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سخن مدیر مسئول
نـاصر  ریــاحي
riahinasser@yahoo.com

مهمترین اتفاق سال برای حوزه سالمت اســتعفای آقای دکتر قاضی زاده هاشمی از مسئولیت وزارت 
بهداشت و سپس معرفی و رای اعتماد به وزارت آقای دکتر نمکی بعنوان وزیر بهداشت بود. ضمن اینکه 
بهترین آرزوها را برای موفقیت آقای دکتر نمکی داریم ، با شناختی که از ایشان هست، بسیار به آینده 
امیدوار هستیم . آقای دکتر نمکی فردی آشنا به امور سالمت و خصوصاً دارو هستند و دارای سوابق 
اجرایی مختلف ذیربط به مســئولیتی که پذیرفته اند می باشــند و به لحاظ ماموریت چند ساله ایشان 
در سازمان برنامه و بودجه و اشــراف ایشــان به امور مالی و بودجه، اطمینان داریم که قادر خواهند 
 بود تا طرح تحول نظام ســالمت را نجات دهند. ایشــان بی شــک حاذق ترین معالج برای طرح هستند.
همچنیــن جــا دارد در اینجــا هــم قدردانــی خــود و همکارانــم را از آقای دکتــر اصغری کــه حدود 
یکســال مســئولیت ســازمان غــذا و دارو را داشــته انــد اعــالم نمایــم و هــم خیرمقــدم 
و آرزوی موفقیــت بــرای آقــای دکتــر پیرصالحــی، جــوان شایســته حــوزه دارو کــه شــاید از 
معــدود روســای ایــن ســازمان باشــند کــه در تمــام مــدارج صنعــت دارو حضــور داشــته انــد 
 و صرفــاً بــه لحــاظ کاربلــدی و کارآشــنایی خــود بــه ایــن ماموریــت گمــارده شــده انــد.
ما روزهای ســختی را به دلیــل تحریم هــای ظالمانه مــی گذرانیــم اما بار دیگــر با هم عهــد میکنیم 
که تا آخریــن توان خــود ســعی در تامیــن داروی مــورد نیــاز هموطنانمان خواهیــم نمــود و از هیچ 
کوششــی در ایــن مورد دریــغ نخواهیــم کــرد. خصوصاً کــه امــروز مدیــران مســئول دارو آقایان 
دکتــر پیرصالحــی و دکتــر عبــده زاده و همچنیــن جنــاب وزیــر همگــی پــای کار هســتند 
 و مشــکالت را میداننــد و شــب و روز در تــالش بــرای خدمت بــه دردمنــدان و بیماران هســتند .
باتوجه به انتخابــات پیش روی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در 11 اســفند ماه 
امسال، الزم است گزارش مختصری در این مورد ارائه نمایم. همانطور که همکاران عزیز به یاد دارند 
در ســال 1393 برای اولین بار بنده و آقای دکتر نجفی عرب نامزد انتخابات شــدیم و با پشتیبانی کم 
نظیر همکاران فعال در اقتصاد حوزه ســالمت به عضویت هیأت نمایندگان اتاق تهران درآمدیم و در 
طول 4 سال گذشته حداکثر استفاده از ظرفیتهای اتاق را برای ارتقای جایگاه سالمت و رفع مشکالت 
همکاران انجام دادیم. کمیسیون اقتصاد سالمت برای اولین بار تشکیل گردید و کارهای مثبتی انجام 
شــد  که البته در جای دیگری به جزئیــات آن پرداخته خواهــد گردید. در این دوره خوشــبختانه 12 
نفر از همکاران ما در انتخابات نامزد شده اند که نشان از اشــراف همکاران به اهمیت اتاق بازرگانی 
دارد. البته با توجه به طیف وســیعی از نامزدها که از حدود 50 حوزه کاری مختلف در انتخابات شرکت 
دارند حوزه ســالمت قطعا شــانس گرفتن بیش از 3-4 کرســی از 40 کرســی اتاق تهران را نخواهد 
داشــت. توصیه بنده این اســت که همکاران عزیز حتما از طریق گروههای انتخاباتی تشــکیل شــده 
وارد کارزار انتخابات شــوند و حتما جلساتی را با هم داشته باشــند که برای حمایت از چند نفر تفاهم 
 نمایند و الباقی نامزدها از شــرکت در انتخابات منصرف گردند تا آراء حوزه ســالمت شکســته نشود. 
همکارانمــان  از  حمایــت  و  تهــران  اتــاق  انتخابــات  در  خــود  حضــور  بــا  خواهشــمندم   
گــردد. حفــظ  ســالمت  اقتصــاد  حــوزه  بــرای  جایــگاه  ایــن  کــه  کنیــد   کمــک 
ضمن تشکر از همکاران عزیز برای حمایت هایشان ، بار دیگر تقاضا دارم که با ارسال مطلب و سفارش 

آگهی به استمرار نشریه خودتان کمک کنید.
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به استقبال انتخابات پارلمان بخش خصوصی می رویم.
پارلمانی که تالش می کند تا مشکالت بخش خصوصی را به گوش مسئوالن دولتی رسانده و گرهی از گره 
های فعاالن اقتصادی بگشــاید. در واقع این انتخابات یکی از انتخابات مهم در اتاق بازرگانی اســت که 
از گذشته تا به امروز شخصیت های بزرگی در این بخش فعالیت داشــته و در هر دوره تاثیر خود را در 
سیاست گذاری های کشور داشــته اند.این بخش چرخ دنده های هرچند کوچک یا بزرگ اما تاثیر گذار 

در اقتصاد است. 
تاثیر فعالیت اتاق بازرگانی را باید در موضوعات اقتصادی کشور از جمله ارز، مالیات و.... مشاهده کرد.
به طور کلی اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاق بازرگانی تهران به دلیل حضور در پایتخت نقش آفرینی 
بیشــتری در تصمیمات دولت داشــته اند و عملکردهای مثبتی در دوره هشــتم به جای گذاشــته اند. 
 ایجاد کمیســیون اقتصاد ســالمت را باید یکی از موثر ترین فعالیت های اتاق بازرگانی تهران در دوره

 هشتم دانست.
در دوره گذشــته کمیســیون اقتصاد ســالمت باموفقیــت فعالیت خود را آغاز کرد و توانســت مســیر 
خوبی را در این  بخش طــی کند و در حال حاضر این کمیســیون کــه در حوزه دارو ، تجهیزات آرایشــی  
و بهداشــتی وســالمت قدم پیــش نهاده بــا فعالیــت های خــوب خــود توانســته تاثیرات موثــری در 
حوزه دارو وســالمت داشــته باشــد. همچنیــن درحال حاضــر با فعــاالن اقتصــادی در ایــن بخش به 
اســتقبال انتخابــات نهمین دوره اتــاق بازرگانــی می رونــد. ذی نفعان ایــن بخش تالش خــود را برای 
هر چــه بهتر شــدن اقتصاد کشــور مــی کنند. شــاید یکــی از اصلــی ترین پیگیــری های کمیســیون 
اقتصاد ســالمت بحــث قیمــت گــذاری در حــوزه دارو و ســالمت اســت. بایــد در اقدامــات رخ داده 
 به ایــن موضوع توجــه داشــت که گاهــی یــک تصمیم کوچــک  مــی توانــد تاثیــر بســزایی در  روند
 زندگی مان داشــته باشــد با آنکه گام به گام زندگــی ما مملو از انتخاب های ریز و درشــت اســت. چه 
بسا انتخاب هوشــمندانه در زندگی کیفی ما تاثیر بســزایی دارد. درواقع انتخاب هوشمندانه یک کار 
 راهی برای تصمیم های خوب فراهم می کند و این تصمیم های آگاهانه یا ناآگاهانه ما اســت که مســیر

 زندگی مان را تعیین می کند. 
این موضوع حاکی از آن است که باید در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی هوشمندانه تر تصمیم گرفت 
و افرادی الیق تــر را راهی اتاق بازرگانی کــرد. درواقع در این دوره از انتخابات اتــاق بازرگانی با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های وضع شــده باید افرادی با تجربه بسیار و از دل بخش خصوصی 
واقعی کرسی های اتاق بازرگانی را عهده دار شوند.امید بر آن است که با انتخاب افراد الیق به داشتن 

جامعه ای فرهیخته کمک کنیم. 
درست یک ســال افتخار این را داشتم که در کنار نشــریه تخصصی خبردارو فعالیت داشته باشم و در 
این مسیر تجربه های خوبی را کسب کنم و همواره تالش بر آن بود  که نشریه در زمان مقرر و با کیفیت 

و اطالعات پر محتوا به دست مخاطبان و همراهان عزیزمان برسد.

حال در شماره زمستانی نشریه به استقبال انتخابات اتاق بازرگانی می رویم با امید بهاری زیبا. 
در پایان نیز ضمن خدا قوت به تمامی بزرگوارانی که در یک ســال اخیر در کنار ما بودند به پیشواز بهار 
طبیعت می رویم و پیشــاپیش سال خوبی را برای تمامی صنایع کشــور از جمله صنعت داروی  کشور که 

صنعتی بسیار مهم است آرزو مندم.

سخن سردبیر
سمیرا بیگدلی

sardabir.bigdeli@gmail.com
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میرزا حسین خان سپهســاالر به دســتور ناصر الدین شاه 
قاجار در سال 1250 خورشــیدی برای اولین بار در تاریخ 
کشــور وزارت تجارت و زراعت را تاســیس کرد. در ســال 
1262 خورشــیدی بازرگانان به رهبری حاج امین الضرب 
توانستند اجازه تاســیس شــورای بازرگانان برای حمایت 
از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فســاد 
اداری و نظارت در امور بازرگانی ملــی و حل و فصل دعاوی 

تجاری در تهران وشهرهای بزرگ را بگیرند.
مهر ماه 1305 اولین قانون تجارت زیر نظر وزارت بازرگانی 
شکل گرفت. و وزارت بازرگانان در تهران تشکیل شد و تا 

سال 1341 فقط اتاق بازرگانی درکشورفعالیت داشت .
مدتی قبــل از آن زمزمه  تشــکیل اتاق صنایــع و معادن  با 
شــکل گیری صنایــع جدید مطرح شــد.در نهایت در ســال 
1341 اتاق صنایع و معادن  با عضویت هیات نمایندگی که 
شــامل 30 نفر از بازرگانان خوش نام که از  کارخانه داران 
و معد ن داران  بودند انتخاب و به وزارتخانه معرفی شدند 

هزینه اتاق هــا را هــم وزارت بازرگانــی) و بعدها وزارت 
اقتصاد ملی( تصویب و پرداخت می کرد. در جلسات هیات 
نمایندگی اتاق ها غالبا ، ریاســت با وزیــر بازرگانی یا وزیر 
اقتصاد بود. تعــداد اعضا هم بر اســاس وضعیت تجارت و 

اهمیت هر شهر بین 6 تا 15 نفر بود.
در ســال 1309 در مجلــس تاســیس 36 اتــاق تجارت در 
شهرهای بزرگ به تصویب رسید و اتاق بازرگانی به فعالیت 
بیشتر خود ادامه داد. یک ســال پس از آن دولت انحصار 
تجارت خارجی کشور را در دســت گرفت و نظارت برآن نیز 
در اختیار دولت بود.این امر خشــم تجار را درمقابل دولت 

برانگیخت و تالش آنها برای لغو این قانون شروع شد.
در ســال 1305تــا1311 ریاســت اتــاق تجــارت تهران 
برعهده حبیب اهلل اصفهانــی معروف به حاج امین اصفهانی 
بــود و اولین هیــات نمایندگان :میــرزا ابوطالب اســالمیه 
،میرزا عبدالحســین نیک پور،خفیه التجار،آقــا میرزا علی 
محلوجی و آقا شــیخ مریدی که بعد از حــاج امین اصفهانی 
،حــاج محمد حســین مهــدوی معــروف بــه امیــن الضرب 
درســال 1312 ریاســت اتاق تجــارت تهران  را بــر عهده 

مـروری کـوتاه بـر تــاریخ 
شکل گیری اتاق بازرگانی 

در ایران
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گرفت و بعد ازآن عبدالحســین نیــک پور که یکــی از بازرگانان 
 معتبر  بــود و نفوذ سیاســی و اجتماعــی خوبی داشــت و به نفع

 اتاق کار می کرد. 
در سال 1312 اداره کل تجارت،نشستی با هدف جلب همکاری 

 بازرگانــان و کمک به سیاســت های دولت با تمامی شــرکت های 
اتاق های کشــور ترتیب داد.پس از آن مجلس تصمیم گرفت به 
دولت اجازه دهد حــق انحصاری تجارت خارجی خــود را در برخی 
اقالم به بخش خصوصی واگذار کند واین سر آغاز نوعی سهمیه 

بندی در تجارت خارجی بود. 
بعد از 5سال از تاسیس اتاق های تجارت 36 گانه و البته حدود 
4 سال از تعلیق فعالیت اتاق های بازرگانی رفع تعلیق شد .البته 
دولت تعداد اتاق های بازرگانی را  با16 اتاق کاهش داد و نظارت 
بیشتری بر فعالیت آنها داشت و اسامی تجار بررسی و به وزارت 
بازرگانان ارسال می شود . وزارت بازرگانی یک سوم از اسامی را 

در هیات رئیسه اتاق انتخاب کرد. 
به این ترتیب هیات نمایندگان اتاق ها در دو مرحله انتخاب شد 
و کامال در دست دولت بود و در صورت حضور وزیر بازرگانان در 
جلسات اتاق ،ریاست جلسه در دست او بود و نمایندگان امکان 

دخالت در تصمیم گیری های اتاق را نداشتند.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از پیروزی انقالب
با وقوع انقالب اسالمی و خروج برخی از سرمایه داران، صاحبان 
صنایــع، کارخانــه داران و بهره بــرداران معادن و نیــز مصادره 
شــدن بســیاری از واحد هــای بزرگ تولیــدی، ترکیــب اعضای 
اتاق ها دگرگون شــد. از ایــن رو هیاتی به فرمان امــام )ره( در 
ســال 1357 اداره امور اتاق را در دســت گرفتنــد. این هیات 
عبارت بودند از آقایان علی حاج طرخانی، علینقی سید خاموشی، 
 عالالدین میر محمد صادقی، اسداهلل عسگر اوالدی، سید محمود

 میر فندرسکی، محمد علی نویدو ابوالفضل کرد احمدی.
در اولین انتخاباتــی که پس از ماموریت کمیتــه منتخب حضرت 
امــام در ســال 1362 در اتاق ایــران صورت گرفــت، مهندس 
علینقلی خاموشی به ســمت ریاســت اتاق ایران انتخاب شد وتا 
خرداد سال 1386 این سمت را بر عهده داشت. در سال 1359 
شورای انقالب، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزیران 
بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد تا نصف منهای یک نفر 
از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند. نصف به عالوه یک نفر 
نیز توسط اعضای اتاق انتخاب می شدند. در اسفند 1396 مجلس 
شورای اسالمی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد. این قانون در فروردین 
سال بعد به تصویب شورای نگهبان رســید  اما به دلیل کوتاهی 
وزارت بازرگانی در تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، اجرای آن 
در پاره ای زمینه ها معلق ماند. با این وصف اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران به فعالیت های خود ادامه داد و هیات نمایندگان 
و هیات رییسه خود را به شکل سنواتی انتخاب می کرد. تا آنکه 
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الیحه قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری 
اسالمی ایران در آذر ماه 1373 به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید.
انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی 
و صنایع و معادن سراســر کشور در دوم اســفند 1385 و 
انتخابات هیات رییسه در خرداد ماه 1386 برگزار شد. در 
این انتخابــات دکتر محمد نهاوندیان به ســمت رییس اتاق 
ایــران، عالالدین میر محمد صادقی، غالمحســین شــافعی، 
هوشنگ فاخر، شجاع الدین بازرگانی به سمت نایب رییس، 
مسعود دانشمند به ســمت خزانه دار و ابراهیم جمیلی به 

سمت منشی هیات رییسه انتخاب شدند.
اتاق بازرگانی، وارث تالش تجار از عصر قاجار تاکنون با وجود 

تمامی فراز و نشیب ها راه دراز و درستی را پیموده است. 
چنانکه امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تمامی 
زیر مجموعه های خــود در تدوین قوانین مرتبــط با تجارت 
مورد مشورت اســت. در اجرای سیاست های اجرایی اصل 
44 قانون اساسی ناظر است و آن را پارلمان بخش خصوصی 
می خوانند. اگرچه هنوز مشکالتی بر دستان اتاق است که با 
تالش جمعی به تدریج باز خواهد شد  می توان امیدوار بود 
که افق روشنی در برابر آن گشوده است و با پشتوانه امید، 

تجربه و تالش به پیش می رود.

1-   ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه های اجرایی
2-    ایجاد همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی

3-  برقراری ارتباط با اتاق های بازرگانی سایرکشورها
4-  تشکیل نمایشگاه های داخلی و خارجی 

5-  کوشش برای شناسایی بازار و کاال های صادراتی ایران
6-  تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی

7-  ایجاد اداره مرکز آمار و  اطالعات اقتصادی
8-  صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعاالن اقتصادی کشور 

9-  ساماندهی اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولید 
 10- برگزاری دوره های کاربردی در رشــته های بازرگانی، صنعتی، معدنی 

و خدماتی
 11-  تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست

12-  بررســی و حکمیت در مورد مســائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از 
طریق مرکزداوری اتاق 

13-  تایید گواهی مبدا که تضمین کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کاالهای 
صادراتی است

14-  در واقع اتاق بازرگانی  و صنایع و معادن ایران به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی دارای ارکان و وظایف متنوعی در اقتصاد کشوراست. اتاق بازرگانی 
وظایف و نقش های متعددی در نظام اقتصاد کشور دارد. در تعبیری کلی اتاق 

بازرگانی به عنوان مشاوره قوای سه گانه شناخته و معرفی می شود.

مهم ترین 
وظایف اتاق 

تهران با 
داشتن 34 

اتاق در تمامی 
استان ها 

عبارت است 
از:
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 1-  تالش و پیگیری بــرای مطالبه خواســته های مشــروع بخش خصوصی 
از حاکمیت.

2-   تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنــوع حرفه ای به اعضا با هدف 
توسعه پایدار اقتصادی.

  3-  رشد و بالندگی فعاالن کســب و کار و ارتقای اســتانداردهای زندگی 
در منطقه

4-  خط  مشی بهبود کیفی خدمات
 5-  تالش در جهت افزایش رضایتمندی اعضا با بهبود خدمات و جلب بیشتر 

اعضا برای تقویت بدنه فعاالن بخش خصوصی.
6-  تقویت توان کارشناسی بدنه اتاق برای بهبود کیفیت خدمات مشاوره ای 

و افزایش حوزه های مشاوره در صورت لزوم.
 7-  بررسی دائمی نقاط ضعف و قوت اتاق به منظور بهبود ساختار در جهت 

افزایش بهره وری.
8-  تمرکز روی ارائه خدمات جدیــد مانند بیمه تکمیلی، بــازرگان کارت و 

دیگر خدمات نوین.
9-  تالش بــرای اثرگــذاری در سیاســت های کالن اقتصادی بــا محوریت 
خواسته ها و مطالبات بخش خصوصی با ارائه پژوهش ها و مطالعات قوی که 

مورد استفاده فعاالن اقتصادی و مسئوالن دولتی قرار گیرد.
10-  پایش مستمر واحدهای مختلف اتاق تهران برای به حداقل رساندن 

امکان خطا.
11- ارزیابــی کارکنــان و ایجاد انگیــزه با تشــویق کارکنــان نمونه برای 

پاسخگویی سریع و دقیق به مخاطبان.

