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عضو هیئت علمی ستاد وزارت بهداشت با بیان اینکه صادرات 
گیاهان دارویی با افت محسوسی روبه رو شده و در این بخش حتی 
از امارات و ترکیه نیز در خاورمیانه عقب ماندیم، اظهار داشت: »در 
حال حاضر از رقم 5 هزار میلیارد دالری تجارت گیاهان دارویی 

در دنیا سهم ایران تنها 440 میلیون دالر است.«
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، امیرمهدی طالب در سمینار 
گیاهان دارویی در اردبیل اظهار کرد: »کشور ما از دیرباز در حوزه 
طب سنتی و گیاهان دارویی منبع غنی و دارای اسناد معتبر بوده 
به طوری که در زیست بوم های مختلف این سرزمین گونه های مختلفی 

از گیاهان دارویی کشت و عمل آوری می شده است.«
وی وجود 2 هزار و 500 گونه گیاهی را در کشور یادآور شد 
و خاطرنشان کرد: »ما از لحاظ تولید و عمل آوری گیاهان دارویی 
دراین بین از کشورهایی نظیر چین، هندوستان و دولت های اروپائی 

عقب ماندیم به طوری که از سهم 5 هزار میلیارد دالری تجارت 
گیاهان دارویی سهم ایران تنها 440 میلیون دالر است که چهار درصد 
این سهم صادراتی متعلق به کشورمان است.« عضو هیئت علمی 
ستاد وزارت بهداشت سطح زیر کشت گونه های گیاهان دارویی 
را 150 هزار هکتار اعالم کرد و گفت: »عمده این اراضی به کشت 
زعفران، گل محمدی و بابونه اختصاص یافته و مقدار کمی تنها 
سایر گیاهان دارویی را شامل می شود.« طالب سرانه مصرف گیاهان 
دارویی را به ازای هر نفر یک کیلوگرم در طول سال دانست و 
افزود: »ظرفیت کارخانه های اسانس و عصاره گیری ما 200 هزار 
تن است، درحالی که دراین بین ما می توانیم با توجه به اقلیم و 
شرایط آب و هوایی کشورمان تولید متنوعی را داشته باشیم تا به 
اسناد چشم انداز 20 ساله دست یابیم.« وی ادامه داد: »90 درصد 
فرآورده های گیاهان دارویی ما وارداتی است به طوری که از 1059 

فرآورده به ثبت رسیده اکثر آنها در داروخانه ها توزیع نمی شود.« 
عضو هیئت علمی ستاد وزارت بهداشت تأکید کرد: »باید بر اساس 
سند چشم انداز توسعه کشت اراضی در این بخش تا 500 هزار 
هکتار افزایش یابد که به نظر می رسد ما از این برنامه عقب هستیم 
و مهم ترین چالش ما پائین بودن سهممان از بازارهای جهانی است 
که هنوز نتوانسته ایم با توجه به ارزش افزوده باالی این محصول 
صادرات خوبی را در این بخش داشته باشیم.« طالب تصریح کرد: 
»به غیراز زعفران ما در سایر محصوالت با افت صادرات روبرو 
هستیم به طوری که کشور هندوستان در تمامی بخش ها با قوت 
سنتی  وزارت طب  حتی  و  می کند  روبه جلو حرکت  قدرت  و 
جدا دارد.« وی بی توجهی پزشکان کشورمان را به این حوزه و 
سرکوب بسیاری از فعالیت ها در این زمینه را به شکل عمدی در 
یک فرهنگ سازی غلط یادآور شد و اظهار کرد: ما امیدواریم به رغم 

تولید انبوه داروهای گیاهی زمینه صادرات آن نیز به شایستگی 
فراهم آید. دبیر سندیکای تولیدکنندگان گیاهان دارویی نیز در این 
سمینار به 120 میلیارد دالر گردش مالی حوزه گیاهان دارویی در 
جهان اشاره کرد و گفت: »40 میلیارد دالر از این مبلغ محصوالت 
آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.« جعفر میرفخرایی اضافه 
کرد: »ما در حال حاضر 160 عضو داریم که باالترین ارگان صنفی 
کشور را شامل می شود و امیدواریم به فرآیند تولید تا عمل آوری 
و عرضه و صادرات گیاهان دارویی توجهی جدی داشته باشیم.« 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این سمینار 
به شکل گیری کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب در ایستگاه 
سامیان اردبیل با جمع آوری 176 گونه اشاره و اظهار کرد: »تاکنون 
نسبت به شناسایی 270 گونه گیاه دارویی و معطر به شکل علمی 

