ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎل  ۱۳۹۳داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺒﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮق در ﺣﻮزه داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻی  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮﺳﺲ داروﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﺎز اول
ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎل  1393ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺑﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﯾ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮدی ﻣﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟ و ﭘﻮﻟﺸﻮﯾ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮدﯾﺎن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش( ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺑﺎﯾﺴﺘ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺎﻟ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اراﯾﻪ ادﻫﻨﺪ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮدﯾﺎﻧ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﺮد
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﺎل  1394ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﻪ در ﻣﺒﺤﺚ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻣﻮدﯾﺎن دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دﯾﺪﮔﺎه اول
درون ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻮدﯾﺎن از ﺳﺎل  1393ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و دﯾﺪﮔﺎه دوم ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1395ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ را ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣداﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان در ﭘ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻫﻤﺎران ﻣﺒﻨ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣ و … از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ درﺧﺼﻮص
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﺎل  1393اﻗﺪام ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و ﻓﺮاﺧﻮن ﻋﻤﻮﻣ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات از داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻫﻤﺎران اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﺻﻨﻮف و
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر اﻓﺰود :اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از داروﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮرﺳ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ دار ﺑﻮدن روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻫﻤﺎران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻤﺎﻣ ﺣﺴﺎبﻫﺎی

ﺑﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺴﺎب داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب و دﺳﺘﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ داده ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺪون آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﺑﺎﻧ ﻓﻌﺎل داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داراﯾ ﮔﺰارش دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻌﺮﻓ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت رﯾﺰ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧ و دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ) داروﺧﺎﻧﻪ (ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﺎرج از داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وارﯾﺰ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،وﺻﻮل ﮐﺮدن ﭼ دﯾﺮان ،درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل اﻣﺎﻧ و وارﯾﺰ
آن در ﺣﺴﺎب داروﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و … ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ در ﻃ دوره زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻈﺎرت و دﻗﺖ ﮐﺎﻓ در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺲ و داروﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺘ ﻫﺎی داروﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ) ﺣﻘﻮق ،آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز
و (..از دﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺎﻟﯿﺎت آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ داروﺳﺎز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وارﯾﺰی ﺷﺮﯾ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﮐﻪ در آن ﺳﻤﺖ دارد ﻣﺮ درآﻣﺪی ﺑﻮدن آن اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧ ،ﯾﺎراﻧﻪ،
ارث ،ﻗﺮض ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﺪارک و ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﺒﺼﺮه  (157ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.