ماموریت 
اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن 

و کشاورزی 
تهران
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کمیســیون های تخصصی اتــاق بازرگانــی تهران 
چگونه عمل می کنند؟

یکی دیگــر از ارکان مهم اتــاق بازرگانــی تهران 
کمیسیون های تخصصی  است و در حال حاضر اتاق 
بازرگانی تهران شامل هشت کمیسیون  تخصصی و 
مشورتی از جمله کمیسیون های اقتصاد سالمت، 
انرژی و محیط زیست، بازار پول و سرمایه، تسهیل 
کســب و کار، تسهیل تجارت و توســعه صادرات، 
صنعــت و معدن، گردشــگری و کشــاورزی، آب و 

صنایع غذایی می شود.
در میان کمیســیون های تخصصی اتــاق بازرگانی 
کمیســیون های صنعت و معدن و تسهیل تجارت 
به ترتیب با 18 و 17عضو دارای بیشــترین عضو 
هستند و کمیسیون گردشگری و اقتصاد سالمت 
به ترتیب بــا پنج و شــش عضو کمتریــن اعضا را 

دارند.
هر یک از این کمیســیون هــا دارای یک رییس، 
دو نایب رییــس و همچنین تعــدادی عضو عادی 
اســت. حضور هر یک از اعضای هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران بر اساس آیین نامه تشکیل 
کمیســیون هــای اتــاق بازرگانی حداقــل در یک 
کمیســیون الزامی اســت و حداکثر امکان حضور 
در دو کمیســیون برای اعضای هیــات نمایندگان 

وجود دارد.
به غیر از اعضای کمیســیون های تخصصی افراد 
دیگری از جملــه نمایندگان تشــکل های مرتبط با 
کمیســیون، نمایندگان دولتی مرتبط با کمیسیون 
و کارشناســان و مشــاوران مرتبط مــی توانند در 

جلسات کمیسیون ها حضور داشته باشند.

اتاق بازرگانی تهران

کمیسیون اقتصاد سالمت
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کمیســیون اقتصاد ســالمت اتــاق بازرگانی تهــران از ابتدای خــرداد ســال 1394 تشــکیل گردیده و تا پایان ســال 
95 با دعوت از مســئولین ذی ربط و اعضا، جمعــاً به برگزاري 28 جلســه کارشناســي و توجیهي اقدام نموده اســت. با 
آغاز ســال 96 و تصویب ادامه فعالیت های این کمیســیون توســط هیئت رئیســه، این کمیســیون موفق شــده است 
در ســال 96 و نیمه ســال 97 مجموعا 18 جلســه اصلی و 3 نشســت بررســی تخصصی برگــزار نماید که اهــم موارد 
 مطروحه در جلســات و همچنین اقدامات صورت گرفته این کمیســیون در ســال 96 و نیم ســال 97 به شرح زیر ارائه 

می گردد:
 کمیســیون با ریاســت محمود نجفی عــرب، نائب رئیــس اول :ناصــر ریاحی ،نائــب رئیس  دوم: حســن فــروزان فرد

 و اعضاء: جناب  آقایان: ولی اله افخمی راد، محسن بهرامی ارض اقدس و علیرضا خائف  فعالیت خود را آغاز کردند.

مأموریت کمیسیون: 
بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست های منسجم در حوزه اقتصاد سالمت و تعامل با فعاالن این حوزه در راستای:

-  نقد و تحلیل مسائل روز حوزه اقتصاد سالمت کشور؛
-  توسعه خصوصی سازی در حوزه اقتصاد سالمت؛

-  تسهیل کسب و کار فعالین بخشی خصوصی در حوزه سالمت؛ 
- ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر اصول علمی اقتصاد سالمت برای برون رفت از مشکالت و معضالت این حوزه است.

اهداف کمیسیون: 
      دفاع از حقوق و منافع مشترک فعاالن اقتصادی حوزه سالمت؛

      توسعه مشارکت بخش خصوصی حوزه سالمت در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی؛
      تهیه، تدوین، پیگیری و اجرای استراتژی توسعه سطح فعالیت فعاالن حوزه سالمت؛

      آشنا ساختن جامعه تحت پوشش تشکل با استراتژی ها و سیاســت های ملی و ضرورت های آن برای ایفای نقشی که 
فعاالن اقتصادی حوزه سالمت در چارچوب سیاست ها دارند.

نگاهی بر عملکرد کمیسیون اقتصاد سالمت

مشارکت  و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها:
سازمان های دولتی حاضر در جلسات:
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انجمن صنفي 
واردکنندگان دارو و مواد 

بیولوژیک دامی
سندیکاي تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان داروهاي 

دامپزشکي

سندیکاي صاحبان صنایع 
اتحادیه بازرگانان داروهاي انساني

تجهیزات پزشکی

انجمن داروسازان ایران
اتحادیه واردکنندگان 

مکمل

انجمن واردکنندگان 
فرآورده هاي بهداشتي، 

آرایشي و عطریات

فدراسیون اقتصاد 
سالمت

اتحادیه واردکنندگان 
دارو

 تشکل های حاضر
 درجلسات
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اقــدامـات:
ــی  ــالمت و بررس ــوزه س ــم ح ــائل مه ــار روز و مس ــه اخب   ارائ
ــرای  ــی از آن ب ــکالت ناش ــروز مش ــورت ب ــل آن در ص و تحلی

ــادی؛ ــن اقتص فعالی

      شناســایی موضوعــات اولویــت دار در حــوزه ســالمت کشــور 
و انعــکاس موضوعــات بــه رئیــس اتــاق بــرای طــرح در نشســت 

هیــأت نماینــدگان اتــاق تهــران بــا معــاون اول رئیــس جمهور؛

   بررســی و شناســایی قوانیــن مزاحــم و مخــل فضــای کســب 
دارو،  درمــان،  ســالمت،  اقتصــادی  امــور  در  کشــور  کار  و 

تجهیــزات، بهداشــت و تغذیــه و ایمنــی غذایــی؛

       بحث و بررسی در خصوص فرصت ها و تهدیدات پساتحریم 
ــیون  ــنهادات کمیس ــه پیش ــالمت و ارائ ــاد س ــوزه اقتص در ح
ــط؛ ــع ذی رب ــری از مراج ــرای پیگی ــاق ب ــرم ات ــه رئیــس محت ب

     بررســی کارآیــی طــرح برچســب اصالــت دارو و محصــوالت 
آرایشــی بهداشــتی و مکاتبــه بــا ســازمان غــذا و دارو بــه 
ــن  ــتفاده از ای ــودن اس ــاری نم ــدم اجب ــت ع ــور درخواس منظ

برچســب بــرای تولیدکننــدگان و پیگیــری آن؛

      بحــث و بـــررسی پیـرامــــون آئیــن نامــه هــای قانــون رفــع 
ــور و  ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی موان

ــی؛ ــنهادات اصالح ــه پیش ارائ
 

     طرح پیشــنهاد دعوت از آقای دکتر هاشــمی وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در یکی از جلســات هیأت نمایندگان 
اتــاق، بــرای ارائــه مســائل و مشــکالت حــوزه بهداشــت و 
درمــان کــه پــس از پیگیــری یکــی از جلســات هیــأت نمایندگان 
بــا حضــور ایشــان برگــزار و مســائل و مشــکالت مطــرح گردیــد؛

ــی در  ــش خصوص ــش بخ ــوص نق ــی در خص ــث و بررس      بح
ایجــاد پاراکلینیــک هــای ویــژه در اجــرای فــاز دوم طــرح تحــول 
ســالمت و برگــزاری کارگروهــی جهــت بررســی ایــن موضــوع، 
کــه پیشــنهاداتی در ایــن خصــوص بــه رئیــس ســازمان غــذا و 

دارو منعکــس گردیــد؛  

     بحــث و بررســی پیرامــون برنامــه ششــم توســعه در حــوزه 
ارائــه  و  تلفیــق  کمیســیون  گــزارش  همچنیــن  و  ســالمت 
ــاق و  ــرم ات ــس محت ــه رئی ــیون ب ــی کمیس ــنهادات اصالح پیش

کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی؛

     بررســی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده در حــوزه صنایــع 
ــاق  ــه ات ــیون ب ــی کمیس ــنهادات اصالح ــه پیش ــی و ارائ داروی

ایــران جهــت پیگیــری؛

    بحــث و بررســی پیرامــون گردشــگری ســالمت و ارائــه 
پیشــنهاداتی در راســتای توســعه صنعــت گردشــگری در ایــن 

ــای الزم؛ ــاخت ه ــاد زیرس ــا ایج ــوزه ب ح

ــع در  ــای مان ــتورالعمل ه ــا و دس ــه ه ــش نام ــایی بخ     شناس
ــط ؛ ــع ذی رب ــه مراج ــکاس آن ب ــد و انع ــیر تولی مس

     بررســی موضــوع عــدم ارائــه مجــوز تولیــد پالســما بــه 
بخــش خصوصــی کــه در کارگروهــی بــا حضــور رئیــس ســازمان 
غــذا ودارو و برخــی از ســازمان هــای مرتبــط  پیگیــری گردیــد؛

 
     بررســی موضــوع عدم ارائه مجــوز ورود پروتزهای پرایمری 
زانــو و لگــن ســاخت کشــورهای آلمــان، فرانســه، ایتالیــا، 
اســپانیا و کــره جنوبــی کــه کمپانــی نمایندگــی آنهــا فاقــد ثبــت 
)REGISTRY( مــی باشــد و برگــزاری جلســه بــا ســازمان غــذا و 
دارو در ایــن خصــوص کــه معیــن گردیــد بــا توجــه بــه قوانیــن 
جدیــد مالیاتــی و رگوالتــوری/ حقوقــی، مــن بعــد ارائــه مجــوز 
بــرای ورود مــوارد مذکــور نیازمنــد ثبــت شــرکت گــردد؛

     بـررســـی مــاده 37 قـــانون برنامــه پنجــم توســعه در 
بــا مقابلــه  و  پیشــگیری  بــرای  الزم  اقدامــات   خصــوص 

بیمــاری هــا و عوامــل خطرســاز ســالمتی و حضــور در معاونــت 
ــه  ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــت وزارت بهداش بهداش
منظــور پیگیــری موضــوع کــه پــس از پیگیــری، نماینــده اتــاق 
در جلســات تهیــه لیســت کاالهــای خطــر ســاز ســالمتی حضــور 
ــت  ــن لیس ــن ای ــی در تدوی ــش خصوص ــرات بخ ــته و نظ داش

اعمــال گردیــد؛

ــور  ــررات ام ــون مق ــالح قان ــی »اص ــروژه پژوهش ــام پ      انج
پزشــکی، دارویــی و مــواد خوراکــی مصــوب ســال 1334« 
ــن حــوزه و  ــرگان ای ــا حضــور تشــکل هــا و خب طــی جلســاتی ب
ــه  ــه ب ــرای ارائ ــون ب ــن قان ــالح ای ــس اص ــش نوی ــن پی تدوی
دولــت بــا پیگیــری آن بــه صــورت طــرح یــا الیحــه توســط 
رئیــس کمیســیون طــی جلســاتی بــا آقــای دکتــر هاشــمی 
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، دکتــر نوبخــت رئیــس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی، 
ســازمان  عمومــی  و  اجتماعــی  امــور  معــاون  نمکــی  دکتــر 
مدیریــت و برنامه ریــزی و مرکــز پژوهــش هــای مجلــس و 
همچنیــن مکاتبــه بــا رئیــس ســازمان غــذا و دارو در خصــوص 
تشــکیل کمیتــه مشــترک بــرای بررســی جامــع ایــن طــرح؛

تبـدیــــل شــهرک  از  تـــالش در راستـــای جـلـوگیــــری      
دارویــی برکــت بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی کــه پــس از 
اقــدام بــه اخــذ مجــوز از مجلــس و مجوزهــای الزم توســط 
ایــن شــهرک، در دســتور کار هیــأت دولــت قــرار گرفــت 
گردیــد؛ خــارج  کمیســیون  کار  دســتور  از  موضــوع  و  

  
جمهــوری  دارویــی  ملــی  سیاســت  از  گزارشــی  ارائــه     
ارائــه  و   1395 خــرداد  مصــوب  ایــران  اســالمی 
شــد  مقــرر  کــه  خصــوص  ایــن  در  اصالحــی  پیشــنهادات 
حضــور  بــا  موضــوع  ایــن  گــردد  درخواســت  دولــت  از 
گیــرد؛ قــرار  اصــالح  و  بازنگــری  مــورد  خصوصــی  بخــش 

 
      بررســی طــرح تحقیــق و تفحــص از ســازمان غــذا و دارو و 
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درخواســت از رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
ــرح؛ ــن ط ــای ای ــه ه ــی در کمیت ــش خصوص ــور بخ ــت حض جه

بــه  مرکــزی  بانــک  بخشــنامه  ابــالغ  موضــوع  پیگیــری     
ــش  ــای بخ ــی ه ــویه بده ــون تس ــران پیرام ــاه کارگ ــک رف بان
ــق  ــه از طری ــراوده ک ــه اوراق م ــق ارائ ــالمت از طری ــوزه س ح
بهداشــت  وزارت  نماینــده  بــا  کــه  ای  جلســه  در  حضــور 
اســت؛ افتــاده  تعویــق  بــه  مدتــی  تــا  و  گرفــت  انجــام 

     بررســی وضعیــت تجهیــزات پزشــکی کــه در ایــن خصــوص 
مشــکالت و مســائل ایــن حــوزه شناســایی شــد و در کارگروهی 

ذیــل کمیســیون مــورد پیگیــری قــرار گرفــت؛

       بررسی وضعیت واردات اقالم دارویی و واکسن های دامی و 
مســائل و مشــکالت این حوزه برای انعکاس به مراجع ذی ربط؛

 
     بررســی امــکان ســنجی عضویــت داروخانــه هــای کشــور در 
اتــاق بازرگانــی کــه در این خصوص مســتندات مــورد نیاز برای 
عضویــت در اتــاق در اختیــار انجمــن داروســازان قــرار گرفت؛

   مشــارکت در برگــزاری جلســه مذاکــرات نماینــدگان صنعــت 
دارو بــا کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســالمی در 
ــات شــرکت هــای دارویــی  خصــوص پرداخــت مســتقیم مطالب
هــا؛ شــرکت  دولتــی  مطالبــات  و  مالیاتــی  بدهــی  تهاتــر  و 

بــا آقــای دکتر شیوا رئیس مرکز ملي      برگــزاری جلســه 
حــوزه  در  خصوصــی  بخــش  مشــکالت  انعــکاس  و  رقابت 
توســط  شــده  ایجــاد  مشکالت  و  مسائل  جملــه  از  ســالمت 
داروهــا؛ قیمتگذاري  روند  همچنیــن  و  آوا سالمت  شرکت 

      مکاتبــه بــا رئیــس شــورای رقابــت در خصــوص: 1- انحصار 
تاســیس مراکــز درمانــی اعــم از بیمارســتان هــا و کلینیک هــای 
درمانــی، 2- رقابــت ناعادالنــه بنگاه های ســالمت محــور دولتی 
اعم از بیمارســتان ها، داروخانه ها و شــرکت های داروســازی؛

     انجــام پــروژه خصوصــی ســازی در حــوزه ســالمت و ارائــه 
ــیون  ــس کمیس ــط رئی ــروژه توس ــج پ ــل از نتای ــزارش حاص گ
مجلــس  نماینــدگان  از  هاشــمی  دکتــر  بــا  جلســاتی  طــی 
شــورای اســالمی، دکتــر نوبخــت رئیــس کمیســیون بهداشــت 
نمکــی معــاون  و درمــان مجلــس شــورای اســالمی، دکتــر 
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــی و عموم ــور اجتماع ام
الزم؛ بهره بــرداری  بــرای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  و 

      بررسی و ارائه پیشنهاد پیرامون انتقال وظیفه تنظیم بازار 
و قیمت گذاري دارو و تجهیزات پزشکي از وزارت بهداشت 
 به وزارت صنعت، معــدن و تجــارت کــه در ایــن خصــوص
جلســه ای در دبیرخانــه تنظیــم بــازار بــا حضــور ذی نفعــان 
قیمــت  گردیــد  مصــوب  و  برگــزار  مربوطــه  مســئولین  و 
هماهنگــی  بــه  منــوط  حــوزه  ایــن  خدمــات  و  کاال  گــذاری 
بــه  توجــه  بــا  و  بــوده  کاال  بــازار  تنظیــم  کارگــروه  بــا 

صرفــاً  گردیــده  خــارج  گــذاری  قیمــت  شــمول  از  اینکــه 
بــود؛  خواهــد  مســتمر  نظــارت  و  پایــش  مشــمول 

وزارت  از  سالمت  حوزه  صنایع  مطالبات  مکــرر  پیگیــری     
پزشــکی؛ آموزش  و  درمان  بهداشت، 

      پیگیری عواقب ناشی از ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه 
و محصوالت  دارو  پزشکي،  تجهیزات  از جمله  کاالها  از  برخي 
آرایشي و بهداشتي و افزایش قاچاق و ورود کاالهاي نامرغوب به 
کشور و مکاتبــه بــا معــاون اول رئیس جمهــور در این خصوص؛

      برگزاری جلسه در خصوص مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مبني بر واگذاري امور مربوط به مواد غذایي، آرایشي، 
استاندارد  ملي  سازمان  به  پزشکي  تجهیزات  و  بهداشتي 
و ارائــه بازخــورد کمیســیون بــه ســازمان هــای مربوطــه؛

ــر  ــال96 و 97 از منظ ــه س ــه بودج ــل الیح ــی و تحلی      بررس
ســالمت و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی کمیســیون بــه مجلــس 

شــورای اســالمی؛

امنــای صرفــه جویــی ارزی و      بررســی عملکــرد هیــأت 
پیگیــری نحــوه فعالیــت شــرکت هــای آوا ســالمت زیــر مجموعه 
ایــن هیــأت و مشــکالتی کــه بــرای فعالیــت بخــش خصــوص بــه 

وجــود آورده انــد بــه شــرح زیــر: 

     دعــوت رئیــس هیــأت امنــا و رئیــس هلدینــگ آوا ســالمت 
و انعــکاس نامــه ای بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــه 
منظــور رســیدگی بــه مشــکالتی کــه ایــن هیــأت بــرای بخــش 

خصوصــی ایجــاد نمــوده اســت

ــر  ــأت از نظ ــن هی ــف ای ــرح وظای ــنامه و ش ــی اساس      بررس
حقوقــی و تهیــه مســتندات الزم در ایــن خصــوص؛

برگزاري  موضــوع  پیرامون  جلسه  برگــزاری  و  پیگیــری     
مناقصه خرید سونوگرافي و اکوکاردیوگرافي در قبرس توسط 
هیات امناي صرفه جویي ارزي بــدون حضــور بخــش خصوصی؛

 
    ارســال نامــه بــه معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور در 
خصــوص نگرانــی هــای بخــش خصوصــی در رابطــه بــا فعالیــت 
و آن  وابســته  زیرمجموعه هــای  و  ســالمت  آوا   شــرکت 

فعالیت های خالف قانون این شرکت ها؛

      بررســی نحــوه تخصیــص ارز دارو و تجهیــزات پزشــکی 
توســط هیئــت امنــای ارزی و ارائــه توضیحات از ســوی نماینده 
ایــن ســازمان در جهــت رفــع برخــی ابهامــات و همچنیــن اعــالم 
آمادگــی بیشــتر ایشــان بــرای حضــور پررنــگ تــر در جلســات 
کمیســیون بــرای شفاف ســازی اقدامــات انجــام شــده از ســوی 