اقدام کردیم که از بین آنها 5 تا 10 گونه باید برندسازی شود.«

سهم 440 میلیون دالری ایران از بازار 5 هزارمیلیاردی تجارت گیاهان دارویی

پیامدهایآییننامهجدیدمجوزتأسیسداروخانهها

آغاز مهاجرت داروخانه ها به نقاط برخوردار
داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
تهران گفت: »اگر شرایط اعطای پروانه 
تأسیس داروخانه مبنی بر رعایت فاصله 
حذف شود، احتمال وقوع موج بزرگ 
مهاجرت داروخانه ها از شهرستان ها به 
استان ها و از محله های محروم شهری 
به بافت متمول و ثروتمند وجود دارد.«

به گزارش سپید، در حال حاضر تنها 
تأیید  و  تأسیس  مجوز  صدور  مرجع 
بر  نظارت  و  داروخانه ها  صالحیت 
آنها بر عهده سازمان غذا و دارو است. 
سالهاست که دو محدودیت حدنصاب 
جمعیت و فاصله برای مجوز تأسیس 
داروخانه ها اعمال شده است اما اکنون 
زمزمه هایی مبنی بر ابالغ آیین نامه جدید 
مجوز تأسیس داروخانه ها وجود دارد که 
بر اساس آن، دو شرط یاد شده یعنی 
برداشته  و جمعیت  فاصله  حدنصاب 
می شود و داروخانه ها مجازند در هر 

نقطه ای که بخواهند تأسیس شوند.

کاهش دسترسی مردم به دارو
آرش محبوبی، عضو هیئت مدیره انجمن 
داروسازان تهران در گفت و گو با ایرنا، 
گفت:  تغییرات  این  پیامدهای  درباره 
»حذف فاکتورهای حدنصاب جمعیتی 
و فاصله داروخانه ها در مرحله نخست 
به سالمت جامعه آسیب می زند چراکه 
به  دسترسی  سطح  اولین  داروخانه ها 
هستند  بهداشتی  و  درمانی  امکانات 
به  اغلب  بیماران  مراجعه  اولین  و 

داروخانه هاست.«
محبوبی افزود: »از سوی دیگر گردش 
سرمایه و سوددهی داروخانه ها وابسته 
نسخ و مطب های مجاورت  تعداد  به 
هیئت مدیره  عضو  است.«  داروخانه 
انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: 
یک  محله  هر  در  حاضر  حال  »در 
شرط  اگر  اما  دارد  وجود  داروخانه 
رعایت تأسیس داروخانه برداشته شود، 
داروخانه ها با توجه به تمرکز مطب ها و 
مجتمع های پزشکی در یک منطقه، همه 

در یکجا متمرکز خواهند شد چون سود 
داروخانه ها به لحاظ مالی بهتر می شود.«

محبوبی اضافه کرد: »این مسئله موجب 
می شود که دسترسی مردم به دارو کاهش 
تأسیس  متقاضیان  هم اکنون  کند.  پیدا 
داروخانه برحسب شرط رعایت فاصله 
به شهرستان ها مراجعه می کنند اما اگر 
شرایط اعطای پروانه تأسیس داروخانه 
مبنی بر رعایت فاصله حذف شود، موج 
مهاجرت بزرگ داروخانه از شهرستان ها 
به استان ها و از محله های محروم به بافت 
شهری غنی و ثروتمند ایجاد خواهد شد.«

