره نش

هب اپس علم او ره زره مهلک می شود رتیاق
نس
هب تجوزی خ بیمار خود را می دهند نیرو

ن
هب اپداش فداکاری خ.اهد زج شفا زمدی

ت بخ
سلی ش ردد است و سالمت خواه رنجوران

بخ
عیس
دم او چون دم ی روان ش است و جان رپور

دوا او می دهد اما شفا از دوست می خواهد
همه شب ات سحر بیدار و رپکارست دارورگ

خلی

قی قدر هم کاران خود را خوب می داند

ارگ خواهی شفایابی از اتثیر دارویش
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کس
هک با ا یر دارو رددمندان را کند احیا

هک از اتثیرشان بخشد شفا آالم انسان را

مس
یر رازی و حی بن یقطان ،بوعلی سینا

تلخ
هک ره داروی ی را کند شیرین رت از حلوا
بخ
هک دارویی پدید آرد شفا ش و روح ازفا

غم
هک هم خوار بیمار استش و هم ردمانگری کوشا

مالئک بوهس رب دستش زنند از عالم باال

هب نوش رشبت خود نیش اه را می کند خنثی

کس
ز ا یرش شود ره مفرغ و مس چون طال واال
رفوغ دانش او چلچراغ روشن رفدا
نخ

یم
هب ن همت او ل تشنه می دهد رخما

هب او با یاری حق تندرستی را کند اعطاء

هک داروساز غافل نیست از دنیای استعفاء

صفای حال آشفته ،شفای ردد جان رفسا

خوش آوا چون نی داوود و روشن چون ید بیضا
بخش
ز زیدان شفا ی هک داانییست بی همتا

آنچه خواهید خواند
***
طبــق قــرار قبلــی و
در رابطــه بــا مشــکالت
نظــام داروئــی کشــور
جنــاب آقــای دکتــر
ضیــاء و تعــدادی از
همــکاران عضــو هیئــت
مدیــره در دفتــر
محتــرم
معاونــت
کشــور
اقتصــادی
حضــور یافتــه و در مورد
مشــکالت و موانــع
پیــش رو بــه بحــث
و گفتگــو پرداختنــد
مشــروح مذاکــرات
در شــماره آینــده بــه
اطــاع خواننــدگان
محتــرم خواهــد رســید.

هک جان بخشد هب بیماران خود رد خلوت شبها

ز زیدان بهر آانن ارج شایان دارد استدعا

هب داروخاهن اش رو کن بود دارشفا آنجا
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