ایــن ســازمان؛

 IRC ــوز ــد مج ــوع تمدی ــوص موض ــی در خص ــث و بررس      بح
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شــرکت های آرایشــی و بهداشــتی بــا مشــارکت واحــد حقوقــی 
ــور؛ ــس جمه ــاون اول رئی ــه مع ــج آن ب ــکاس نتای ــاق و انع ات

ــرخ ارز       بررســی مشــکالت پیــش روی تــک نرخــی شــدن ن
بــرای شــرکت های دارویــی، تجهیــزات پزشــکی و آرایشــی 
مربوطــه؛ تشــکل های  نظــر  از  بهره منــده  بــا  بهداشــتی  و 

    برگــزاری جلســه ای درخصــوص بررســی بدهی هــای دولــت 
و  دارو  ســالمت،  حــوزه  خصوصــی  بخــش  شــرکت های  بــه 
تجهیــزات پزشــکی و کســب نظــر از تشــکل ها در خصــوص 

نحــوه مطالبه گــری بدهی هــای معــوق؛

       بحث و بررسی پیرامون ضابطه قیمت گذاری داروها و ارائه 
گــزارش کارشناســی در ایــن خصــوص و شناســایی نواقــص و 
ایــرادات آن در انطبــاق مــواد موجــود بــا آیین  نامه هــای جاری؛

کاالهــای  از  برخــی  تعرفــه  افـــزایش  دالیــل  بـــررسی      
تشــکیل  بــرای  برنامه ریــزی  نهایتــاً  و  پزشــکی  تجهیــزات 
ــندیکای  ــدگان و س ــدگان تولیدکنن ــور نماین ــا حض ــه ای ب جلس
واردکننــدگان تجهیــزات پزشــکی و همچنیــن معــاون کســب و 
کار اتــاق بــرای هماهنگــی، تصمیم گیــری و حصــول توافــق در 
ــکی و  ــزات پزش ــی تجهی ــد برخ ــدم تولی ــا ع ــد و ی ــورد تولی م
نیــز پیشــنهاد  اصــالح تعرفــه برخــی کاالهــای ســالمت محــور؛

ــوزه  ــش رو در ح ــای پی ــون چالش ه ــی پیرام ــث و بررس      بح
دارو، تجهیــزات پزشــکی و محصــوالت آرایشــی بهداشــتی 
در زمینــه تامیــن ارز بــا حضــور رئیــس ســازمان توســعه 
ــوارد  ــکاس م ــرای انع ــان ب ــه ایش ــه ای ب ــم نام ــارت و تنظی تج
مطروحــه بــه منظــور طــرح و بررســی در کمیســیون مــاده 14؛

      بحث و بـــررسی پیـــرامون مســـائل و مشــکالت حوزه دارو 
بــا حضــور نماینــدگان گمــرک جمهــوری اســالمی و حصــول 
توافقاتــی در خصــوص مکاتبــه با وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
و رئیــس گمــرک در خصــوص پذیــرش اوراق از واردکننــدگان 
 کاالهــای ســالمت محــور در ازای پرداخــت هزینه هــا و همچنین

اطــالع رســانی الزم بــه فعالیــن اقتصــادی مبنــی بــر اقدامــات 
صــورت گرفتــه در راســتای تســهیل و تســریع در امــور گمرکی 
فعاالن خوش حســاب و قرار دادن کاالهای آنها در مســیر سبز؛

وزارت  تولیــد  از  حمایــت  پیشــنهادی  بســته  بررســی     
محتــرم  اعضــای  حضــور  بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
اســالمی  شــورای  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
نشســت های  برگــزاری  بــرای  ایشــان  آمادگــی  اعــالم  و 
مشــترک کمیســیون اقتصــاد ســالمت اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی تهــران و کمیســیون بهداشــت و درمــان 
ــرای  ــتر ب ــل بیش ــتای تعام ــالمی در راس ــورای اس ــس ش مجل
ــکی؛ ــزات پزش ــن دارو و تجهی ــا تامی ــط ب ــور مرتب ــهیل ام تس

     بحث و بررســی در خصوص قیمت گذاری دارو و زیان دهی 
ــارت و  ــرکل اداره نظ ــا حضــور مدی ــی ب ــه شــرکت های داروی ب
ارزیابــی دارو و مــواد مخدر ســازمان غــذا و دارو و تالش برای 

ــرای  ــان پشــتیبانی بیمه هــا ب آزادســازی قیمــت دارو و همزم
حمایــت از بیمــاران بــرای پوشــش بیشــتر هزینه هــای دارو بــا 
پیگیــری موضــوع از طریــق رایزنــی بــا وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــالمی؛ ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــکی و نماین ــوزش پزش و آم

رابطــه  در  بهداشــت  وزارت  سیاســت های  بررســی    
پزشــکی  تجهیــزات  دارو،  لیســانس  تحــت  تولیــد  بــا 
شــرکت های  حضــور  بــا  بهداشــتی  و  آرایشــی  مــواد  و 
ســازنده  تجربیــات  گذاشــتن  اشــتراک  بــه  و  تولیــدی 
بــا  مشــارکت  زمینــه  در  شــرکت ها  ایــن  موفــق  و 
دارو؛ تولیــد  زمینــه  در  بین المللــی  معتبــر  شــرکت های 

شــرکت های  وضعیــت  خصــوص  در  بررســی  و  بحــث    
ــتی  ــی و بهداش ــوالت آرایش ــده محص ــده و واردکنن تولیدکنن
و رفــع  برخــی ســوءتفاهمات میــان ایــن دوتشــکل کــه نهایتــاً 
منجــر بــه ایجــاد توافــق و هماهنگــی بیشــتر و نیــز تــالش 
بــرای ایجــاد یــک صــدای واحــد بــرای مبــارزه بــا قاچــاق 
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی و مطالبــه از دســتگاه های 
حاکمیتــی و دولتــی بــرای همراهــی بــا ایــن امــر، گردیــد؛

    ارائــه گــزارش کمیتــه بررســی و تخصیــص منابــع مالــی 
و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو 
نهایتــاً تهیــه نامــه ای خطــاب بــه ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور جهــت  اولویــت دادن بــه رفــع مســائل کوتاه مــدت

برنامه های کمیسیون در سال 1396: 
پیگیري بحث اصالح الیحه مالیات بر ارزش افزوده در . 1

بخش تجهیزات پزشکي و دارو
بحث خصوصي سازي در حوزه سالمت. 2
به ثمر رساندن پروژه نگارش قانون غذا و دارو . 3
بحث اصالح نظام پرداخت و نظارت در حوزه دارو. 4
بحث مجموعه شرکت هاي آوا سالمت و تناقض آن با . 5

فعالیت بخش خصوصي
انتظارات بخش بازرگاني و صنعت از وزارت بهداشت و . 6

سازمان غذا و دارو
جلب و حمایت از سرمایه گذاري خارجي در حوزه سالمت. 7

مشارکت  تشکل ها  - نهادهای دولتی:
سندیکاي صاحبان صنایع داروهاي انساني. 1
انجمن واردکنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرایشي و . 2

عطریات
اتحادیه واردکنندگان مکمل. 3
انجمن داروسازان ایران. 4
سازمان نظام پزشکي کل کشور. 5
سندیکاي تولید کنندگان و صادرکنندگان داروهاي . 6

دامپزشکي
انجمن صنفي واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامی. 7
اتحادیه واردکنندگان دارو. 8
اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی. 9

فدراسیون اقتصاد سالمت. 10
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اقدامات صورت گرفته در کمیسیون:

ســالمت  اقتصــاد  کمیســیون  پیشــنهادات  ارســال    
پیرامــون اصــالح مــوادی از الیحــه جدیــد قانــون مالیــات 
ــی،  ــور ابراهیم ــای پ ــه آق ــه ای ب ــی نام ــزوده ط ــر ارزش اف ب
اســالمی شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 

      مشــارکت در برگــزاری جلســه مذاکــرات نماینــدگان صنعت 
دارو بــا کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســالمی در 
خصــوص پرداخــت مســتقیم مطالبــات شــرکت هــای دارویــی و 

تهاتــر بدهــی مالیاتــی و مطالبــات دولتــی شــرکت هــا

      پیگیري از شوراي گفت و گو و شوراي اقتصاد مقاومتي در 
رابطــه بــا اجــازه بررســی صرفا سوابق یکساله در دفاتر بنگاه 

ها توســط سازمان تامین اجتماعي
 

     برگــزاری جلســه بــا آقــای دکتر شیوا رئیس مرکز ملي 
رقابت و انعــکاس مشــکالت بخــش خصوصــی در حوزه ســالمت 
از جملــه مسائل و مشکالت ایجــاد شــده توســط شرکت آوا 

سالمت و همچنیــن روند قیمتگذاري داروهــا

امناي هیأت  رئیس  حضور  بــا  ای  جلسه  برگــزاری       
در  پزشک  آوا  هلدینگ  مدیرعامل  و  ارزي  جویي  صرفه 
ایــن فعالیــت  از  ناشــی  معضــالت  و  مشــکالت   خصــوص 

شرکت ها برای فعالین بخش خصوصی در حوزه سالمت

ــزارش و  ــه گ ــوص ارائ ــدد در خص ــات متع ــزاری جلس      برگ
دریافــت پیشــنهادات پروژه خصوصی ســازی در حوزه ســالمت

           بررسـی و ارائــه پیشـــنهاد انتقال وظیـفه تنــظیم بـــازار و 
قیمت گذاري دارو و تجهیزات پزشکي از وزارت بهداشت به 

وزارت صنعت

وزارت  از  سالمت  حوزه  صنایع  مطالبات  مکــرر  پیگیــری     
پزشــکی آموزش   و  درمان  بهداشت، 

      پیگیری و برگزاری جلسه پیرامون برگزاري مناقصه خرید 
سونوگرافي و اکوکاردیوگرافي در قبرس توسط هیات امناي 
صرفه جویي ارزي بــدون در نظــر گرفتــن بخــش خصوصــی

        انجام مکاتبات در خصوص عواقب ناشی از ممنوعیت واردات 
پزشکي،  تجهیزات  از جمله  کاالها  از  برخي  تعرفه  افزایش  و 
دارو و محصوالت آرایشي و بهداشتي از جمله افزایش قاچاق 
و ورود کاالهاي نامرغوب به کشور با معاون اول رئیس جمهور

ــوص مصـوبه مجمــــع تشخیص  ــه در خصـ ــزاری جلسـ      برگـ
مواد غذایي،  به  مربوط  امور  واگذاري  بر  مبني  نظام  مصلحت 
ملي  سازمان  به  پزشکي  تجهیزات  و  بهداشتي  آرایشي، 
استاندارد و ارائــه بازخــورد کمیســیون بــه ارگان های مربوطه

         بررسی و تحلیل الیحه بودجه سال 97 از منظر سالمت و ارائه 
پیشــنهادات اصالحــی کمیســیون بــه مجلــس شــورای اســالمی

    ارســال نامــه بــه آقــای دکتــر نهاوندیــان در خصــوص 
نگرانــی هــای بخــش خصوصــی در رابطــه بــا فعالیــت شــرکت 
آوا ســالمت و زیرمجموعه هــای وابســته بــه آن و فعالیــت هــای 

ــن شــرکت هــا ــون ای خــالف قان
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طرح پژوهشي-کاربردي 
خصوصي سازي در حوزه 

سالمت 

امنــای هیــأت   قانــون 
 صرفــه جویــی ارزی در 
معالجــه بیمــاران و نقش 
هیات امنــای صرفه جویی 
ارزی در پشتیبانی از نظام 

سالمت

کلیات ابالغیــه مقام معظم 
رهبــری در مــورد فعالیت 

بخش 

قانون رفــع موانــع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی

بررســی مــوارد حمایتــی 
امــور  گــری  تســهیل  و 

واحدهای تولید داخلی

نگارش پیش نویس قانون 
جامع غذا و دارو

قانونــی مفــاد   اهــم 
 برنامه های توسعه کشوربا 
توجه ویژه به موضوع دارو 

برچسب اصالت کاال

دســتورالعمل جدید نظام 
ردیابی و رهگیری و کنترل 
اصالــت فــرآورده هــای 

سالمت محور

الیحه بودجه ســال 1396 
کشور

نقد و بررسی الیحه بودجه 
سال 97 از دیدگاه سالمت

احکام پیشنهادی سازمان 
غــذا و دارو بــرای برنامه 

ششم توسعه

اهــم پیشــنهادات اتــاق 
بازرگانی در مــورد برنامه 

ششم توسعه کشور 

گردشگری سالمت

اهداف و وظایف شــورای 
رقابت

گزارش های تهیه شده:
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اقتصادی که به روی تجارت بین المللی بســته اســت، اقتصادی 
اســت که در آن از شرکت های ناکارآمد و ســنگین و عقب مانده 
حمایت می شــود. در تجربه های جهانی، موانــع تجاری از عواملی 

هستند که با توسعه نیافتگی ارتباط دارند.
نمی توان هدف توســعه یافتگی در سر داشــت و سر در گریبان 

بازار داخلی نگه داشت.
همچنین کشورهایی که بیشترین محدودیت های تجاری را دارند 

جزو فقیرترین کشورهای جهان هستند.
در سوی مقابل، کشورهایی که موانع تجاری خود را کاهش داده 
و سهم تجارت بین الملل )واردات و صادرات( را در اقتصاد خود 
باال برده اند جزو ملت های دارای سریع ترین نرخ رشد اقتصادی 
هســتند. متغیرهای توســعه یافتگی دیگر مانند افزایش طول 
عمر، آموزش بهتر و غیره نیز در چنین کشورهایی باالتر هستند.

چین، هند، مجارستان و مکزیک از جمله کشورهایی هستند که با 
ترک کردن سیاست های قدیمی تر خود و اتخاذ سیاست هایی که 
به مردم آن کشورها اجازه بهره مندی بیشتر از بازارهای جهانی را 
می داد، سهم تولید ناخالص داخلی از محل تجارت را با شیب تندی 
افزایش دادند و سطح دستمزد درآن کشورها افزایش یافت و 

تعداد مردم فقیر کاهش.
آزادسازی تجاری به معنی برداشتن موانع تجاری بین کشورها و 
همچنین، تشویق به تجارت آزاد است. کاهش تعرفه ها، کاهش 
یا حذف حدنصاب های واردات از مواردضروری  برای آزادسازی 

هستند.
اما  برخی موانع غیرتعرفه ای نیز وجود دارند که واردات و تجارت 
آزاد را دشوار و گران می سازند. نمونه های این موانع، مقررات 
ویژه ای هســتند که به تولیدکننده داخلی امتیازات غیر عادالنه 

یا غیر یکسانی می دهند.

دکتر محسن پرورش

رفاه جامعه 
در مسلخ 

محدودیت 
تجاری
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هنگامی که دولت برای بخش هایی از اقتصاد امتیازاتی قائل شود  
به دلیل تکیه آن بخش ها به مقررات محافظت کننده و اطمینان 
از ادامه امتیازاتی که برمبنای شایســتگی و کارآمدی به دســت 
نیامده اند، زمینه بــرای انواعی از انحرافــات و عقب ماندگی ها 

فراهم می شود.
مقررات محافظتی مشــابه همان اثــری را بر کارآمدی کســب و 
کارها می گذارد که اعمال کف قیمتی برای محصوالت، یعنی ایجاد 
ظرفیت عرضه مازاد و کندشدن انگیزه های پیشرفت و ارتقا به 

دلیل اطمینان از یک درآمد همیشگی و به هر صورتی.
برداشتن موانع تعرفه ای، ابتدا به کاهش قیمت مصرف کننده 
محصول می انجامد و رفاه اقتصــادی مصرف کننده افزایش می 

یابد.
این مصرف کننده همانی است که با توجیه محافظت از او با اعمال 

تعرفه ها قیمت محصوالت  را برایش افزایش می دهیم.
این کاهش قیمت به دالیلی که در ادامه اشــاره خواهد شد تنها 

محدود به حــوزه محصــوالت وارداتی نمــی ماند بلکه 
قیمت واقعی محصوالت داخلــی- باتوجه به 

شــاخص های کیفی و نــوآوری- را نیز 
پایین می آورد.

اثــر پراهمیــت تر آزادســازی، 
افزایــش رقابت اســت یعنی 
شــرکت های داخلی در بازار 
بــا رقیبان خارجــی رو در رو 
قــرار مــی گیرنــد. رقابــت 
افزایــش  اصلــی  محــرک 

کارآئــی و کاهــش قیمت ها 
است.نوآوری، پیشرفت کیفی 

و کنتــرل شــدن قیمــت هــا تنها 
هنگامی روی می دهد که شــرکت ها 

بر بازار مالکیــت حمایت شــده و تضمین 
شده نداشته باشند.

در یک تصویر بزرگ تر آزادســازی تجارت، اقتصاد یک کشــور 
را ناگزیر می کند تا برای یک پرســش بنیادین پاســخ پیدا کند؛ 
 مزیــت رقابتی کشــور در چــه بخــش هــا و صنایــع و تولید چه

 محصوالتی است.
از ساده انگاری های اشتباه برخی از دولت ها تصمیم به خودکفا 
بودن اســت. رفتن به دنبــال خودکفائــی کامل از بــزرگ ترین 
اشتباهات استراتژیک یک اقتصاد است که با هدر دادن عوامل 
تولید در حوزه های نامناسب در دراز مدت به تخلیه منابع اقتصاد 

و ناکارآمدی تولیدی می انجامد.
کشــوری که تجارت خود را آزاد می سازد برای ســرمایه گذاری 

خارجی هم موضوعیت و هم جذابیت پیدا می کند.

در برابر این نگاه، رویکرد داخلی با قرار دادن باور غلط خودکفائی 
حداکثری در صدر فهرســت اهــداف خود، ذهن جامعــه و منابع 

کشور را به گروگان می گیرد.
خودکفا شدن یک کشور، معنی مطلقی ندارد بلکه نسبی است.