وی خاطرنشان کرد: »هنگامی که قشر 
ضعیف از خدمات دارویی محروم شوند، 
میزان عدالت اجتماعی و دسترسی به دارو 
اگر از بین نرود به طورقطع، کم خواهد 
شد.« وی تأکید کرد: »حتی در بخش درمان 
نیز مسئله »توجیه اقتصادی« مطرح است 
بنابراین با حذف شرط رعایت فاصله، 
برای فروش کاال یعنی دارو، رقابتی بین 

داروخانه ها ایجاد می شود که این مسئله 
نیاز القائی مردم را در پی خواهد داشت.«

احتمال شکل گیری روابط ناسالم 
بین پزشک و داروساز 

داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
حذف  با  »همچنین  داد:  ادامه  تهران 
شرایط حدنصاب فاصله و جمعیت برای 
احتمال شکل گیری  داروخانه  تأسیس 
روابط ناسالم بین پزشک و داروساز و 
نیز بازار سیاه وجود دارد.« به گفته محبوبی 
با شرایط  داروخانه ها  در حال حاضر 
موجود، وضعیت خوبی از نظر اقتصادی 
ندارند و مطالبات آنها از بیمارستان ها و 
بیمه ها به هشت ماه قبل بازمی گردد و با 
برداشتن حدنصاب جمعیت و فاصله، بار 
دیگری به داروخانه ها تحمیل می شود.«

داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
تهران گفت: »حذف حدنصاب جمعیت 
و فاصله برای تأسیس داروخانه و تغییر 

آیین نامه های مربوط به آن برای داروسازان 
شوک بزرگی به شمار می رود.« محبوبی 
تغییر  برای  اینکه  »ضمن  کرد:  اضافه 
آیین نامه های مربوط به تأسیس داروخانه، 
نظری از انجمن داروسازان تهران گرفته 
نشده است و این تصمیم به نظام دارویی 

کشور آسیب خواهد زد.«
وی در پاسخ به این سؤال که آیا وجود 
شرط حدنصاب فاصله و جمعیت برای 
تأسیس داروخانه موجب نشده است 
و  مطب ها  مجاور  داروخانه های  که 
مجتمع های پزشکی به شکل انحصاری 
در یک منطقه سود داشته باشند، گفت: 
»داروسازانی که در مناطق خاص داروخانه 
دارند، قدیمی هستند و تجربه دارند و برای 
کار خود زحمت کشیده اند و از سوی 
دیگر به طورقطع در خدمات تخصصی 
مانند خدمات دارویی به هرحال انحصار 

خواهیم داشت و کاماًل طبیعی است.«
داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 

که  »همانگونه  افزود:  تهران 
دانش آموختگان رشته پزشکی نمی توانند 
بالفاصله در تهران مطب بزنند، این شرایط 
برای داروسازان جدیدتر نیز هست اما 
این مسئله در رشته پزشکی پذیرفته شده 
است.« وی یادآور شد: »اغلب کسانی که 
در مناطق خوب داروخانه دارند، سابقه 
فعالیت در شهرستان داشته اند و امتیاز 
جمع کرده اند؛ مسئله انحصار داروخانه ها 
فقط بهانه جویی برای عده ای است که 
مسیرهایی را روبه جلو حرکت کرده اند، اما 
موفق نشده اند و حاال می خواهند سیستم 
موجود را از کار بیندازند.« وی این پرسش 
را مطرح کرد که اگرچند داروخانه کنار 
همدیگر، خدمات مشابهی را ارائه کنند، 
آیا احتمال فساد در ارائه خدمات مشاهده 
نخواهد شد؟ این در حالی است که اغلب 
کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس 
قوانینی مانند رعایت حدنصاب فاصله و 

جمعیت برای تأسیس داروخانه را دارند.

 ایران طی سال گذشته بیش از 15 میلیون دالر انواع دارو با عناوینی 
مانند داروهای دارای هورمون، مکمل های دارویی برای خرده فروشی 
که تولید داخلی مشابه ندارند و انواع ضدعفونی کننده های دارای 
گرید دارویی به صورت محصول آماده از آمریکا وارد کرده است.

