داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷ ﻧﻨﯿﺪ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺒﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  98و از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﺳ از ﭼﺮﺧﻪی داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رای وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎﺳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در ﺟﺎی اﺻﻠ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﻠﻂ دوﻟﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ از ﺟﺎﯾﺎه اﺻﻠ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺮان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮﻟ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺻﺤﺒﺖ و ادﻋﺎی ﺑﺮﺧ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ در وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎدرﺳﺘ در ﺧﺼﻮص داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان
ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﺷﺮوع ﻣﻮج اول ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺘ ﯾ ﻋﺪد ﻣﺎﺳ از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷ و وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  28ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺧ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ وزارت ﺻﻤﺖ ﺷﺪﯾﻢ.

وی ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺎﺳ؛ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺳ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری دو ﻣﺪل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد .

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ 10روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد ،ﻫﯿﺞ ﻣﺎﺳ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘ وارد داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول دوﻟﺖ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ و ﻣﺎزاد آن داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد.

وی اﻓﺰود :ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎزادی ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ
داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎﺳ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻی 6

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

وی اﺷﺎره ﮐﺮد :ﮔﺮان ﻓﺮوﺷ زﻣﺎﻧ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را ارزان و ﺑﻌﺪ ﮔﺮان ﺑﻔﺮوﺷ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﮔﺮ داروﺧﺎﻧﻪ دارو را ﮔﺮان ﺑﺨﺮد
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮔﺮان ﻫﻢ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺎﺳ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺳ را در ﮐﺸﻮر ﺷﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﺳ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﻣﺎﺳ را ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ارﺳﺎل ﮐﺮد؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﻫﺎی ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان
ﺗﻬﺮان در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺳﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻗﯿﻤﺖ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  1300 :ﺗﻮﻣﺎن .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺨﺶ  1430و
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه  1600ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف از  3ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  2ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺎﺳ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب  1600ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﯿﻦ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد.

روزاﻧﻪ  5اﻟ 6 ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳ در ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر در ﺧﺼﻮص ادﻋﺎی وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ  18ﻣﯿﻠﯿﻮن دﭘﻮی ﻣﺎﺳ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﻗﻢ دﭘﻮ ﺷﺪه
از ﺳﻮی وزارت ﺻﻤﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻔﺎف اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﻫﻢ ﻧﻤدﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﻪ و ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺎﺳ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ذی رﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻮزﯾﻊ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﻣدﻫﺪ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳ ﻣﺎزاد دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺳﻤ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﻮب آن را ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اراﯾﻪ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب و دوﻟﺘ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ،ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺸﻞ
ﻣﺎﺳ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