خودکفائــی برخــی از چیزها نیســت؛ بــرای نمونــه، خودکفائی 
تولید همــه چیز نیســت، تولید به هــر قیمتی نیســت، تولید با 
 هر کیفیتی نیســت  و خودکفائی لزوما نشــانه تــوان و دانش و 

افتخار داخلی نیز نیست.
آنچه اهمیــت دارد، تامین نیازهــای مردم به میــزان کافی و در 
باالترین ســطح کیفی ممکن و ثروت آفرینی برای تولیدکنندگان 
در باالترین سطح ممکن است تا بتوانند اشتغال بیشتری فراهم 

کنند.
دولت ها یک ویژگی مشــترک دارند، آنها نیازهای مصرف کننده 
و تولیدکننده را نمی شناســند و به جرات می توان گفت تقریبا 
نمونه متضادی وجود ندارد که یک دولت بتواند همه مختصات و 

اطالعات دو سوی بازار را بشناسد.
نتیجــه این ناآگاهــی از دو ســوی بازار 
 اتخــاذ تصمیــم هــا و اجــرای

 سیاســت هایی اســت که در 
کوتاه مــدت، عملکــرد یک 
ســمت بــازار )عرضــه یا 
تقاضــا( را مختــل مــی 
کنــد و در درازمــدت 
ایــن وضعیــت ناهنجار 
بــه ســمت دیگــر نیــز 
 منتقــل شــده و آســیب 

می رساند.
دارو محصولــی پــر اهمیت 
برای یک کشــور اســت. فراهم 
کــردن  زمینه دسترســی مــردم به 
زنجیره تامین درمان، بار ســنگینی بر دوش 

دولت ها و سیاست گذاران است.
اما بیماری و ســالمت مردم قابل معامله نیست. اگر دقت نکنیم 
خودکفایی در تولید دارو نیز ممکن اســت همان مســیر تاریخی 

خودکفایی اقتصادهای دولتی در تاریخ را برود.
ســال ها دولت های ما با هدف حمایت از مصــرف کننده )بیمار( 
 از مــازاد رفــاه تولیدکننــده کاســتند تــا امــروز که مشــکالت

 تولیدکننده های خسته ما که ذخیره مالی کافی برایشان نمانده 
است  به سمت دیگر بازار  یعنی همان بیماری که قرار بود مورد 

حمایت دولت باشد  سرریز خواهد شد.
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چگونه؟
کاهش ناگزیر کیفیت محصوالت  یا دست کم ناتوانی از نوآوری و 

افزایش کیفیت  و سپس کاهش تولید و کمبود دارو.
فرض کنیم مصرف کنندگان بنا بر نیاز خود به یک کاالی مشخص 
 حاضر هســتند قیمتــی را بپردازنــد. اگــر آن کاال در بــازار به 
پائین تر از آن قیمت عرضه شود، این مابه التفاوت به پس انداز 
مادی مصرف کننده می انجامد که در اقتصــاد به آن “مازاد رفاه 

مصرف کننده” می گویند.
مشــابه و عکس این وضعیت بــرای تولیدکننده وجــود دارد که 
هرچــه بتواند کاالی خــود را به قیمتــی باالتــر از حداقل قیمت 
ســودآور خود بفروشــد به افزایــش درآمد او منجر می شــود. 
 این میزان ســود بیشــتر را در اقتصاد “مازاد رفاه تولیدکننده” 

می نامند.
این دو نیرو باید در تعادل و واکنش با یکدیگر به نقطه متعادلی 
برسند که در آن نقطه هر دو سمت بازار بیشترین میزان ممکن 

“مازاد رفاه” را خواهند داشت.

 دولــت در طی ســال هــا تــالش کــرده اســت کــه مــازاد رفاه 
مصرف کننده دارو را افزایش دهد غافل از آنکه بهای جابجا کردن 
فرمایشــی نقطه تعادل ذکر شــده در باال، در خوش بینانه ترین 
حالت، کاهش پیشرونده مازاد رفاه ســمت دیگر )تولیدکننده( 
اســت که خود به کاهش انگیــزه تولیــد و افت ناگزیــر کیفیت 

محصول می انجامد.
در انتهای این مسیر، در یک ســمت بازار تولیدکننده ای داریم 
سرخورده و از پا افتاده و در ســمت دیگر مصرف کننده ای که یا 
داروی کم کیفیت دریافت می کند و یا اساســا با کاهش و توقف 

تولید  به کمبود دارو می رسد.
و این همان سرزمین آشنایی است که ناآگاهی و ناتوانی دولت ها 
در شناسایی درست و واقعی نیازهای بازار، بارها و بارها جوامع 

را به آنجا کشانده است.
 دولت ها باید دســت از ســر بازار بردارند و به وظایــف دیگر و
 مهم ترشان برسند. بازار آنجایی به دولت نیاز دارد که مکانیسم 

ذاتی اش نمی تواند تعادل و رفاه همگانی ایجاد کند.
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هنگامی که به بیماری و سالمتی می رســد کدام کد قوی تر است؟ 
کدپستی یا کد ژنتیکی ؟

در بزرگترین مطالعه دوقلوهای ایاالت متحده، محققان از ســوابق 
بیمه برای تعیین اثرات ژن ها و  محیط در صدها بیماری اســتفاده 

کردند. 
میزان تاثیر  طبیعت و تربیت بر ســالمت و بیماری یکی از مســائل 

ابدی و بی پاسخ در پزشکی است.
در حال حاضر یک تیم تحقیقاتی از دانشــکده پزشــکی هاروارد و 
دانشگاه کوئینزلند اســترالیا با این ســوال  با روش کامال جدیدی 

مواجه شده است.
 در تحقیقی کــه محققــان آن را  به عنــوان یک تحول بــزرگ برای 
داده های علمــی توصیف می کنند، این تیم از یــک پایگاه اطالعاتی 
گسترده بیمه ای ازحدود 45 میلیون نفر در ایاالت متحده از جمله 
هزاران جفت دوقلــو برای تعیین اثــرات ژن هــا و محیط در 560 
شرایط مشــترک اســتفاده کرده اســت . بیماری های مورد مطالعه 
شامل 23 دســته از بیماری های قلبی عروقی و بیماری های عصبی 

- عضالنی تا شرایط اسکلتی است.
 Nature Genetics محققان معتقدند تحقیقی کــه 14 ژانویــه در
منتشر شده است، تا به امروز بزرگترین ارزیابی دوقلوهای ایاالت 
متحده را ارائه داده است. همچنین اولین مطالعه ای است که فراتر 
از رویکرد سنتی توجه به یک بیماری در یک زمان رفته و صدها نوع 
از شایع ترین شــرایط را در بیش از 56,000 جفت دوقلو بررسی 

می کند.
تا به امروز، بیشتر مطالعات دوقلو یا خانوادگی ژن ها و محیط زیست 
به یک بیماری واحد یا یک عامل محیطی در یک زمان نگاه کرده اند.

بســیاری از بیماری ها نه صرفا ژنتیکی و نه صرفا محیطی هستند، 
 بلکه نتیجــه یک اثــر متقابل پیچیده بیــن این دو اســت. بر خالف

 بیماری های کالســیک ارثی - آنهایی که به شــدت توسط جهش در 
یک ژن یا مجموعه ای از ژن ها ایجاد می شوند- بیماری هایی که بر 
اثر شرایط محیطی ایجاد شده محصول منحصر به فرد محیط بیرونی 

بدن افراد هستند. 
اکثر بیماری ها به طور دقیق در هر دو دســته قــرار نمی گیرنداما 
 عناصر هــر دو را دارند. محققــان معتقدند تعییــن  اینکه  چگونه 

 کد پستی یا
مترجم: تکتم زاهدی فرکد ژنتیکی؟
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ژن ها و محیط به بیماری های متعدد در جمعیتی منجر می شوند 
به طرز شگفت انگیزی دشوار است. این مطالعه جدید با هدف 
توســعه یک رویکرد تحلیلی در مقیاس وسیع با هدف حل این 

چالش صورت می گیرد.
پژوهشگر ارشد تحقیق چیراگ پاتل، استادیار علوم رایانه ای 
در موسسه Blavatnik در دانشکده پزشــکی هاروارد  گفت: 
“سوال تربیت در برابر طبیعت سوالی است که در قلب مطالعه 
ما جای گرفته اســت. ما پیش بینی می کنیم که این نوع تحلیل 
بزرگ درروشــن کردن نقش نســبی ژن ها در برابــر محیط در 

بسیاری از بیماری ها بسیار ارزشمند خواهد بود.“
تیم تحقیقاتی معتقد اســت روش جدید تجزیــه و تحلیل های 
گسترده  بر اطالع رسانی ارزش تالش های تحقیقاتی ملی مانند 
برنامه ملی موسســات بهداشت و درمان، بخشــی از ابتکارات 
دقیق پزشــکی  که هدف آن بیرون کشــیدن عوامل زیســت 
شناســی، ژنتیک، اجتماعــی و محیطــی در بیماری و ســالمت و 
همچنین به عنوان راهی برای اطالع رســانی درمان های فردی 
اســت تاکید دارد. یافته هــای این مطالعه جدید مــی تواند به 
تالش های تحقیقاتی مســتقیم بــا توضیح تاثیرپذیری نســبی 
 عوامــل ژنتیکــی در برابر عوامــل محیطی بــرای تعــدادی از

 بیماری ها کمک کند.
چیراگ الکانی ، یکی از محققان ارشــد دکترای علوم پزشــکی 
 در موسســه Blavatnik در دانشکده پزشــکی هاروارد گفت:

 “یافته های مــا می تواند نشــانگرهایی را مشــخص کند که به 
تالش های تحقیقاتی بعدی یاری رسانده و به دانشمندان کمک 
می کند تا فعالیت های خود را محدود کنند. به عنوان مثال، اگر 
مطالعه دوقلوهای ما نشان دهد که اثر وراثت پذیری بسیار کمی 
در یک خانواده خاص از اختالالت چشــم وجود دارد، تحقیقات 

آینده باید توضیحات جایگزین را دنبال کنند.”
محققان در پایــگاه داده ای از حدود 45 میلیــون پرونده بیمار 

شامل بیش از 56000 جفت دوقلو و بیش از 724 هزار جفت 
برادر و خواهر معمولی و بررسی اثرات ژن ها و محیط زیست را 
 DNA در جفت دوقلوهای ناهمسان- کسانی که نیمی از ژنوم یا
را دارنــد-  و دوقلوهای همســان  که DNA آنهــا 100 درصد 

مشابه است ، استفاده کردند. 
دوقلوهای هم جنس می توانند همســان یا ناهمســان باشــند 
در حالی که دوقلوهای نا هم جنس همیشــه ناهمسان هستند 
اما محققان نمی دانســتند که کدام یک از جفت های هم جنس 

همسان نیز هستند.
برای دور زدن ایــن مانع، آنها یک روش آمــاری جدید را ایجاد 
کردند که احتمال این را می داد که یک جفت دوقلو غیر همسان 
یا همسان باشند. در انجام این کار، محققان قادر به جداسازی 

عوامل کامال ژنتیکی از عوامل غیر ژنتیکی بودند.
تمام بیماران برای حداقل 3 سال جزء پایگاه داده بیمه بوده و به 
محققان علی رغم کوتاهی زمان اطالعات زیادی دادند. مطالعات 
اخیر منتشر شده که شامل جفت دوقلوهای جوان، نوزادان تا  
افراد24 ســاله بود به دنبال بررسی یک  بیماری در طول زمان 
نبوده است. این بدان معنی است که محققان قادر به ارزیابی 
اثرات ژنتیکی و محیطــی بر روی بیماری هــای خاصی که افراد 
بیشتر در سنین میانســالی و باالتر  به آن مبتال می شوند مانند 

بیماری های قلبی عروقی و بیماری های نوروژنیک نبودند.
اطالعات و تجزیه و تحلیل ها شامل متغیرهایی از قبیل تشخیص 
بالینی، نتایــج آزمایش هــای تصویربــرداری، آزمایش عوامل 
شیمیایی خون مانند شمارش گلبول های قرمز و سفید، میزان 
کلسترول و بسیاری موارد دیگر و همچنین عوامل محیطی مانند 
ســطح آلودگی هوا، شــرایط آب و هوایی و وضعیت اجتماعی و 

اقتصادی از کدهای پستی بیماران استخراج شد. 
 تقریبا 40 درصد بیماری هــا در این مطالعه )225 نفر از 560 
مورد( دارای مولفه های ژنتیکــی بودند در حالی که 25 درصد 
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) 138 نفراز 560مــورد( حداقل به طور جزئی توســط عوامل 
ناشی از محیط زیست زندگی مشترک، شرایط  خانواده مشابه، 

تأثیرات اجتماعی و غیره ایجاد شده بودند.
اختالالت شناختی بیشترین میزان وراثت پذیری را نشان داد 
- چهار مورد از 5 بیماری یک مولفه ژنتیکی را نشان می دادند، 
در حالی که بیماری های بافت همبند دارای کمترین میزان تاثیر 

ژنتیکی بودند.
 از تمامی دســته های بیماری، اختالالت چشــم بــا 27 بیمار از 
42 بیماری ، بیشترین میزان تاثیرات محیطی را نشان دادند. 
در این بیماری ها به همراه بیماری های تنفسی که 34 مورد از  

48 مورد بود،  اثر شباهت خانوادگی به چشم می خورد.
بیماری های دستگاه تولید مثل  با سه مورد از 18 مورد کمترین 
میزان تاثیرات محیطی  را نشــان دادند اما اختالالت شناختی با 
دو مورد از هر پنج مورد بیشــترین میــزان تاثیرات محیطی را 

داشتند.
به طور کلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، شرایط آب و هوایی و 
کیفیت هوا در جفت های دوقلو در یک منطقه پستی   نسبت به 
ژن ها و محیط مشترک تأثیر ضعیف تری روی بیماری داشتند. 
ترکیبی از تاثیرات بیرونی  از قبیل خانواده و شــیوه زندگی و 

محله اندازه گیری شد. 
در مجموع، 145 مورد از 560 بیماری به میزان قابل مالحظه ای 
تحت تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی مشتق شده از منطقه 
زندگی قرار داشــتند.36 بیماری حداقل تحــت تأثیر کیفیت 
هوا  به طور جزئــی و 117 مورد تحت تاثیــر تغییرات دما قرار 
داشتند. وضعیتی که به شــدت با وضعیت اجتماعی اقتصادی 
ارتباط داشــت، چاقی مفرط بود. محققان گفتند که چاقی بدون 
شک دارای یک عنصر ژنتیکی اســت، یافته های این پژوهش 
 ســوال مهمی را در مورد تاثیر محیط بر خــواص ژنتیکی ایجاد

 می کند.

پاتل گفت: “این یافته ها یک سری سواالت 
بســیار  مهم از جملــه اینکه آیــا تغییردر 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شــیوه زندگی ممکن 
اســت با اســتعداد ژنتیکی چاقی مقابله کند، ایجاد 

می کند.”

زیاد تعجب آور نبود که مسمومیت سرب به طرز شگرفی  به طور 
کامل توسط محیط مشترک ایجاد شــده بود.کشف مورد انتظار 
دیگر این بود که شــرایطی مانند بیماری آنفلوآنزا و الیم تحت 

تاثیر تفاوت های آب و هوایی قرار داشتند.

هنگامی که محققان گروه های بیماری را با توجه به هزینه های 
مراقبت های بهداشــتی ماهانه بررســی  کردند، دریافتند که 
هر دو عامل ژن و محیط زیســت بــه طور قابل توجه و مســاوی 
در هزینه ها مشارکت داشــتند. تقریبا 60 درصد هزینه های 
بهداشتی ماهانه را می توان با تجزیه و تحلیل عوامل ژنتیکی و 

محیطی پیش بینی کرد.
محققان گفتند که تجزیــه و تحلیل در مقیاس گســترده مانند 
این مطالعه می تواند به پیش بینی هزینه های درازمدت برای 
شرایط مختلف کمک کند و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع و 

تصمیم گیری های سیاسی را در اختیار شما قرار دهد.
این تحقیق توسط موسسه ملی علوم بهداشت محیطی ، شورای 
تحقیقات بهداشتی و پزشکی استرالیا ، بنیاد ملی علوم  و بنیاد 

خیریه سیلویا و چارلز ویرتل پشتیبانی شد.
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ساخت مدرسه از فراگیرترین و شناخته شده ترین ابعاد حضور 
بخش خصوصی در مســئولیت اجتماعــی خود در ایران اســت. 
تاکنون هزاران مدرســه بــه همت نیکــوکاران این مــرز و بوم 
در سراسر میهن ســاخته شده اســت. بنابراین ساخت مدرسه 
نقطه آغاز ملموس و مفهومی بــرای پویش همگن و همراه بخش 
خصوصی می تواند باشــد. مطالعات مراجع معتبــر از جمله بانک 
جهانی نشان داده که اثر تحصیالت ابتدایی در توسعه بیش از دو 
برابر تحصیالت دانشگاهی است. این در حالیست که متأسفانه 
در کشور ما توسعه آموزشی نیز مســیر عکس را پیموده است. 
در حالی که هنوز در بســیاری از مناطق کشــور نیاز به ساخت یا 
بازسازی دبستان است، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 
بیش از نیاز موجود و آینده اســت و برخی از رشــته ها یا مراکز 

دانشگاهی با کمبود متقاضی روبروست.
در این پویش مدرســه ســازی، آنچه بیش از نام های عزیزان و 
گروه های حامی مهم است، نام “ ایران” است. ایرانی که متعلق به 
همه ماست و بیش از مابزرگترها، برای فردای کودکانمان. بدین 
جهت این پویش درنظر دارد با نام ایران من احساس تعلق خاطر و 
به تبع آن مسئولیت پذیری در دانش آموزان امروز که مدیران و 
آینده سازان فردای کشور می باشند را زنده دارد. مدرسه سازی 
نقطه پایان ماموریت “ایران من” نیســت. ایــن پویش از طرفی 
تالش دارد با ایجاد شــبکه مابین این مدارس ارتباط بین دانش 
آموزان از نقاط مختلف ایران را برقرار کند تا با شناخت درست 
از یکدیگر، پیوســتگی و نزدیکی بیشتر اقوام مختلف را فراهم 
سازد. در این راستا در نظر دارد در مراحل بعدی با اقداماتی نظیر 
راه اندازی مسابقات ورزشی و هنری سراسری، سایت اینترنتی 
فارغ التحصیالن و تشــکیل شناسنامه آموزشــی دانش آموزان 
برگزاری تورهای کارگاهی روابط بین این افراد از اقوام مختلف 
را قوی تر سازد تا موجبات شــناخت و همدلی بیشتر بین دانش 

آموزان اقوام مختلف این مدارس را فراهم کند.

پویش ایران من
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برنامه هــای بخش خصوصــی بــرای ســاخت 
مدارس توسعه پایدار در کشور

پویش ایــراِن  من از چهار ســال پیش به همت جمعــی از فعاالن 

اقتصادی بخش  خصوصی با هدف ســاخت مــدارس ابتدایی در 

نقاط محروم و کمتر برخوردار کشور آغاز به کار کرد و این پویش 

در حال حاضر با ساخت و افتتاح 69 مدرسه در مقطع ابتدایی، به 

دنبال آن است تا با هدفمند کردن مس ئولیت اجتماعی بنگاه ها، 

توسعه آموزشی در کشور را در کنار نهادها و دستگاه های متولی 

دولتی در امر آموزش و پرورش جهت دار کند.

پدرام ســلطانی ، عضو هیات رییســه اتاق ایران و مدیر پویش 

ایران من کــه در حدود چهار ســال پیــش به همراه عــده ای از 

کارآفرینان و مدیران کســب و کار بخش خصوصی، پویش ایران 

من را با هدف ســاخت 100 مدرســه ابتدایی در مناطق محروم 

کشــور آغاز کرد، خبر داد که این پویش به زودی در کشور ثبت 

رسمی خواهد شد.

در حال حاضر بیــش از 120 فعال اقتصــادی از بخش خصوصی 

در زمره حامیان پویش ایران من هســتند که در مسیر جدیدی 

از مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــا گام گذاشــته و بــرای کاهش 

شکاف های آموزشی در سطح کشور در تالش هستند.

همزمان با بنیان نهادن پویش ایران من، ساخت 100 مدرسه در 

نقاط کمتر برخوردار کشور هدفگذاری شد که تاکنون 63 مدرسه 

افتتاح شده است و این پویش در مسیر ساخت مدارس توسعه 

پایدار که بــه اقتصاد، محیط زیســت، اجتمــاع و فرهنگ مناطق 

محروم کشور توجه دارد، گام گذاشته است.