 به گزارش سپید به نقل از تجارت  نیوز، ارتباط ایران و آمریکا 
سال هاست که در پایین ترین سطح خود قرار دارد. با وجود این، 
باشد.  تامل  قابل  این دو کشور  بین  تجارت  میزان  بررسی  شاید 
خصوصا آنکه بعد از برجام تجارت ایران با کشورهای غربی تا 

حدودی روندی جهشی به خود گرفت.
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 1396، 
ایران به کشور آمریکا بیش از 132 میلیون دالر کاال صادر کرده است. 
حجم قابل توجهی از این کاالها از طریق گمرک غرب تهران به 
آمریکا صادر شده است. به نحوی که بیش از 97 میلیون دالر از 
ارزش دالری این کاالها از طریق گمرک غرب تهران صادر شده 
است. گمرک های فرودگاه امام خمینی )ره(، مشهد، منطقه ویژه 

اقتصادی شیراز در رده های بعدی قرار دارند.
بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که محصوالتی مانند 
ایران  مهم  محصوالتی صادراتی  از جمله  انواع کف پوش ها 

به آمریکا بوده است. به نحوی که آمارهای گمرک نشان می دهد 
محصولی به نام »سایر کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از موی نرم 
)کرک( حیوان« در صدر محصوالت صادراتی قرار گرفته است. از 
جمله محصوالت صادراتی دیگر به آمریکا می توان به فرش، گلیم، 

گبه، میوه های خشک شده و سبزیجات اشاره کرد.

با این حال، آمارهای واردات از آمریکا نشان می دهد که در سال 
1396، آمریکا بیش از 169 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده که 

نشان دهنده تراز تجاری منفی ایران در این زمینه است.
نکته قابل تامل در تجارت ایران با آمریکا در این برهه زمانی 
آن است که از جمله اقالم مهم صادراتی آمریکا به کشور ما دارو 
است. به نحوی که براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در سال 1396، یکی از مهم ترین اقالم صادراتی ایاالت متحده به 
ایران محصولی با نام »سایر داروهایی که تولید داخل ندارند« است.
دالر  میلیون   15 از  بیش  گذشته  سال  طی  ایران  مجموع  در 
انواع دارو با عناوینی مانند داروهای دارای هورمون، مکمل های 
دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند و انواع 
ضدعفونی کننده های دارای گرید دارویی به صورت محصول آماده 

از آمریکا وارد کرده است.
مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، 
محصوالت مربوط دامپزشک و خمیر چوب شیمیایی از جمله اقالم 
مهم صادراتی آمریکا به ایران بوده است. براساس آمار، کاالهای 
آمریکایی بیشتر از طریق گمرک های فرودگاه امام خمینی )ره(، 

شهید رجایی و معاونت واردات و ترانزیت تهران وارد شده است.

واردات ۱5 میلیون دالری دارو از آمریکا

رستوران ها هر 45 روز بازرسی می شوند
باشگاه خبرنگاران: رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن 
عمومی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »بازرسی از 
مراکز تهیه مواد غذایی از اولویت های وزارت بهداشت است.« سید رضا 
غالمی اظهار کرد: »به طورکلی بازرسی از مراکز و مکان های تهیه،  طبخ 
و توزیع مواد غذایی یکی از اولویت های اصلی مرکز سالمت محیط و 
کار است، در همین راستا در طول سال برنامه ریزی منظم و مدونی برای 
بازدید از رستوران های بین راهی،  اغذیه فروشی های شهری و روستایی 
انجام شده است.« وی افزود: »بازرسی از اماکن تهیه و توزیع شیرینی،  
نانوایی ها و تهیه مواد غذایی در ساعات غیراداری و تعطیل افزایش پیدا 
می کند. همچنین در ایام نوروز،  ماه رمضان،  ماه محرم و اربعین اینگونه 
بازرسی ها به صورت فشرده و طی دوره های زمانی کوتاه تر انجام می شود.« 
غالمی عنوان کرد: »از نظر مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
نانوایی،  رستوران و اغذیه فروشی ها جزء مراکز حساس محسوب می شوند؛ 
بازرسی ها در شهرهای کوچک و روستاها در فاصله زمانی کوتاه تر و در 
شهرهای بزرگ تر با فاصله زمانی بیشتری صورت می گیرد.« رئیس اداره 
بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی تأکید کرد: »بازرسی از 
نانوایی ها در شهرهای بزرگ، به صورت ماهانه و در شهرهای کوچک هر 
20 روز یکبار انجام می شود، همچنین بازرسی از رستوران ها در شهرهای 
بزرگ هر 45 روز و در شهرهای کوچک، هر 15 روز حداقل یکبار از 

