ﻣﺎﺳ ۱۳۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ  /اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی داروﺳﺎزان
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دری دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ ۱۳۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ  ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ ۱۳۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺳﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺷﺪه ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ
ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ۱۳۰۰ ﺗﻮﻣﺎن در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﻣﺸﻠ
ﻧﺪارد.

دﮐﺘﺮ دری درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان و در
ﺟﻠﺴﺎﺗ ﮐﻪ ﭘﯿﯿﺮی آن را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫ ﻫﺎ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﯾﺎ  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﻟ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

دﮐﺘﺮ دری اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎﻟﺸ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در داروﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻠ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯿﻪ داروﻫﺎ ﮔﺮان ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ دارﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺷﺎر ﻗﯿﻤﺘ ،درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ داروﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داروﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل ﻣ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪد آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان ﺗﺮ
و ﺣﺘ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ دری در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ  ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤ داﻧﻢ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ
اﺻﻠ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﺷﻤﻮل اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﺧﺬ وام ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در دوران
ﮐﺮوﻧﺎ و در ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎی دارو و… ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎرﻫﺎ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ از ﺑﺎﻧ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد .داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺮوﻧﺎﯾ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی اﺳﺖ .اﮔﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﮐﻤ ﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗ از ﺳﺘﺎد
ﮐﺮوﻧﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