در مدارس توســعه پایدار، مهــارت آموزی و خلــق فرصت های 

اقتصادی مــورد توجه جدی پویــش ایران من قــرار دارد. این 

پویش در حــال ایجاد کمپین بــا عنوان »از نو می ســازیم« برای 

ساخت مدارس آسیب دیده در زلزله استان کرمانشاه با همراهی 

اتاق ایران و موسســه مهر گیتی اســت. از جمله برنامه های در 

دســت اجرای پویش ایــران من، ایجــاد شــبکه دانش آموزان 

مدارس این پویش، مشارکت برای تســهیل در آموزش مجازی 

این بخش، توسعه آموزشی همگام با توسعه اقتصادی در مناطق 

محروم کشور و ایجاد تحول در مدل ساخت مدارس است.
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معلمــان تربیــت  راســتای  در   همــکاری 
مقاطع ابتدایی

رضوان حکیم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش:

تناســب ســازی آموزشــی با نیازهای بومی و منطقــه ای از دیگر 
اقدامات ارزشــمند پویش ایــران من طی ســال های اخیر بوده 
است. این پویش به تربیت نیروی انســانی شایسته و همچنین 
توانمندسازی دانش آموزان مدارس ســاخته شده به نیروهای 
فعال آینده در کسب و کار و اقتصاد کشور اهمیت داده است که 

جای تقدیر دارد.

کمبود سرانه فضای آموزشی در کشور
داریوش ورناصــری، معــاون فنی و نظارت ســازمان 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
در کل کشــور 107 هزار فضای آموزشــی، ورزشــی و پرورشی 
وجود دارد. در این فضا 530 هــزار کالس درس در حال حاضر 

برقرار است که در حدود 30 درصد آن ناایمن است.

میانگین ســرانه فضای آموزشی کشــور به ازای هر دانش آموز 
5.2 مترمربع است و به طور میانگین در 11 استان کشور، فضای 
آموزشی از 5.2 مترمربع کمتر اســت. در حالی که سرانه فضای 

آموزشی استاندارد در دنیا 8.4 مترمربع است.
در شــرایط کنونی در کشــور نزدیک به 45 میلیــون مترمربع با 
کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم تا به حد استاندارد برسیم. 
در حال حاضر بسیاری از مدارس کشور نیاز به مقاوم سازی دارند 
که در این زمینه دست یاری به سمت پویش ایران من و خیرین 

مدرسه ساز از بخش خصوصی دراز می کنیم.
 150مدرســه نیمــه تمــام در اســتان تهــران بــا مشــارکت

  

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اســتان تهران و خیرین مدرسه 
ساز تهران تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.

بر اساس تفاهم نامه ای که میان نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
و مجمع خیرین مدرسه ســاز منعقد شــد، اعضای اتاق بازرگانی 
متعهد شدند که 150 مدرســه نیمه تمام در استان تهران را با 



شـماره  17
39خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران

شناسایی و جذب نیکوکاران و مشارکت فعاالن اقتصادی در مدت 
دو سال تکمیل کنند و تحویل وزارت آموزش و پرورش دهند.

همچنین اعضــای اتــاق بازرگانی بر اســاس این تفاهــم نامه با 
هماهنگی نماینــدگان اصناف افراد خیر و نیکوکار را شناســایی 
 و زمینه مشارکت آنان را در ســاخت و تجهیز فضاهای آموزشی 

نیمه تمام شهر تهران فراهم می کنند. 

رییس اتاق بازرگانی استان تهران:
از محورهــای ایــن تفاهم نامــه، اســتفاده از ظرفیت هــای خیر 
خواهانه در حوزه فعالیت های اتاق تهران برای توســعه و تجهیز 

فضاهای آموزشی استان تهران می باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران: 
 از 300 مدرسه در حال احداث در استان تهران، 150 مدرسه 
قبل از آغاز سال تحصیلی آماده و تحویل آموزش و پرورش شد و 
150 مدرسه نیمه تمام باقی مانده که اعتبارات عمرانی آموزش 
و پرورش برای تکمیل و بهره برداری آنها کافی نیست و مشارکت 

خیرین را می طلبد.

داریوش ورناصــری، معــاون فنی و نظارت ســازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:

در استان تهران 56 هزار کالس درس داریم که 22 هزار کالس 
نیازمند مقاوم سازی است و 14 هزار کالس درس نیز به دلیل 

قدمت باالی 80 سال نیازمند تخریب و نوسازی هستند.
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نحوه تنفس ما ممکن است چگونگی تقویت و تثبیت خاطرات مان 
را تحت تاثیر قرار دهد. محققین  انستیتو کارولینسکای سوئد در 
مجله علوم اعصاب گزارش می کنند که اگر ما  به منظور یادگیری 
 مجموعــه ای از بوهــا از بینی خــود اســتفاده کنیم  آنهــا را بهتر 

به یاد می آوریم. 
تحقیقات در مــورد اینکه چگونه تنفس بر مغــز تاثیر می گذارد، 
در سال های اخیر بسیار محبوب شــده و روش های جدید باعث 
تمرکز بیشــتر مطالعات روی حافظه شــده اند. محققان موسسه 
کارولینسکا اکنون نشان می دهند شرکت کنندگان که از طریق 

بینی نفس می کشند، خاطرات خود را بهتر تثبیت می کنند.
آرتین آرشــامیان، محقــق گروه علــوم اعصاب بالینی انســتیتو 
کارولینسکا می گوید “مطالعه ما نشــان می دهد وقتی که حافظه 
در حال تثبیت شدن است تنفس از طریق بینی به یادآوری بهتر 
ما کمک می کند. تثبیت شــدن فرآیندی است که بین یادگیری و 
بازیابی حافظه اتفاق می افتد .این اولین بار اســت که کسی این  

موضوع را نشان داده است.”
یکی از دالیلی کــه این پدیده بــرای مطالعه پیــش از این وجود 
 نداشــته این اســت که معمول تریــن حیوانات آزمایشــگاه ها
 - موش ها - نمی توانند به طور طبیعی از دهانشان نفس بکشند.
برای مطالعه، شرکت کنندگان 12 بوی مختلف را در دو موقعیت 
جداگانه یاد گرفتند. ســپس از آنها خواســته شــد تــا برای یک 
ســاعت از طریق بینی یا دهان خود نفس بکشند. وقتی زمان به 
اتمام رسید به  شــرکت کنندگان مجموعه ای از بوهای  قدیمی و 
همچنین یک مجموعه جدید از بوها ارائه و از آنها خواسته شد تا 
بگویند آیا آن بو را در جلسه آموزشــی یادگرفته بودند یا با بوی 

جدیدی مواجه شدند؟ 
 نتایج نشان داد هنگامی که شرکت کنندگان بین زمان یادگیری 
و بازشناســی بوها از  بینی خود تنفس کرده بودند،  بوها را بهتر 

یادآوری کردند.

تنفــس از طریــق بینی 
به ذخیره سازی حافظه 

مترجم: تکتم زاهدی فرکمک می کند 
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دکتر آرشــامیان مي گوید: “گام بعدي اندازه گیري این است که 
طي تنفس چه اتفاقی در مغز می افتد و چگونه این نحوه تنفس با 
حافظه مرتبط است. این قبال یک عمل غیر ممکن بود زیرا الکترود 
ها باید مستقیما به مغز وارد می شدند. ما توانستیم این مشکل 
را حل کنیم و در حال حاضــر با همکارم یوهان لندســتروم، یک 
وســیله جدید برای اندازه گیری فعالیت در المــپ بویایی و مغز 

بدون نیاز به وارد کردن الکترود ابداع کردیم.”
تحقیقات پیشین نشان داده است که گیرنده های المپ بویایی نه 
تنها بوها بلکه تغییرات در جریان هوا را نیز تشخیص می دهند. 
 در مراحــل مختلف دم و بازدم ، قســمت های مختلــف مغز فعال

 می شوند. اما اینکه چگونه هماهنگ سازی فعالیت تنفس و مغز 
اتفاق می افتد و چگونه بر مغز و رفتار تاثیر می گذارد  ناشناخته 
 اســت. با این حال، طب ســنتی همواره بر اهمیت تنفس  تاکید 

می کند.

دکتر آرشامیان می گوید: “در واقع این ایده که تنفس بر رفتار ما 
تأثیر می گذارد، بحث جدیدی نیست. در حقیقت،این دانش در 
طول هزاران سال در زمینه هایی مانند مدیتیشن بوده است اما 
هیچ کس موفق به اثبات علمی اینکه چه اتفاقی در مغز می افتد 
نشــد. ما اکنون ابزارهایی داریم که می تواند این اطالعات را به 

صورت علمی نشان دهد.”
این مطالعه توســط چند نهاد از جمله بنیاد نات و آلیس والنبرگ، 
شورای پژوهشی سوئد و ســازمان تحقیقات علمی سوئد ، بنیاد 

جایزه  علمی آومودو تأمین مالی شده است.

روش جدید 
اندازه گیری 

فعالیت مغز را 
تسهیل می کند
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گردشگری، حوزه ای با 
پتانسیل باال اما مهجور 

مانده است
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ابراهیم بهادرانی از ســال 1390 در اتــاق بازرگانی  
حضور دارد. او حدود یک ســال معاون اقتصادی بود 
و پس از آن به مدت دو ســال مســئولیت دبیرکلی را 
برعهده داشت، در حال حاضر نیز مشاور عالی رییس 

اتاق بازرگانی تهران  است.
در ادامه گفت و گوی خبر دارو را با وی می خوانید:

لطفا کمی درباره فعالیت های خود توضیح دهید.
بنده پیش از پیروزی انقالب اسالمی در شــرکت های خصوصی 
مانند گــروه صنعتی مینو و پس از آن در ســازمان صنایع ملی به 
عنوان مدیر عامل حضور داشــتم. همچنین پس از آن در ســتاد 
صنایع ملی به عنوان عضو شــورا و معاون بازرگانی فعالیت خود 

را آغاز کردم.
بعد از آن ســمت قائم مقام معاونت اقتصــادی بازرگانی وزارت 
صنایع وقت را برعهده داشتم ســپس به عنوان معاون بازرگانی 
داخلی وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی منصوب 
شدم. حدود 4 سال در وزارت بازرگانی حضور داشتم و پس از 
آن به وزارت صنایع بازگشتم و به عنوان معاون اقتصادی و امور 
بین المللی وزارتخانه مشــغول به کار شــدم. اما پس از وزارت 
صنایع، معاونت تولید سازمان برنامه و بودجه را در زمان دولت 
آقای خاتمی به مدت 4 سال عهده دار شدم. پس از آن مجدد به 
گروه توسعه صنایع بهشهر بازگشتم و چند سالی هم در این گروه 

به عنوان قائم مقام و مدیر عامل حضور داشتم.

لطفا کمی درباره کمیســیون گردشگری اتاق بازرگانی 
توضیح دهید و بفرمایید فعالیت های این کمیسیون 

به چه صورت است؟
حوزه گردشگری در کشــور ما از پتانسیل باالیی برخوردار است 
اما شاید جزو کشورهایی باشیم که از این پتانسیل بهره برداری 
خوبی نداشته ایم. درنتیجه کمیســیونی در اتاق بازرگانی برای 
موضوع گردشگری ایجاد شده و افرادی که با این حوزه در ارتباط 
هستند مسائل و مشــکالت را مطرح کرده و اتاق بازرگانی نیز در 
تالش است تا بخشی از این مشکالت را برطرف کند. اما واقعیت 
آن است که نگاه به گردشگری باید در کشور تغییر کند. تا زمانی 
که این پتانسیل را شناسایی نکنیم نمی توان بهره برداری زیادی 
از آن داشت. در حال حاضر بیشتر از پتانسیل گردشگری زیارتی 
در کشور اســتفاده می شود که مردمانی از کشــورهای مسلمان 
برای زیارت امام رضا )ع( به ایران سفر می کنند. البته شهرهایی 
مانند قم و دیگر اماکن زیارتی در این بخش مورد استقبال قرار 
می گیرنــد. در کنار این موضــوع تعدادی هم برای گردشــگری 

ســالمت به ایران می آیند و از امکانات پزشکی موجود در کشور 
استفاده می کنند. البته این موضوع به دلیل ارزان بودن درمان 
و همچنین حضور پزشــکان متخصص در ایران اســت. اما چیزی 
که باید توســعه پیدا کند آن اســت که به عنوان مثال از اماکن 
تاریخی کشــور به نحو احســن بهره برداری شــود. البته ما باید 
امکانات این اتفاق را فراهم کنیم. به عنوان مثال شــاید از نظر 
هتلینگ امکاناتی را که الزم بوده پس از پیروزی انقالب اسالمی 
 فراهم کنیم، ایجاد نکــرده ایم. در زمینه سیســتم حمل و نقل

) هوایی، زمینی، ریلی( نیز مشکالتی وجود دارد. از سویی دیگر 
فرهنگی کــه در کشــور رواج یافته، فرهنگی نیســت که بتواند 
توریســت را جذب خود کند، ما ایرانی ها مهمان نواز هستیم اما 
متاسفانه نمی توانیم گردشــگران را چندان به خود جذب کنیم 
زیرا بیشتر گردشگران از کشــورهای صاحب صنعت و ثروتمند 
در دنیا هستند و نمی توانیم فرهنگ خود را با آنها یکسان کنیم 
به همین دلیل آنها با مشــکل مواجه می شوند. البته این مشکل 
به دلیل آن نیست که گردشــگران تنها به دنبال بی حجاب بودن 
هستند بلکه بیشتر گردشــگرانی که در کشورهای دیگر حضور 
دارند افرادی بازنشسته هستند که دنبال چنین مواردی نیستند 
اما به هر حال برخی قیدهای فرهنگی وجود دارد که به الزام باید 
رعایت شود و شاید به غلط میان غربی ها این موضوع شکل گرفته 

است که به ایران نیایند. 
بنده خود زمانی که به اروپا ســفر می کــردم در صحبت با مردم، 
آنها را به ایران دعوت می کردم. جالب اســت زمانی که به ایران 
می آمدند می گفتند ابتدا خانواده شــان به آنهــا توصیه می کرد 
تا به ایران نیایند اما با حضور در ایــران تصویر ذهنی آنها تغییر 
می کرد زیرا شرایط ایران با آن چیزی که در تفکر آنها بود تفاوت 
بســیاری داشــت. آنها پس از ســفر به ایران بیان می کردند که 
کشور امنی است و بسیار با آن چیزی که در ذهن داشتند تفاوت 
دارد. این موضوع حاکی از آن اســت که تبلیغــات ما آن گونه که 
بتواند تبلیغات منفی دنیا علیه ایران را خنثی کند نیســت. این 
موارد مشکالتی است که وجود دارد و اگر می خواهیم گردشگری 
را رواج دهیم ابتدا باید برای آن امکانــات فراهم کنیم که خود 
نیازمند ایجاد زیرساخت و ســرمایه گذاری است. از سوی دیگر 
باید واقعیت جامعه خود را به دنیا نشــان دهیم و همچنین اظهار 
نظرهایی که در تضاد با کشورهای صنعتی- غربی است را تلطیف 
کنیم. درواقع باید واقعیت ها را منعکس کرد اما متاســفانه در 
40 سال گذشته نتوانســته ایم این شــرایط را ایجاد کنیم تا از 
ظرفیت گردشگری استفاده شــود. نتیجه این موضوع آن است 
که پتانسیل باالیی در کشور وجود دارد و کشورهای دیگر مانند 
 اتریش و اســپانیا و ترکیــه از چنین ظرفیتی به خوبی اســتفاده

می کنند اما ما بهره برداری کمی از آن داشته ایم.
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آیا اتاق بازرگانــی از ظرفیت های خــود در این بخش 
استفاده کرده است؟

اتاق بازرگانی باید مسائل و مشکالت را از کارآفرینان و بزرگانی 
که در این صنعت هستند دریافت کرده و آن را به مسئوالن مرتبط 
انتقال دهد و در زمینه حل مشکالت از مسئوالن کمک بخواهد. 
اتاق بازرگانی در این زمینه سیاست گذار نیست که بتواند مانند 
دولت عمل کند و یا قانون وضع کند. اتاق بازرگانی خود واســطه 
میان فعاالن این صنعت و قوای سه گانه کشــور است. بنابراین 
وظیفه دارد مشکالت و راهکارهای موجود را شناسایی کرده و آنها 
را به دولت منتقل کند. به نظر بنــده در این رابطه اتاق بازرگانی 
وظیفه خود را انجام داده است. اما در ارتباط با مشکالت و مسائل 
موجود در دولت یا دیگر قوای کشــور، اتــاق بازرگانی نمی تواند 
اقدامی انجام دهد. اتاق بازرگانی خواســته خود را بیان می کند 
و این قوای حاضر در کشور هســتند که باید آن را به قانون و یا 
مصوبه دولت تبدیل کنند و در اختیار بخش اجرایی قرار دهند.

نظر شــما دربــاره برگــزاری انتخابات اتــاق بازرگانی 
چیست؟

هر اتاق بازرگانی برای خود یک هیات اجرایی دارد که وظیفه آن 
 انتخاب کاندیدا برای انتخاباتی اســت که در اســفندماه برگزار
می شــود. ما در اتاق بازرگانی تهران باید 40نفر را انتخاب کنیم 
که آنها از رشــته های بازرگانی، صنعت و کشــاورزی هستند که 
 در کنــار این حوزه هــا از بخش هــای گردشــگری و... نیز افراد
می توانند کاندید شوند. وظیفه اتاق بازرگانی حفظ امانت است 
و این انتخابات را به گونه ای اجرا کند تا افرادی که منتخب مردم 
هســتند روی کار بیایند. البته هیات اجرایی سعی برآن دارد تا 
دخالتی در کار انتخاب نداشــته باشــد، هدف برگزاری انتخابات 
مطابق قانون و مقررات کشــور و اعالم برندگان پس از انتخابات 
است. درواقع افرادی که مردم انتخاب کرده اند را برابر رایی که 

اخذ می کنند در هیات نمایندگان جایگزین کنند.

فردی که می خواهــد نماینده شــود بایــد دارای چه 
ویژگی هایی باشد تا آن را تایید کنید؟

آیین نامــه هیات عالی نظارت بر این اســاس اســت که شــرکت 
هایی کــه می خواهند عضــوی معرفــی کنند باید 3 ســال  کارت 
 بازرگانی داشته و عضو اتاق باشند، همچنین اعضای هیات مدیره
مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره، یک نفر را معرفی کنند که این 
افراد نیز باید 6 ماه در آن شرکت سابقه فعالیت داشته باشند. 
در کنار آن موارد کلی دیگر وجود دارد که به عنوان مثال باید به 
نظام معتقد بوده و سوء سابقه اقتصادی نداشته باشند. البته تنها 
شامل این موارد نیست. ممکن است تعدادی عضو هیات مدیره 

نبوده اما عضو اتاق بازرگانی و کاندیدا باشند، به شرطی که مردم 
 به آنها رای داده و در ایــن انتخابات میــزان رای کافی اخذ کنند

می توانند عضو شوند.
در ارتبــاط با انتخابــات بایــد از کارآفرینان بخواهیم تــا اتاق را 
تقویت کنند زیرا اتاق بازرگانی تشــکل آنها است و تقویت اتاق 
با مشارکت آنها انجام می شود. اینکه ما 18 هزار عضو داریم به 
هر میزان افراد بیشتری شرکت کنند، طبیعی است که مشارکت 
کارفرمایان باعث می شــود اتــاق بازرگانی رونــق بهتری گرفته 
و اعضای بهتــری را به هیــات نمایندگان بفرســتند و این هیات 
نمایندگان هســتند که به طور دائم با تشکل ها در کمیسیون ها 
جلسه دارند و در 4 سال آینده این افراد مشاور 3 قوه خواهند 
شد و با هیات رییسه ای که انتخاب می کنند و ارائه مشاوره 3 قوه 
می توانند نقش مهمی در حل مشکالت اقتصادی کشور و مشکالت 

آنها و همچنین اصالح امور داشته باشند.

