
گزارش سپید از حواشی بخشنامه عدم پذیرش درخواست های صدور پروانه تولید با بیش از هشت پروانه تولید فعال

 علی ابراهیمی
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
پذیرش  عدم  از  بخشنامه ای  طی  دارو  و  غذا 
بیش  با  تولید  پروانه  صدور  درخواست های 
این در  داد.  فعال خبر  تولید  پروانه  از هشت 
حالی است که بر اساس تبصره )۲( ماده )۷( 
قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴  اصالحیه 
قانون اساسی صادرکنندگان مجوز کسب وکار، 
اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش 
تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع نمایند.

مسئوالن وزارت اقتصاد نیز بارها تأکید کرده اند 
که هیچ نهادی مجاز نیست به سبب اشباع بازار 
و  کند  از صدور مجوز کسب وکار خودداری 
متقاضیان مجوز کسب وکار در صورت مواجه 
دستگاه  از  می توانند  شرایطی  چنین  با  شدن 

مربوطه شکایت کنند.

دارو و داروخانه جزو مقوله کسب وکار 
محسوب نمی شود

مواد  و  دارو  مدیرکل  محمدی،  سیدحیدر 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت وگو 
عدم  بخشنامه  در خصوص  سپید  خبرنگار  با 
پذیرش درخواست صدور پروانه تولید با بیش 
بخشنامه  »این  گفت:  فعال  تولید  پروانه   8 از 
چند روز قبل ابالغ شده و تمدید بخشنامه سال 
گذشته است. البته انتقاداتی از سوی شرکت های 
تولید به آن وارد شده است که اصلی ترین آنها 
این است که ایراد اصلی این بخشنامه مخالفت 

با ماده ۷ قانون اصالح سیاست های اصل  آن 
۴۴ قانون اساسی است.«

وی افزود: »از دیدگاه ما آنچه در رسانه ها در 
خصوص مغایرت با بحث کسب وکار بازتاب 
و  دارو  زیرا  دارد؛  ایراد  به نوعی  است  داشته 
حساب  کسب وکار  مقوله  جزو  داروخانه 
نمی شود چراکه این محصوالت ازجمله اقالمی 

هستند که مشمول قوانین رقابت نمی شوند.«
 مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با تأکید بر اینکه محصوالت سالمت محور 
از قاعده رقابت خارج هستند زیرا رقابت در این 
بخش موجب فساد می شود، تصریح کرد: »اگر 
این روند را در بحث دارو بپذیریم به این معنی 
است که مصرف بی رویه و غیرمنطقی دارو را 

در کشور تأیید کرده و پذیرفته ایم.«
محمدی ادامه داد: »این مفهوم در هیچ کجای دنیا 
قابل پذیرش نیست. ازاین رو این بحث نه تنها در 
دارو که در مورد داروخانه ها نیز صدق می کند. 
پزشکی  مرکزی  داروخانه ها  قانون  اساس  بر 
هستند و اگر بپذیریم که این محل ها بر اساس 
قانون یک جزو حوزه پزشکی هستند هیچ یک 
کسب وکار  فضای  تسهیل  با  مرتبط  قوانین  از 

مشمول آنها نخواهد شد.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با بیان اینکه می توان گفت این بخش 
قانون خاص دارد، اظهار داشت: »آنچه در این 
حوزه به عنوان قانون خاص مطرح است قوانین 
مربوط به مقررات امور پزشکی مصوب سال 

133۴ و اصالحیه های بعد از آن است.« محمدی 
ادامه داد: »سازمان غذا و دارو و در رأس آن 
مراکز  را  داروخانه  و  دارو  بهداشت  وزارت 
کسب وکار به معنای آنچه وزیر محترم اقتصاد 
ابالغ کرده اند نمی داند. همچنین محصول عرضه 
شده در این مراکز هم به عنوان کاالی رقابت پذیر 

نباید قلمداد شود.«
وی افزود: »ازاین رو اگر مسئوالن وزارت اقتصاد 
این بخش را جزو حوزه های کسب وکار می دانند 
باید این موضوع را به صراحت اعالم کند، ولی 
این  این بخش نشود  به  تعرضی  تا زمانی که 

بخش دارای قانون خاص خود خواهد بود و 
این قوانین همچنان بر آن حکم فرما خواهد بود.«

انتقاد سازمان غذا و دارو از بخشنامه 
وزارت اقتصاد

محمدی اضافه کرد: »حرف و ایراد ما به وزارت 
اقتصاد این است که اگر بدنه این وزاتخانه توان 
کارشناسی در این خصوص دارد پیشنهاد خود را 
به مجلس ارائه کند تا نمایندگان مجلس دارو و 
داروخانه را وارد حوزه کسب وکار کنند تا این 
بخش و فرآورده های آن یک بخش و محصول قابل 
رقابت و مسابقه قلمداد شود؛ لذا مرکز پژوهش ها 
و کمیسیون بهداشت مجلس هم می تواند در این 

خصوص اظهارنظر کند.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
ادامه داد: »نمی توان قانونی را که از سال ها قبل در 
این بخش حکم فرما است بدون تصویب و اصالح 
کنار گذاشت و آن را با مصوبه وزارت اقتصاد که 
ارتباطی به دارو و داروخانه ندارد، جایگزین کرد.«
محمدی گفت: »البته بخشنامه ای که ابالغ شده 
تمدید بخشنامه قبلی است. ضمن اینکه ما در 
حوزه صنعت داروسازی حمایت کافی را از این 
بخش داشته و خواهیم داشت و از هر تولیدکننده ای 
که بخواهد در این بخش وارد و حوزه دارو را 
توسعه دهد نیز حمایت خواهیم کرد، اما شرط 
این بخش  تولید در  این حمایت آن است که 

منطقی شود.«
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سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل 

سازمان غذا و دارو: سازمان 
غذا و دارو و در رأس آن 

وزارت بهداشت دارو و 
داروخانه را مراکز کسب وکار 

به معنای آنچه وزیر محترم 
اقتصاد ابالغ کرده اند نمی داند؛ 

لذا محصول عرضه شده در 
این مراکز نباید به عنوان کاالی 

رقابت پذیر قلمداد شود


