اﺷﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ /اﻧﺘﻘﺎد دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان از
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری /داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺎﯾﺖ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و درﺧﻮاﺳﺖ
اﺑﻄﺎل ﺟﺪول )اﻟﻒ( ﻣﺎده ﭼﻬﺎر آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ،ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﺖ را
ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘ ،اﻧﺤﺼﺎری و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه دو ﻣﺎده ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ﯾ 6 ،و ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺘﻦ ﺟﺪول )اﻟﻒ( ﻣﺎده  4آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ-1 :ﺑﺮای
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎ  250ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  70ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی -2 ،ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی از  250ﻫﺰار ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  6ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  60ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾ
داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی -3 ،ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  500ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  45ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾ داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی.

*اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دری دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :اﺣﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﻗﻀﺎت
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ در ﺣﺎل اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ روﯾﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺣﺪاث داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮع اﻧﺤﺼﺎر را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ورود دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺪاث داروﺧﺎﻧﻪ و رد ﺿﻮاﺑﻂ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﻼﺗ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

*اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ؟

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺎﯾﺘ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧ از ﻫﻤﺎران ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ
ﺷﺎﯾﺖﻫﺎ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫ ﺑﻮده و اﯾﻦ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ .در اﺣﺪاث داروﺧﺎﻧﻪ ﯾ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻮده ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎﯾ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رخ داده و اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺤﺜ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺼﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ؛ در ﭘ اﯾﻦ
ﺷﺎﯾﺎت دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺤﺚ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻣﻠﻐ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻼﺗ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآورد.

دری اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان داروﺳﺎزان را ﻣﺠﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ داروﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ
داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد داروﺧﺎﻧﻪ در روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ 20ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘ وﺟﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳ دارو رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﺟ آی اس« را ﭘﯿﯿﺮی و ﻃﺮاﺣ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺮدم ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر در ﯾ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ
دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺠﺎری ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾ ﺷﻮﻧﺪ.

*وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ

وی ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و دﺧﻮل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دﯾﺮ در ﻣﻠﻐ و اﺟﺮاﯾ ﮐﺮدن ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد ،وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﻌ ﮐﺮد در ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺎی ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ دﯾﺮی از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻟﻐﻮ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋ ورود ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﺟ آی اس« ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ
ﭘﺰﺷﺎن در ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺺﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

*اﺷﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

از ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﻫﯿﺄت ﻣﻘﺮرات زداﯾ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻣﺼﻮﺑﻪای را درﺑﺎره ﻣﺠﻮزﻫﺎی
ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی
ﺑﺮ روی درﮔﺎه ﻣﻠ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺗﻤﯿﻞ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آراء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ  ۲و  ۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺑﻼغ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﯿﺪ ﻋﻠ ﻓﺎﻃﻤ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه اﺧﯿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﻨﺪﻫﺎﯾ از آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﺎل ۹۶
اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ
ﺻﺮﯾﺢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن )ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده  (۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :داروﺧﺎﻧﻪ ﯾ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷ اﺳﺖ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد ،ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دارو و ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﯿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧ دارد.

*ﻧﺎﻣﻪ داروﺳﺎزان ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

از ﺳﻮی دﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی وی ﺷﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

از ﯾ ﺳﻮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان و ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮔﺮدد و
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ،ﺗﻨﻮع ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻋﺪم ﯾﻨﻮاﺧﺘ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ و درﻣﺎﻧ و وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﺮم درﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت.

ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ورود و دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻐﺎﯾﺮت
و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎه ﺳﯿﺎﺳﺘﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺎﻧﻊ و ﻧﺎﻓ ﺗﺎﻟﯿﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻼت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن ،اﺣﺎم داﺋﻤ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﺑﺪوا ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ اﺧﺬ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺎرغ از ﻓﺸﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆول و اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺬ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی داروﺳﺎزان از اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ن