طرف بازرسان وزارت بهداشت انجام می شود.«

نتایج تزریق واکسن HPV در زنان انگلیسی

ایسنا: آمارهای جدید در انگلیس نشان می دهد که واکسن پاپیلوماویروس 
انسانی )HPV( می تواند تقریباً به طور کامل عفونت ناشی از این ویروس 
را در زنان جوان از بین ببرد. واکسن HPV تقریباً عفونت ناشی از این 
ویروس را در زنان جوان از بین برده است و درصورتی که تزریق آن در 
مردان هم انجام شود می تواند از هزاران مورد ساالنه ی ابتال به سرطان 
در این کشور جلوگیری کند. آمارهای جدید حاکی از آن است که میزان 
آلوده شدن به این ویروس در زنان 16 تا 21 ساله انگلیسی که در فاصله 
سال های 2010 تا 2016 واکسینه شده اند حدود ۸6 درصد کاهش پیدا 
کرده است. همچنین انتظار می رود تزریق این واکسن به پسران هم گسترش 
پیدا کند چراکه کمیته مشترک واکسینه کردن و مصون سازی در انگلیس 
مقرون به صرف بودن این واکسن را تأیید کرده است. ویروس پاپیلومای 
انسانی موجب می شود ساالنه 2000 مرد در انگلیس به سرطان مبتال شوند 
و حدود 650 مورد فوتی به همراه دارد که بیشتر آن ها بر اثر سرطان گلو 
بوده است. پزشکان انگلیسی اظهار داشتند: اجرای برنامه واکسیناسیون 
HPV جان هزاران نفر را در این کشور نجات داده و افزودن پسران به 
گروه دریافت کننده این واکسن مطلوب است. به گزارش روزنامه تلگراف، 
برنامه واکسیناسیون HPV اولین بار در سال 200۸ در انگلیس اجرا شد 

که ۸0 درصد دختران 15 تا 24 ساله مصون شده اند.

ضرورت نظارت وزارت بهداشت 
بر عرضه مکمل های ورزشی

سپید: رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران خواستار 
نظارت وزارت بهداشت بر عرضه مکمل های ورزشی شد. عباس کبریایی زاده 
در آستانه برگزاری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی گفت: 
»مکمل های ورزشی یکی از حوزه های نابسامان در عرصه مکمل های 
غذایی و رژیمی است که درخواست می کنیم وزارت بهداشت نظارت 
بیشتری بر عرضه این قبیل مکمل ها داشته باشد.« وی با بیان اینکه امروز 
مکمل های ورزشی به صورت نامطمئن در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد، 
نسبت به اضافه کردن ترکیبات شیمیایی به این قبیل مکمل ها هشدار داد و 
افزود: »بیشترین مصرف کنندگان مکمل های ورزشی، افراد جوان و نوجوان 
جامعه هستند که در سن رشد قرار دارند. از همین رو می بایست مراقب 
بود که مکمل های غیرمجاز در اختیار آنها قرار نگیرد.« کبریایی زاده در 
ادامه فهرست ممنوعه و تغییرات آن در سال 201۸، اشاره کرد و گفت: 
»تازه های طراحی برنامه غذایی ورزشکاران، غذاهای عمل گرا و نقش آنها 
در ورزش، مکمل های ارگوژن در ورزش، ترکیب بدن و کنترل وزن؛ اهداف 
و روش ها به عنوان محورهای سمپوزیوم پایش سالمت مکمل های ورزشی 
اعالم شده است.« گفتنی است ششمین همایش مکمل های غذایی و 
رژیمی با محور »کنترل کیفی و پایش سالمت مکمل های غذایی و 

رژیمی«، از 29 تا 31 خرداد 97 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

اخبــار