مشاور عالی اتاق بازرگانی چه نقشی داشته و فعالیت 
شما در این جایگاه چیست؟

طبیعی اســت بنده که در جایگاه مشــاور عالی اتاق قــرار دارم، 
پیشنهادهای خود را باید به رییس اتاق بازرگانی بدهم. باتوجه به 
اینکه تجربه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی را داشتم، باید 
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مشکالت را شناســایی کرده و راهکارها را پیدا و آنها را بررسی 
کرده و پیشنهاد دهیم. در نهایت این پیشنهادها در هیات رییسه 
مطرح  شده و آنهایی که مورد تایید قرار بگیرند به قوای سه گانه 
 ارائه شــود. امیدوار هســتیم با این کار بتوانیم به روغن کاری

چرخ های اتاق بازرگانی کمک کنیم.
وظیفه مشــاور اتاق بازرگانی در همین حد است که مشکالت را 
شناسایی کند و یا اینکه ممکن است هیات رییسه و یا رییس اتاق 
بازرگانی مشــکالتی را مطرح کنند و باتوجه به تجربیاتی که وجود 
دارد از افرادی که در این سطح هســتند بخواهند راهکارهایی 
را ارائه دهند و درنهایت جمع بندی کــرده و آنها را برای مقامات 

ارسال کنند.

باتوجه به فعالیت هایی که در اتاق بازرگانی داشته اید 
آیا اتاق بازرگانی توانسته با وجود تحریم ها در حوزه 
کســب و کار اقداماتی انجام دهد که مشکالت افراد 

فعال در حوزه بازرگانی کاهش پیدا کند؟
بله، در اتاق بازرگانی ســتاد تحریم زیر نظر خود بنده   تشــکیل 
 شــد. روســای کمیســیون ها و ســایر تشــکل ها  به این ســتاد

می آمدنــد و مطالب خــود را مطرح مــی کردند. ما نیز مشــکالت 
 را بررســی مــی کردیــم و راهکارهــای موجــود بــرای آن

پیشنهادهایی هم به دولت داده ایم و امیدوار هستیم مشکالت 
موجود را به حداقل برسانیم.

اما به هر حــال امروز بخش تجــاری و تولید به واســطه تحریم با 
محدودیت هایی مواجه هســتند که در حال بررسی آنها هستیم 
و راهکارهایی را پیش بیني می کنیم. بخشــی از این موضوعات 
داخلی است و باید خودشان انجام دهند و بخشی هم باید دولت 

تصمیم بگیرد. 

پس این اقدامات در کمیسیون تحریم انجام می شود؟
البته هــم کمیســیون هــای مختلفی داریــم که به این مســائل 
رسیدگی می کنند و هم کمیســیون تحریم، این موارد را با کمک 
همان کمیســیون ها که پیش تر کارهایی را انجام داده، بررسی 

می کند.

در دوره گذشــته انتخابــات، فعالیت های شــاخص از 
دیدگاه شما چه اقداماتی بود؟

در سال های گذشته یکی از فعالیت ها آن بود که توانستیم جذب 
اعضا را افزایش دهیم. درواقع حدود 13 هزار عضو داشتیم و 
امروز به 17 الی 18 هزار نفر رسیده است. افزایش اعضا خود 
یک کار مثبت است زیرا تا زمانی که مردم اعتماد نکنند عضویت 
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را نمی پذیرند.
خوشبختانه هماهنگی با دولت به اندازه ای بوده که پیشنهادات 
بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته و عمل شده است. این خود به 
کارآفرینان کمک کرده تا کارهای خود را آسان تر انجام دهند. از 
ســویی دیگر ارتباط دائمی با دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود 
دارد و ایــن ارتباط ها به ویژه بــا دولت که بیشــتر کارهای ما در 
آن مطرح می شود، نســبت به گذشته روان تر شــده و به خوبی 
پیش می رود. گاها گزارش هایی نیز به دفتر مقام معظم رهبری 
ارسال شده است. در کنار این موارد با شورای عالی امنیت ملی 
جلسه داشته ایم. این موارد کمک می کند تا مشکالت به کمترین 
میزان خود برسد. البته این موارد در گذشته هم انجام می شد 
 اما در دوره گذشــته فعال تر از قبل انجام گرفته و نتیجه بهتری

 از آن گرفته ایم.
 در کنار مــوارد یــاد شــده در دوره گذشــته توجه بیشــتری به 
تشکل ها و هیات رییسه جلسات بیشتری را با آنها برگزار کرده 
است. این موضوع نیز از دیگر اقدامات مثبت است که می تواند 
به ارتباط دو طرفه میان اتاق و تشکل های زیرمجموعه کمک کند.

اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
 بنده امیدوارم شــما در کارتان موفق باشــید زیرا گردشــگری

حوزه ای با پتانســیل باال اســت اما مهجور مانده است. امیدوار 
هستیم تالش شما کمک کند تا گردشگری از مهجوریت خارج شده 
و از این امکان کشور که دیگر کشورها به خوبی استفاده می کنند 
نیز بهره برداری مناســب داشــته و از این امکان به نفع اقتصاد 

کشور گام برداریم و از آن بهره برداری کنیم.
ما باید در حوزه گردشــگری ســالمت نیز ســرمایه گذاری کنیم. 
اینکه تنها بیمارستان و پزشک خوب داشته باشیم کافی نیست. 
ما یک کشور جهان سوم هستیم و نگاه به کشورهای جهان سومی 
و در حال توسعه متفاوت است. به عنوان مثال اگر به شما بگویند 
آلمان هرچند ممکن است کادر پزشکی آن خوب نباشد اما به دلیل 
آنکه یک کشور صنعتی است نگاه به آن متفاوت است. بنابراین 
بایــد کاری کنیم تا افــرادی که به ایــران می آینــد و از امکانات 
بهداشــتی و درمانی کشــور اســتفاده می کنند، در کشــورهای 
مبدا خود به صورت الگو و نمونه معرفی شــوند. اگر بتوانیم در 
کشــورهای دیگر جایگاهی در اختیار داشته باشــیم تا اقدامات 
صورت گرفته برای این افراد را منتشر کرده و در سطح ملی آن 
کشور عنوان کنیم بسیار خوب خواهد بود تا اینکه تنها به توصیه 

آن فرد به اطرافیان خود بسنده کنیم.
باید در ایــن زمینه ســرمایه گــذاری و دفتری در آن کشــورها 
تاسیس شــود، همچنین با مقامات سیاسی آن کشــورها توافق 
هایی صورت بگیرد و تضمین های الزم به بیماران داده شــود تا 

زمانی که به ایران می آیند خیالشان آسوده باشد. در کنار آن باید 
برخوردهای ما در بیمارستان ها با این افراد ویژه باشد تا بتوانیم 

شاهد جذب گردشگری سالمت باشیم.
البته در ایــن موضوع تنها بیمارســتان مطرح نیســت. بنده خود 
 در بیمارســتان ها افراد زیــادی را به ویژه از کشــورهای عربی 
دیده ام که برای درمان از جمله چشم پزشکی به ایران آمده اند. 
در کنار این موضوع باید هتلدینگ خوب داشــته و به این افراد 
احترام بگذاریم.آنها از هر ملیتی که باشــند به ایران آمده اند 
تا برای درمان خــود هزینه کنند و این هزینه به اقتصاد کشــور 
ما کمک می کند، بنابراین مــا باید در این زمینه فرهنگ ســازی 
کنیم. البته نظر بنده این نیســت که شــرایط بد است بلکه باید 
بهینه شــود. به عنوان مثال برای این افراد سرویس های خاص 
در نظر گرفته شــود و آدم ها به خوبی آمــوزش ببینند و تربیت 
شوند. ما باید فرهنگ رفتار با مهمان را جاری کنیم، زمانی که این 
فرهنگ جاری و در کنار آن امکانات نیز فراهم شــود، می توانیم 
در کشورهایی که این افراد از آنها آمده اند تبلیغات انجام دهیم.

به عنوان مثال ما در کویت که مردمان آن برای درمان به ایران می 
آیند چه تبلیغاتی داریم؟ باید از کارهای سیاسی فاصله بگیریم 
زیرا موضوع ما رواج گردشگری است تا از سرمایه های در اختیار 

استفاده کنیم.
اگر نگاهی به کشورهای عربی داشته باشــید خواهید دید پول 
خود را در کشورهایی مانند ســوییس یا امریکا خرج می کنند در 
حالی که به ما نزدیک بوده و شمال کشور ما دارای پتانسیل باالیی 
است،  همچنین پتانســیل باالیی در پزشــکی در اختیار داریم و 
زمینه فرهنگــی و دینی مشــترک داریم. حال چــرا نباید از این 

امکانات استفاده شود؟ 
در ارتباط با هتل  ها متاسفانه قدیمی هستند و نوسازی نشده اند 
اما در کنار آن باید فرهنگ افرادی که در هتل ها کار می کنند باید 

با فرهنگ روز دنیا متناسب باشد.
در حوزه گردشگری ســالمت باید اقدامات بسیاری انجام شود. 
باید با تبلیغات و ارائه ســرویس بهینه و آمــوزش افرادی که با 
توریست ها در تماس هستند، این بخش را گسترش دهیم. این 
کار نیازمند سرمایه گذاری و تغییر تفکر در برخی افراد حاضر در 
این سیستم اســت تا این بخش جایگاه خود را در اقتصاد کشور 

پیدا کند.
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با توجه به اهمیــت میزان دقیق مصرف دارو در خردســاالن باید ازیک 

ترازوی دقیق برای تزریق دارو در کودکان ســود جست و مقدار دقیق 

مصرف دارو را دقیقا محاسبه و با ســرنگ یا قاشق مدرج دارو را تجویز 

کرد.

در مصــرف داروهای غیر روتین ، احتمال اشــتباه در محاســبه میزان و 

فواصل دارو بیشتر است . هرگز از استفاده از کتاب ، موبایل ، کامپیوتر 

، اینترنت و یا مشورت با همکاران داروساز و پزشک در مقابل بیماران 

یا در غیاب آنها نباید غفلت ورزید.

در زیر  موارد منع  مصرف بعضــی از داروها در بیمــاری های کودکان و 

نوزادان که به شکل قطره یا شربت هستند توضیح داده می شود:

1- استفاده هم زمان قطره یا شربت استامینوفن با شربت ایبوپروفن.

2- اســتفاده هم زمان قرص ســرماخوردگی کودکان با شربت یا شیاف 

استامینوفن.

3- مصرف آنتی هیستامین ها بخصوص دیفن هیدرامین در سنین زیر 

2 سال منع مصرف دارد و زیر 6 سال با احتیاط فراوان مصرف شود.

4- مصرف دی ســیکلومین زیر 6 ماه و پرومتازین زیر 2 سال غیر مجاز 

است.

5- مصرف قطره یا شربت متوکلوپرامید با توجه به عوارض قابل توجه و 

با در دسترس بودن داروهای جدیدتر مانند دمیترون یا اندانسترون با 

اثر بهتر و عوارض کمتر در مواقع اضطراری مجاز است.

 6- مصــرف شــربت گریــپ میکســچردرنوزادان زیر یک مــاه توصیه

 نمی شود و می توان به جای آن از شربت گریپ واتر استفاده کرد.

 7- مصرف اشــکال تزریقی هیوسین و دی ســیکلومین در کودکان زیر

 6 سال غیر مجاز است.

8- مصرف شربت اکسپکتورانت برای کودک زیر 2 سال غیر مجاز است.

9- مصرف قطره دکسترومتورفان و قطره کلوبوتینول برای کودکان زیر 

2 سال توصیه نمی شود.

10- مصرف شربت ســرماخوردگی فقط برای ســنین باالی 2 سال مجاز 

است.

11- شربت سرماخوردگی اطفال فقط برای کودکان باالی 6 ماه  و ترجیحا 

باالی 2سال استفاده شود.

12- مصرف دیکلوفناک برای کودکان کمتر از 2 ســال غیر مجاز است و 

شکل تزریقی آن در خردساالن منع مصرف مطلق دارد.

13- مصرف همزمان متوکلوپرامید با دی ســیکلومین یا هیوسین غیر 

مجاز است.

14- مصرف قرص و شــربت لوپرامیــد در کودکان زیر 2 ســال ممنوع 

است.

15- مصرف دیفنوکسیالت در کل سنین کودکان غیر مجاز است و بارها 

مســمومیت با این دارو به صورت اتفاقی یا به علت اشــتباه در نســخه 

نویسی دیده شده است.

16- خطای شایع دیگر تجویز چند نوع آنتی بیوتیک در یک نسخه مانند 

مترونیدازول ، نیتروفورانتوئین ، نالیدیکســیک اســید، سفیکسیم ، 

جنتاماسین ، کوتری موکسازول،آزیترومایسین و... است

17- هنگام تجویز اسپری های تنفسی مانند سالبوتامول در کودکان دم 

یار هم تجویز شود.

دکتر احمد رهنمای چیت ساز

کودکان چه داروهایی را نباید 
استفاده کنند؟ 



شـماره  17
خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران 48

  گاهی اوقــات که بــه کتابفروشــی های مــورد عالقه ام ســر

می زنم یــا در کتابخانه هایی مثــل کتابخانه مرکزی دانشــگاه 

تهران به عناوین کتاب هــا نگاه می کنم، کتــاب های متعددی 

را با عنوان  “هنر” در زمینه های گوناگــون می بینم. به عنوان 

مثال  در بخش کســب و کار عناوینی شــامل هنر نوآوری، هنر 

حل مســاله و هنر رهبــری، در بخش ورزش، شــما می توانید 

 کتاب های مربوط به هنر تنیس، گلف، فوتبال، شمشــیربازی،

 اسب ســواری و در بخش مطالب انســانی و اجتماعی  عناوینی  

چون هنر احتمال، هنر دوســتی و.... دیده می شــوند. ظاهرا، 

هنری بودن در مورد همه چیز امکان پذیر است.

این عناوین همگی قول داده اند که اگــر ما این کتاب ها را در 

دســت بگیریم برایمان توضیح دهند که چگونــه می توان به 

هنِرفعالیت ها و حرفه هایــی که در آن مورد بحــث می کنند، 

دســت یافت در حالی که اغلب به جای پاســخ های مســتقیم، 

باعث ایجاد سواالت متعددی می شــوند. با انتخاب و خواندن 

 این کتاب ها،  آنچه به آسانی پیدا نخواهید کرد، تعریف دقیق

 اشاره به هنر به معنای واقعی در این کتاب است. تعداد اندکی 

از نویسندگان ویژگی های خاص هنری نمایش داده شده توسط 

 حوزه هــای کاری را که کتاب هــای آنها بحث می کند، تشــریح

 می کنند یــا ارتبــاط بین ایــن ویژگی هــا و تجزیــه و تحلیل و

توصیه های آنها برای عمل را نشان می دهند.

این امر قابل فهم اســت. هنرمندی به خوبی درک نمی شود. 

در حالی که اعتقاد بر این است که هنرمندی امکان پذیر است 

ولی اکثر نویسندگان بیشــتر در مورد ویژگی های رشته خود 

می دانند تا ایجاد شرایط هدفمند مناسب برای عمل هنری در 

آن رشته! 

ما انتظار داریم هنرمندی را  در هنرهایی مانند نقاشی، رقص، 

عکاسی، موسیقی، مجسمه سازی و غیره پیدا کنیم. با این حال، 

هنرمندی از این مرزها فراتر رفته و بسیاری از ما زمانی که با 

آن روبرو می شــویم، احساســش می کنیم. می توان آن را در 

عملکرد ورزشــکاران دید، در غذاهای یک آشپز ماهر چشید، 

در دســتان یک پزشــک حاذق احســاس کرد و در سخنان یک 

رهبر شنید. برای بسیاری، این احســاس منجر به قدردانی و 

تعجب می شــود. در برخی از افراد نیز یــک حس کنجکاوی در 

مورد این عملکرد چنین استثنایی که ظاهرا به آسانی و بدون 

تالش صورت پذیرفته، ایجاد می کند. برای دیگران، این تالش 

برانگیزاننده است، این افراد می خواهند همان کار را با روش 

آن افراد هنرمند انجام دهند اما هدفی بســیار سخت است، 

هنر در استراتژی1
دکتر مجتبی سرکندی

MBA مدرس
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زیرا نقشه های راه کمی برای این تالش وجود دارد.

در حالی که در مــورد اجــرای هنرمندانه جزئیــات دقیقی در 

دسترس نیســت، چند اصل را  به صورت مفهومی می دانیم. 

می دانیم که این هنرمندی تخصص، تمرکز و کنترل را شامل 

می شــود، زیرا افرادی که به هنری دســت می یابند، بر آنچه 

انجام مــی دهند، تســلط دارند. در عیــن حال، مــی دانیم که 

 این هنرمنــدی خالقیت، خلق الســاعگی و تخیــل را هم در بر

می گیرد، زیرا محصوالت و نتایج افــراد هنرمند اصلی و بکر و 

اغلب تعجب آور هســتند و می توانند از وضعیت کنونی خارج 

شوند و حتی پیشی بگیرند.

در عیــن حــال، عقل متعــارف در مــورد چشــم انداز خــود ما 

با ما صحبــت می کنــد. اگر مــا توانایی فــوری در یک رشــته 

 خاص را نشــان ندهیم، احتماال هنری به ما نرســیده اســت. 

شکســت های اولیه بســیاری را از کار در جهت دســتیابی به 

فعالیت های انتخابی خود محروم کرده اســت. این امر اعتقاد 

مشــترک را به وجود مــی آورد که هنرمندی یــک نوع خاص و 

اسرارآمیز از عملکرد است که تنها به یک گروه کوچک از افراد 

هدیه داده می شــود. در نهایت، هنرمنــدی مفهومی جذاب و 

ســخت باقی می ماند. هر فردی برای پیدا کردن هنر در آنچه 

انجام می دهد، مسیر روشن و هدف مشخصی ندارد.

بنابراین، آیا دســتیابی به هنرمندی در هر رشته واقعا معنی 

دارد؟ و به ویــژه، در یک تالش رقابتی و هدایــت محور مانند 

استراتژی کســب و کار هنرمندی چیســت؟ تحت چه شرایطی 

هنرمندی مــی تواند رخ دهد؟ چه مجموعــه ای از قابلیت های 

شخصی منجر به عملکرد هنرمندانه می شود؟ آیا هنرمندی یک 

استعداد ذاتی است یا یک قابلیت است که می تواند تدریس 

و فراگرفته شــود؟ اگر هنرمندی بتواند بــه صورت هدفمند 

توســعه یابد، چرا این فرآیند آموزشی بسیار دشوار است؟ و 

مهم تر از همه، چگونه می توان یادگیری را انجام داد؟

 تــالش هــای پژوهشــی بســیاری بــرای پاســخ بــر ایــن

  پرســش هــا متمرکز شــده اســت. در ادامــه خالصــه ای از 

پاسخ هایی قراردارند که بقیه این مقاله بر مبنای آنها  ساخته  

شده اند:

1( در هر نظــم و انضباط زمانی کــه ویژگی هــای خاصی وجود 

دارند، حتی در شرایط بحرانی، هنرمندی امکان پذیراست.

2( هنرمندی از طریق تجمع فعال دو قابلیت، تسلط و اصالت در 

پاسخ به ویژگی های شناسایی شده به دست می آید. هر یک از 

این قابلیت ها به تنهایی باعث شکست می شوند.

3( توســعه هدفمند هنرمندی امکان پذیر است. با این حال، 

چند سوء تفاهم اساسی در مورد توسعه هنرمندی، تالش های 

آموزشی را از بین برده اند. حل این سوء تفاهم ها به افراد با 

هدف توسعه مهارت های هنرمندی اطالعاتی که برای یادگیری 

نیاز دارند را ارائه می دهد.

هنرمندی در عمل
قبال ذکر کردیم کــه هنرمندی می توانــد از مرزهای هنرهای 

ظریف فراتر برود. به عنوان یک استراتژیست، آیا می توانید 

به پیگیری هنرمندانه به عنوان یک هدف قانونی رفتار کنید؟ 

یک مکانیک هوشمند مشــغول به کارخود است، عالقه مند به 

انجام کار به نحو احسن و پیدا کردن رضایت در کار دست خود، 

از ابزارهایش با محبت واقعی مراقبت مــی کند و هنرمندانه 

درگیر است. تفاوت بین چنین کارگری و یک آماتور بی پروا در 

مغازه همانطور است که در یک استودیوی هنری می باشد)1(.

هنر نقاشان، مجسمه ســازان، نوازندگان، رقاصان و طراحان، 

شــباهت زیادی به هنرمنــدی وکال، پزشــکان، داروســازان، 

مدرسان و معلمان فوق العاده و ماهر دارد. تصادفی نیست که 

متخصصان اغلب به “هنر” تدریس یا مدیریت اشاره می کنند 

و از اصطالح هنرمند برای متخصصانی استفاده می کنند که به 

صورت ماهرانه  در برخورد با شرایط عدم اطمینان، منحصر به 

فرد و متعارض رفتار می کنند)2(.

هنرمندی در تمام اشــکال اقدام عالی دیده می شــود و عمل 

هنگامی بســیار عالی می شــود که شکل ایجاد شــده، اهداف 

مورد نظر را بــرآورده و آن را پشــتیبانی می کنــد. هنرمندی 

کیفیتی نیست که در جعبه قرار گیرد و با روبان پیچیده شود، 

بلکه فرآیندی است که می تواند تمام اشکال اقدام انسان را 

بدون توجه به مواد یا شرایطی که در آن به کار می رود، در هم 

ادغام کند)3(.

این نقل قول ها بر اولین نکته اصلی  بیان شده تاکید می کنند. 

هنرمندی به یک حوزه محدود نمی شود. در عوض، هنرمندی 

از طریق نوع خاصی از تعامل است که بین فرد اقدام کننده و 

وضعیتی که او را درگیر می کند، امکان پذیر است. اگر شرایط 

دارای ویژگی هایی است که اجازه پاسخ هنری را می دهد، این 

هنری بودن بــرای انجام یک کار به طور موثــر هم ممکن و هم 

حیاتی می باشد.

به طــور خالصه، هنرمنــدی زمانی امــکان پذیر اســت که هم 

مســیر و هم انتهای کار روشــن باشد و شــکل دادن با مهارت 
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دانش و عالیق فــرد اقدام کننده در شــرایطی که ابهــام، خطر، 

پیچیدگی و عــدم قطعیت فراوان وجــود دارد صــورت پذیرد. 

توسعه استراتژی قطعا نمایانگر این نوع وضعیت است. همانند 

هنرمند، یک استراتژیست شرکتی فرصتی برای تعریف هر دو 

مسیری که می خواهد از آن عبورکند و بهترین روش دست یافتن 

بــه آن دارد. در این زمینــه، او باید این تالش خــود را با در نظر 

 گرفتن پیچیدگی منابع سازمانی، ابهامات دینامیک بازار و تغییر

 ارزش های اجتماعی، تدوین کند. با این حال، پاســخ هنرمندانه 

به این وضعیت تنها راه ممکن نیست.

 فکر یــک نقاش حــول خلق یک نقاشــی مــی چرخد. ایــن نقاش 

می توانــد بیــن دو روش بســیار متفــاوت بــرای ایــن فعالیت 

انتخاب کند. اولیــن روش خرید یک کیت رنگــی و دنبال کردن 

دستورالعمل ها است. در روش دوم، او می تواند برس، رنگ و 

بوم بخرد و به دانش خودش درباره رنگ، محتوا، ترکیب، سبک و 

تکنیک اعتماد کند تا یک تصویر منحصر به فرد از عالیق و انگیزه 

های او ایجاد شود. یک استراتژیست قطعا همین روش را انتخاب 

می کند، یعنی از رویکرد موجود برای خلق  و کاربرد یک راه بکر و 

نو استفاده می کند.

رویکرد اول تــالش برای مطابقت وضعیت موجــود با یک راه حل 

پیشــین اســت و ســپس پیشــرفت با پیروی از یک مجموعه از 

دستورالعمل های قبلی می باشد. در حالی که این امر ممکن است 

یک کار فنی دشوار باشد و هنر مندانه نیست. رویکرد دوم تالش 

برای اســتفاده از توانایی ها و مقاصد استراتژیست برای تولید 

نتیجه مطلوب و راهی برای رسیدن به این نتیجه با مواد و منابع 

در دست است. کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند، اغلب 

متوجه می شوند که در ایده های اولیه خود راجع به نتایج احتیاج 

به تجدید نظــر دارند تا عملیات گســترش یابد. این خواســته و 

انعطاف پذیری، اساس فعالیت هنرمندانه می باشد.

هنگامی که با یک مشــکل بالقوه هنری مانند طراحی و اجرای یک 

اســتراتژی مواجه می شــویم، ، در پیش گرفتــن اولین رویکرد 

وسوسه انگیز اســت و اغلب مفید، حتی عاقالنه به نظر می رسد 

که یک دســتورالعمل خوب پیدا کرده و از آن پیروی نماییم. به 

عنوان مثال، پیدا کردن شــخصی که با وضعیت مشــابه برخورد 

کرده و تا آنجا که ممکن اســت آنچه را که انجام داده، کپی کنیم. 

این انتخاب  بیانگر این امید اســت که موفقیت های قبلی، کلید 

حل وضعیت فعلی می باشد. کتاب های کسب و کار زیادی در مورد 

توسعه استراتژی وجود دارند که با این روحیه نوشته شده اند. 

تالش می کنند تا از داستان های موفقیت پیشین، عناصر بحرانی 

را بیرون بیاورند و سپس مجموعه ای از مراحل را برای دیگران 

جهت موفقیت های مشابه تجویز می کنند.

در زمان و مکان مناســب این پروتکل ها مــی توانند به ما بینش 

و کمک ارائه دهند اما به محض پیشــرفت، محدودیت های این 

روش ممکن است به ســرعت افزایش یابند. شــرایط جدید به 

 ندرت بــا وضعیت هــای قبلی کامــال منطبق هســتند، رویدادها
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 به ندرت در قالب پیش بینی شــده قرار می گیرند، توصیه های 

مربوط به عمل اغلب یا بیش از حد عمومی یا خیلی خاص می باشند 

و برای هدایت اقدامات در شرایط مختلف متفاوت نمی توانند به 

کار روند. هنگامی که حوادث واقعی منجر به دور شدن از وقایع 

قبلی می شوند، افرادی  که امیدوار بودند تا از دام عدم اطمینان، 

ابهام و خطرات فرار کنند، دست تنها باقی  می مانند.

به منظــور جایگزینی موفــق هنرمندانــه برای عمل، بــه عنوان 

یک استراتژیســت یا در نقش دیگری، افراد اقدام کننده باید 

مجموعه ای از قابلیت هایی را توسعه دهند که به آنها توانایی کار 

موثر با عواقب اجتناب ناپذیری مانند ابهام، عدم اطمینان، تعجب 

و غیره را می دهند. این قابلیت های عملی را می توان به دو دسته 

طبقه بندی کرد: 1- تسلط   2- اصالت.

تسلط در یک رشته خاص توسعه می یابد. داشتن تسلط به معنای 

 داشــتن تخصص و کنتــرل دقیق در آنچــه که انجــام می دهیم

 می باشــد. تمرین، درگیری، تمرکز، تکرار، توجه و پاســخگویی 

منجر به عملکرد ماهرانه می شود و ظاهرا کاری بدون تالش است 

 که فعالیت اســتادانه را متمایــز می کند. تســلط آگاهی عمیق از

رشــته ای اســت که اجازه می دهد تا فرد آنچــه را اهمیت دارد 

تشخیص دهد، موقعیت ها را به شیوه ای سازنده سازمان دهی 

کند و به طور موثر و واکنشی عمل نماید.

از ســوی دیگر، اصالــت از صراحت، نــوآوری، انعطــاف پذیری، 

خالقیت و متعجب ســاختن سرچشــمه می گیرد. جســتجو برای 

جلوگیری از متعجب ســاختن، به افراد اجازه می دهــد تا موارد 

منحصر به فردی را که با آنها مواجه است، دریابد. مشاهده موارد 

غیر منتظره و یا جدید برای فرد، هرچقدر هم ماهر باشد، به این 

معنی است که می تواند در شرایط خاص خودش را تغییر دهد و 

از روی عادت، عمل نکند. اصالت مسیر اختراع و نوآوری است و 

سوختی برای پیشرفت می باشد.

توسعه هر دو این قابلیت ها در مقاالت مورد توجه قرار گرفته اند 

اما این که  افراد چگونه این قابلیت ها را با هم ادغام می کنند تا 

این کار باعث ایجاد عملکرد ویژه ای  شود که واژه هنری برای آن 

به کار رود، بحث مهمی است.

گام ادغام آسان نیست و به خوبی شناخته نشده است. استفاده 

از این دو توانایی به طور همزمان می تواند خیلی پیچیده باشــد، 

بنابرایــن، افراد و ســازمان ها تمایــل دارند در یکــی یا دیگری 

تخصص داشته باشند. آنچه این موضوع را پیچیده می کند این 

است که تســلط و اصالت از انگیزه ها، جهت گیری ها، فعالیت ها 

و اهداف مخالف نشات می گیرند و هنگامی که قرار است آنها در 

عمل کنار یکدیگر باشند، تمایل دارند که همدیگر را از میدان به 

در کنند و این موضوع در سطح شخصی یا سازمانی، تفاوتی ندارد.

جیمز جی مارس، محقق ســازمانی به طور گســترده در مورد این 

دینامیک که در سازمان ها رخ داده، نوشته است. کار او به توضیح 

برخی از نیروهایی که بر نوع استراتژی سازمان تأثیر می گذارند 

کمک می کند. در ســازمان ها دســتیابی به تســلط یعنی داشتن 

توانایی “بهره برداری” از ایده هــای موفق؛ با اصالت بودن یعنی 

توانایی “کشف” برای تولید ایده های جدید به طور خالصه، تنش 

بین این دو توانایی به وجود می آیــد، زیرا موفقیت باعث متعهد 

بودن به رویکردهای فعلی، فن آوری، امکانات و کارکنان می شود، 

در عین حال فشار رقابت منجر به تحریک نوآوری و اکتشاف می 

گردد. آنهایی که نگران فشارهای رقابتی هستند  بر استراتژی 

هایی تاکید می کنند که در جهت نوآوری )اکتشــاف( باشد، علی 

رغم خطراتی که این امر مســتلزم آن است. کســانی که مایل به 

حداکثر رساندن عملکرد فعلی هستند بر استراتژی هایی اصرار 

دارند که از آنچه در حال حاضر به خوبی کار می کند، بهره برداری 

می نماید.

کار مارس نشان می دهد که محدودیت های زمان، توجه و منابع، 

یک استراتژی را که اکتشاف )اصالت( و بهره برداری )تسلط( را 

دنبال می کند، غیر عملی می داند. عالوه بر این، مجموعه مهارت ها 

و سیستم های سازمان که از یک جهت پشتیبانی می کنند، دیگری 

را نادیده می گیرند. در حقیقت، تالش ها برای بهره برداری باعث 

خاموش شدن اکتشاف می شــود، در حالی که تالش ها در  جهت 

اکتشــاف  باعث تخریب بهره برداری می گــردد. در مواجه با این 

درگیری، وضعیت شایع آن است که بهره برداری تمایل به راندن 

اکتشاف از میدان را دارد، زیرا بیشــتر افراد به ادامه آنچه در 

گذشته کار کرده است، تمایل دارند)4(.

یک فرد با یک درگیری بالقوه مواجه است. تسلطی که وی را قادر 

می سازد تا موقعیت های مبهم را درک کنند ممکن است منجر به 

از دست دادن یا حتی ترس از تازگی شود که وضعیت را منحصر 

به فرد می کند. این تســلط نیز مــی تواند شــخصی را به نادیده 

گرفتن راه حل شــگفت انگیز و بالقوه بهتری وادار کند. از سوی 

دیگر، تمایل برای تازگی نیز می تواند یک فــرد را از گزینه های 

موثر منحرف کند. رویکردهای جدید، حتی آنهایی که بهتر هستند، 

به ندرت با آزمــون ماهرانه و درســت کار می کننــد. خالقیت و 

نوآوری اغلب خطر شکست را در کوتاه مدت افزایش می دهند. 

در عین حال، سخت است که در بلند مدت آن را  نادیده گرفت.
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طبــق تحقیقات جدید کــه در کنفرانس  
Cancer NCRI 2018 ارائه شد ، زنانی 
که سحرخیز هستند و در ابتدای روز از 
پایان روز بهتر عمل می کنند کمتر دچار 

سرطان سینه می شوند. 
مطالعه چند صــد هزار زن که بررســی 
می کند آیا خــواب افراد مــی تواند در 
ایجــاد ســرطان ســینه نقش داشــته 
باشند همچنین شواهدی از ارتباط بین 
 خواب  طوالنی تر و ســرطان سینه پیدا

 کرده اند.
دکتــر ربــکا ریچموند، یک پژوهشــگر 
در برنامــه اپیدمیولــوژی ســرطان 
انگلستان و واحد اپیدمیولوژی مجتمع 
تحقیقاتی MRC در دانشگاه بریستول 
انگلســتان و همکارانــش اطالعاتــی را 
از180,215 زن ثبــت نــام شــده در 
پــروژه BioBank انگلیس و228,951  
زن که بــه عنــوان بخشــی از تحقیقات 
ارتبــاط ژنوم ســرطان پســتان توســط 
کنسرسیوم انجمن بین المللی سرطان 
 پستان )BCAC( که بزرگترین مجموعه 
داده هــای ژنتیکی در مــورد زنان مبتال 
به سرطان ســینه تا کنون بوده است را 

مورد بررسی قرار دادند.
دکتــر ریچموند گفــت: “با اســتفاده از 
متغیرهــای ژنتیکــی مرتبط بــا اولویت 
افراد بــرای  فعالیت در صبــح یا عصر، 
مــدت خــواب و بــی خوابــی، کــه قبال 
توســط ســه تحقیــق اخیــر در رابطه با 
بانــک ژنوم در بریتانیا شــناخته شــده 
 اســت، ما بررســی کردیــم که آیــا این
ویژگی های خواب، نقشی در خطر ابتال به 

سرطان سینه دارند”
این تیم از یــک روش به نــام “تصادف 
مندلی”، که از متغیرهای ژنتیکی مرتبط 
با عوامل خطر احتمالی مانند ویژگی های 
خواب اســتفاده می کند، برای بررســی 
اینکه آیــا آنهــا در ایجاد بیمــاری هایی 

خطر ابتال به سرطان 
زنــان   در  ســینه 
ســحرخیز پایین تر 

مترجم: تکتم زاهدی فراست 
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مانند ســرطان پســتان نقش دارند ، 
استفاده کردند.

تجزیــه و تحلیل تصادفــی مندلی  که 
شامل اطالعات از BCAC از 122977 
مورد سرطان پستان و 105974 زن 
بدون بیماری )کنترل( بود دریافت که 
ترجیح برای فعالیــت درصبح ها خطر 
ابتال به سرطان سینه را در مقایسه با 
شخصیت شبانه )‘جغد’( ٪40 کاهش 
می دهد. همچنین مشخص شد زناني 
که بیشــتر از هفت تا هشــت ساعت 
توصیه شــده خوابیدند، خطر ابتال به 
بیماري در هر ســاعت اضافي در آنها 

20 درصد افزایش یافت.
 تجزیــه و تحلیل داده های به دســت 
آمده از زنان بریتانیــا ) 2740 مورد 
جدید ســرطان پســتان و 149064 
نفر گروه کنتــرل(، نتایج مشــابهی را 
نشــان داد ؛ اولویت صبــح، خطر ابتال 
 بــه ســرطان ســینه را 48٪ کاهــش

 می دهد. تجزیــه و تحلیــل تصادفی 
مندلی از ایــن داده ها نشــان داد که 
تقریبا کمتــر  از یک نفــر از هر 100 
نفر در صورت فعالیت در صبح نسبت 
به افرادی که اولویت شــبانه دارند، 
امکان ابتال به ســرطان سینه را دارد. 
شواهد کمتری در رابطه با بیخوابی یا 
مدت خــواب در خطر ابتال به ســرطان 

پستان در این مطالعه وجود دارد.
دکتر ریچموند گفــت: “ما می خواهیم 
کار بیشــتری انجام دهیم تا مکانیزم 
هایــی را کــه پایه ایــن نتایج اســت، 
بررســی کنیــم، زیــرا برآوردهای به 
دست آمده براســاس سواالت مربوط 
به جای اینکه واقعا بررسی کند آیا این 
افراد زودتر یا دیرتر بیدار می شوند 
به ترجیحات صبحگاهی یا شبانه بوده 
است. به عبارت دیگر، ممکن است این 
موضوع کامال صحیح نباشــد که تغییر 

عادت های شــما خطر ابتال به ســرطان 
ســینه را تغییر دهــد؛ ایــن موضوع 

ممکن است پیچیده تر از آن باشد.
“با این حال، یافته هــای اثر محافظتی 
اولویت صبح در مورد ســرطان سینه 
در مطالعه ما با تحقیقات قبلی که نقش 
کار شبانه و مواجهه با نور در شب را به 
عنوان عوامل خطر سرطان سینه مطرح 

می کند مطابقت دارد”.
 “مــا همچنیــن بــا اســتفاده از اندازه 
گیری هــای واقعــی و عملی خــواب از 
کنترل امــواج خواب حــدود 85000 
شــرکت کننــده در Biobank بانــک 
انگلیس ،  برخی شواهد را برای اثرات 
معمول افزایش مدت خواب و منقطع 
شــدن خواب بر روی ســرطان پستان 

کشف کردیم”.
“روش تصادفــی مندلــی کــه در این 
تحقیق مورد اســتفاده قرار می گیرد، 
بــه ویــژه در شناســایی عوامــل خطر 
بیمــاری ومتغیرهــای ژنتیکــی مرتبط 
با صفات خواب بــوده و بــه هیچ وجه 
تحت تاثیــر عوامل خارجی یــا محیطی 
 و همچنیــن رشــد ســرطان قــرار
 نمی گیــرد.  بنابراین مــی تواند برای 
تعییــن رابطــه علــی و معلولــی مورد 

استفاده قرار گیرد”. 
محققان معتقدند یافته های آنها برای 
سیاســت گذاران و کارفرمایــان نیز 

کاربرد دارد.
 دکتــر ریچموند گفت: “ایــن یافته ها 
خط مشی های بالقوه ای برای تأثیر در 
عادات خواب عمومی مــردم به منظور 
بهبود ســالمت و کاهش خطــر ابتال به 

سرطان سینه در میان زنان است.”
دکتر ریچمونــد و همکارانش در حال 
برنامه ریــزی برای بررســی مکانیزم 
هایی که ویژگــی های مختلــف خواب 
تحث تاثیر قــرار داده و افــراد را در 

معرض خطر ابتال به ســرطان پســتان 
قرار می دهنــد، هســتند. وی گفت: 
“ما می خواهیــم از داده های ژنتیکی 
هــای جمعیــت  از  آمــده   بدســت 
 بــزرگ تر اســتفاده کنیم تــا به درک 
بیشتری در مورد اینکه چگونه اختالل 
ســاعت طبیعی بدن می تواند به خطر 
ابتــال به ســرطان پســتان کمــک کند 

دست یابیم.”
خانم کلیونا کلر از دانشــگاه منچستر، 
عضو گــروه تحقیقات بالینی پســتان 
NCRI کــه در ایــن تحقیــق شــرکت 
نکرده بود، گفــت: “اینهــا یافته های 
جالبی هســتند که شــواهد بیشتری 
را در مــورد چگونگــی تاثیــر ســاعت 
بــدن و اولویت خــواب طبیعــی ما در 
 شروع ســرطان ســینه در اختیارمان

 می گذارد.” 
“ما می دانیم کــه کار شــبانه منجر به 
سطح سالمت روانی و جسمی پایین تر 
می شود.  این مطالعه شواهد بیشتری 
را نشــان می دهد که الگوهای خواب 
مختلــط ممکن اســت نقــش مهمی در 
پیشــرفت ســرطان داشــته باشند. 
اســتفاده از تصــادف مندلــی در این 
مطالعه، محققــان را قادر به بررســی 
علت اثر الگوهای خــواب های مختلف 
بــر روی ســرطان پســتان بــا نگاهی 
بــه تغییــرات ژن های خــاص که قبال 
 شــناخته شــده اســت کــرده و کمک
 می کند تا از نتیجه گیــری های گمراه 
کننــده ای که مــی تواند تحــت تاثیر 
عوامــل دیگــر قــرار گیــرد، اجتناب 

شود”. 
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دوره طالیی 
اتاق بازرگانی 

تهران و 
تشکیل 

کمیسیون 
اقتصاد 
سالمت

ناصر ریاحی ازفعالین اقتصادی شناخته 
شده در حوزه سالمت اســت که در این 
 دوره از فعالیــت هــای اتــاق بازرگانی

 نقــش هــای مهمــی را ایفــا کــرده و 
دســتاوردهای زیادی به همراه داشته 
است. او با اشــاره به موضوع انتخابات 
بیان کرد: فــردی که در ایــن انتخابات 
حاضر می شــود باید فرصــت، انگیزه و 

تخصص کافی داشتند باشد.
در ادامه گفت و گوی خبردارو را با ناصر 

ریاحی می خوانید:
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لطفا کمی درباره اتاق بازرگانی توضیح دهید.
ــرای  ــدان ب ــت و چن ــوان اس ــیار ج ــران بس ــی در ای دموکراس
آن تمریــن نشــده اســت. پیــش از پیــروزی جمهــوری اســالمی 
ــه  ــخ در کشــور ب ــچ دوره ای از تاری ــران دموکراســی در هی ای
شــکل جــدی وجــود نداشــت. در کشــورهایی کــه دموکراســی 
در آنهــا نهادینــه اســت، یــک دوره ای اشــراف انگلیس بخشــی 
از قــدرت پادشــاه آن را کــه بــی پــول شــده بــود را خریــداری 
مــی کننــد و همــان مجلــس عیانــی مــی شــوند کــه همچنــان در 

انگلیــس بــه صــورت موروثــی وجــود دارد.
الــی 600 ســال در زمینــه دموکراســی  شــاید آنهــا 500 
ــم  ــال ه ــه 50 س ــوز ب ــا هن ــن م ــا تمری ــد ام ــرده ان ــن ک تمری
ــا  ــا و ی ــکل ه ــاد تش ــرای ایج ــه ب ــی ک ــت. قوانین ــیده اس نرس
مــادر تشــکل هــا یعنــی اتــاق بازرگانــی وجــود دارد، در صــورت 
مشــارکت در آنهــا میتوانــد بــه نوعــی احتــرام بــه دمکراســی 

ــد. ــن آن باش و تمری
 اگــر قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار را مطالعــه کنیم 
بــا نــکات بســیاری مثبتــی مواجــه مــی شــویم و بنظــر اینجانــب 
مهمتریــن ابــزار تشــکلها همیــن قانــون اســت، مهمتریــن 
ــه اجــرای  ــری و مطالب ــاق در دوره پیــش رو پیگی ــت ات ماموری

کامــل قانــون اســت.
ــر  ــب و کار نظ ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون بهب ــق قان ــر مطاب اگ
مشــورتی اتــاق و تشــکل هــا در تولیــد قوانیــن، مقــررات 
ــورای  ــان در ش ــکالت آن ــر مش ــردد. اگ ــذ گ ــا اخ ــم ه و تصمی
ــه تعییــن  گفتگــو مطــرح شــود و طبــق قانــون دولــت مکلــف ب
تکلیــف آن مشــکالت باشــد. اگــر در فعالیتهــای اقتصــادی 
ــه  ــا بخــش خصوصــی باشــد و » شــورای رقابــت« ب اولویــت ب
ایــن امــر نظــارت نمایــد و اگــر دادگاه هــای اختصاصــی تجــاری 
ــه  ــا علی ــه ی ــاوی ل ــه دع ــص ب ــات متخص ــردد و قض ــکیل گ تش
ــرای  ــم اج ــت ه ــد. در نهای ــیدگی کنن ــران رس ــار و صنعتگ تج
ــرد و خصوصــی ســازی  ــون اساســی شــتاب بگی اصــل 44 قان
محقــق شــود، عمــده مشــکالت فعالیــن بخــش خصوصــی حــل 
مــي گــردد و ایــن فعالیــن میتواننــد نقــش خــود را در اقتصــاد 

ــد. ــا نماین ــه شایســتگی ایف ب
امــا ایــن قانــون بــا آن چیــزی کــه در عمــل رخ مــی دهــد فاصله 
 بســیار زیــادی دارد. ایــن قانــون قــوه قضاییــه را مکلــف 
مــی کنــد تــا مجتمــع هــای ویــژه قضایــی بــرای  بــازرگان هــا و 
صنعتگــران ایجــاد کنــد تــا هــم شــان آنهــا حفــظ شــود و هــم 
قاضــی متخصــص بــه آنهــا رســیدگی کنــد، البتــه قــوه قضاییــه 
در اجــرای ایــن قانــون و تــا زمــان تاســیس دادگاههــای تجــاری 
دســتورالعمل حمایــت اقتصــادی از بازرگانــان و صنعتگــران را 
تدویــن کــرد کــه بعدهــا ایــن دســتورالعمل تبدیــل بــه ایجــاد 

ــال  ــت از فع ــوی حمای ــان محت ــا هم ــی ب ــتاد اقتصــاد مقاومت س
اقتصــادی گردیــد

ظرفیــت اتــاق بازرگانــی تمــام مــواردی اســت کــه در قوانیــن 
وجــود دارد و عــالوه بــر آن چیــزی کــه بســیار مهــم اســت 
بدلیــل  اتــاق  توســط  خصوصــی  بخــش  مطالبــات  پیگیــری 
بــه مســئولین توســط اعضــای هیــات  ســهولت دسترســی 
ــا در  ــق م ــدم توفی ــده ع ــر بن ــه نظ ــد. ب ــاق میباش ــه ات رئیس
ــا از  ــه م ــه دارد، اول آنک ــان دو جنب ــگاه م ــه جای ــی ب دسترس
ــان  ــرا همچن ــم زی ــی کنی ــتفاده نم ــان اس ــای خودم ــت ه ظرفی
فکــر مــی کنیــم شــرایط اربــاب و رعیتــی اســت )دولــت اربــاب 
 و مــا رعیــت هســتیم( و یــا اینکــه دولــت چنــدان تحویــل

نمــی گیــرد و فکــر مــی کنــد خــودش اربــاب اســت و مــا رعیــت 
ــم  ــتفاده کنی ــا اس ــت ه ــم از ظرفی ــر بخواهی ــا اگ ــتیم. ام هس
قطعــا میتوانیــم جایــگاه خــود را در تدویــن مقــررات و قوانیــن 
پیــدا کنیــم و ایــن نــه فقــط بــه نفــع فعــاالن اقتصــادی اســت 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــوب اس ــت خ ــرای دول ــتر ب ــه بیش بلک
نوعــی مســئولیت خــود را بــا بخــش خصوصــی تقســیم نمایــد.

ــاره تشــکیل کمیســیون اقتصــاد ســالمت  کمــی درب
توضیــح بفرماییــد.

همــه مــی داننــد بنــده و دکتــر نجفــی رای خوبــی را بــه  دلیــل 
حمایــت فعــاالن حــوزه ســالمت کســب کردیــم، درواقــع گــروه 
انتخاباتــی ائتــالف بــرای فــردا کــه مــا هــم جــزو آن بودیــم اوال 
ظرفیــت هــای عظیــم حــوزه ســالمت را شــناخت و از طرفــی بــه 
ــات و پیــروزی قاطــع گــروه  تاثیــر رای همــکاران مــا در انتخاب
ــه یمــن اولیــن حضــور  ــی و ب ــرای قدردان ــذا ب ــود و ل واقــف ب
فعالیــن اقتصــاد ســالمت در اتــاق کمــک زیــادی بــه تاســیس 
کمیســیون اقتصــاد ســالمت نمودنــد. الزم اســت عــرض کنــم 
ــت،  ــیون اس ــود 8 کمیس ــران وج ــی ته ــاق بازرگان ــت ات ظرفی
زیــرا هــر فــردی نمــی توانــد در بیشــتر از 2 کمیســیون حضور 
 داشــته باشــد و تعــداد افــراد کمیســیون نبایــد کمتــر از 
توجــه  بــا  درنتیجــه  باشــد،  نفــر   15 از  بیشــتر  و  نفــر   5
آنــان در توزیــع  و  نماینــدگان  اعضــای هیــات  تعــداد   بــه 

کمیســیون هــای مختلــف حداکثــر 8 کمیســیون مــی توانــد در 
اتــاق بازرگانــی تشــکیل شــود.

کمیســیون هــای اتــاق تهــران کال موضوعــی هســتند مثــل 
ســرمایه،  و  پــول  بــازار  کمیســیون  تجــارت،  کمیســیون 
و  کشــاورزی  کمیســیون  وکار،  کســب  تســهیل  کمیســیون 
ــی  ــیون بخش ــک کمیس ــا ی ــدن و تنه ــت و مع ــیون صنع کمیس
بدلیــل اهمیــت آن در اقتصــاد یعنــی کمیســیون انــرژی و 
ــره را در  ــرق و غی ــت و ب ــع کل نف ــه در واق ــت ک ــط زیس  محی
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اضافــه  آن  بــه  هــم  زیســت  محیــط  تــازه  و  گیــرد   برمــی 
شده است.

وقتــی مــا درخواســت ایجــاد کمیســیون اقتصــاد ســالمت 
ــه  ــد. اوال ک ــه ش ــادی مواج ــف زی ــا مخال ــن کار ب ــم، ای را کردی
تعــداد 8 کمیســیون موجــود بــود و از طرفــی مخالفیــن عنــوان 
میکردنــد کــه تمــام مســائل اقتصــاد ســالمت بــه صــورت 
ماتریســی در کمیســیون هــای دیگــر وجــود دارد. مــا یــک 
کمیســیون بــه عنــوان توســعه تجــارت داریــم کــه هــم واردات 
ــت و  ــیون صنع ــرد. کمیس ــی گی ــر م ــادرات را در ب ــم ص و ه
ــایر  ــکی و س ــزات پزش ــر دارو و تجهی ــه اگ ــم ک ــدن  داری مع
کاالهــای ســالمت در چهارچــوب صنعــت اســت مــی تــوان 
ــهیل  ــیون تس ــن کمیس ــرد. همچنی ــرح ک ــائل را در آن مط مس
کســب و کار کــه مــی توانــد بــه ســایر مشــکالت و مســائل 

ــد. ــیدگی کن ــالمت رس ــاد س اقتص
ــه حــذف کمیســیون حمــل و نقــل  ــن وجــود اعضــا ب ــا ای ــا ب ام
و ایجــاد کمیســیون اقتصــاد ســالمت رای دادنــد و جالــب 
ــی  ــاق بازرگان ــدی ات ــه بن ــد واحــد رتب ــه تایی ــد ب اســت بدانی
فعــال تریــن کمیســیون اتــاق بــوده اســت و بــه اعتقــاد بنــده 
ــذف  ــر ح ــرده و دیگ ــدا ک ــود را پی ــگاه خ ــیون جای ــن کمیس ای
آن مشــکل خواهــد بــود، مگــر آنکــه عضــو کافــی بــرای قبــول 
عضویــت در ایــن کمیســیون داوطلــب نشــوند. زیــرا هــر 
کمیســیون حداقــل بایــد 5 عضــو داشــته باشــد. در دوره 
قبــل خوشــبختانه عــالوه بــر دوســت عزیــزم آقــای دکتــر 
ــه تولیــد  خائــف کــه دندانپزشــک و فعــال اقتصــادی در زمین
فــوالد مــی باشــند،  دکتــر فــروزان فــرد مدیــر عامــل صنایــع 
غذایــی کامبیــز قبــول زحمــت نمودنــد و در کمیســیون حضــور 
پیــدا کردنــد، همچنیــن آقــای دکتــر بهرامــی ارض اقــدس کــه 
در آن وقــت در هیــات امنــای ارزی وزارت بهداشــت عضــو 
هیــات مدیــره بودنــد نیــز در آن حضــور یافتنــد و نهایتــا آقــای 
دکتــر افخمــی راد کــه در تامیــن اجتماعــی بودنــد نیــز قبــول 
ــی  ــر نجف ــده و دکت ــه بن ــد. البت ــیون را کردن ــت کمیس عضوی
ــات  ــوان هی ــیون بعن ــیار در کمیس ــرد بس ــروزان ف ــر ف و دکت

ــم. ــال بودی رییســه فع

ســالمت  اقتصــاد  کمیســیون  در  اقداماتــی  چــه 
اســت؟ گرفتــه  انجــام 

عــالوه بــر انکــه 2 بــار وزیــر بهداشــت بــه همــراه معاونینشــان 
ــاق  ــدگان ات ــات نماین ــه دعــوت کمیســیون در جلســات هی و ب
تهــران و یکبــار در صبحانــه کاری در اتــاق ایــران شــرکت 
کردنــد و مســائل را مطــرح کردیــم، مهمتریــن اقــدام آن بــود 
ــا  ــار م ــران در اختی ــی ته ــاق بازرگان ــه ات ــه ای ک ــا بودج ــه ب ک
ــکاران  ــک هم ــا کم ــان ب ــر آن را خودم ــش دیگ ــرار داد و بخ ق

تامیــن کردیــم الیحــه مقــررات مربــوط بــه ســالمت را کــه یــک 
 قانــون قدیمــی و متعلــق بــه ســال 1334 بــود، بــه مــدت
گرفــت. انجــام  کار  آن  بــرروی  فــرد  ســاعت  هــزار   12   
حقوقــدان هــا، پیشکســوتان، دکتــر عبــده زاده کــه آن زمــان 
در بخــش خصوصــی فعالیــت داشــتند رییــس کمیتــه دارو 
بودنــد و.. در همــه ابعــاد ایــن قانــون را بررســی کردنــد. 
درواقــع از هــر فــردی کــه در گذشــته بــرروی این موضــوع کار 
کــرده بــود، اســتفاده کردیــم. هــم ســازمان غــذا و دارو، مرکــز 
ــس  ــت مجل ــیون بهداش ــم کمیس ــس  و ه ــای مجل ــش ه پژوه
ــتند  ــاره داش ــن ب ــی در ای ــش نویس ــک پی ــالمی ی ــورای اس ش

کــه از آنهــا اســتفاده کردیــم و امــروز آمــاده اســت. 
اینکــه بنــده مــی گویــم در اتــاق بازرگانــی ظرفیــت وجــود 
دارد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه کار بزرگــی انجــام شــد و 
چــون نظــر نماینــدگان مجلــس و هــم دولتمــردان ایــن اســت 
کــه ایــن پیــش نویــس قانــون بهتــر اســت کــه توســط دولــت 
تقدیــم مجلــس بــه شــود کــه در چکــش کاری هــا بهتــر مراقــب 
حفــظ روح قانــون باشــند. از طرفــی در یکــی دو ســال گذشــته 
هــم بدلیــل بودجــه طــرح تحــول نظــام ســالمت و مســائل دیگــر 
ارتبــاط بیــن وزارت بهداشــت  و مجلــس تیــره بــود لذا شــرایط 
تقدیــم آن بــه مجلــس مهیــا نگردیــد. امــا اینــکار میتوانــد در 
هــر زمانــی کــه شــرایط مناســب گردیــد بالفاصلــه یــا توســط مــا 
و یــا توســط کســان دیگــری کــه نماینــدگان حــوزه ســالمت در 

اتــاق خواهنــد بــود انجــام پذیــرد. 
از ســویی دیگــر بنــده در اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز در 
ــور دارم.  ــری، حض ــت فک ــی و مالکی ــت قضای ــیون حمای کمیس
زمانــی کــه کمیســیون هــا را رتبــه بنــدی کردنــد مــا جــزو یــک 
ــاال هســتیم البتــه در اتــاق ایــران هجــده کمیســیون  پنجــم ب
خــوب  کمیســیون  چهــار  جــزو  عبارتــی  بــه  دارد.  فعالیــت 
ــا  ــی را م ــژه قضای ــع وی ــال مجتم ــوان مث ــه عن ــت. ب ــاق اس  ات
ــات  ــک ســری الزام ــه ی ــم. البت ــه اش را دریافــت کردی مصوب
دارد کــه برخــی دوســتان مــی گوینــد بودجــه نداریــم و اتــاق 
ــا  ــار آنه ــرده و در اختی ــاره ک ــاختمانی را اج ــا س ــرد ت ــول ک قب

ــی اســت. ــن کار بســیار مهم ــرا ای ــرار دهــد، زی ق
دلیــل  بــه  بنــده  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  همچنیــن 
ماموریــت اصلــی کمیســیون کــه حمایــت قضایــی و حقوقــی از 
ــور  ــیون حض ــات کمیس ــیاری از جلس ــد در بس ــی باش ــا م اعض
داشــتم و در مــوارد دیگــر مثــل بررســی الیحــه قانــون تجــارت 
و غیــره کارشناســان کمیســیون شــرکت مســتمر داشــتند و در 
تمــام ایــن جلســات بــا کمیســیون بهداشــت مجلــس متوجــه بــه 
ذهنیــت بســیار منفــی نماینــدگان نســبت بــه بخــش ســالمت 
ــه  ــات و ارائ ــا توضیح ــه ب ــدیم ک ــدگان ش ــا واردکنن و خصوص
مســتندات توانستیم روشــنگری نماییم و خوشبختانه ذهنیت 
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نماینــدگان  بســیار منطقــی گردیــد. در همیــن دوره از مجلــس 
شــورای اســالمی مصاحبــه هایــی کــه نماینــدگان در اول دوره 
داشــتند متاســفانه جــو بــدی ایجــاد شــده بــود کــه واردکننــده 
ــا دســت فروشــان ناصرخســرو  ذاتــا خالفــکار اســت و  او را ب
همســنگ مــی نمودنــد امــا در حــال حاضــر ایــن ذهنیــت 

ــتند  ــد هس ــی معتق ــان برخ ــه همچن ــت. البت ــده اس ــوض ش ع
کــه بایــد واردات محــدود شــود مــن هــم اعتقــاد دارم هرکجــا 
 کیفیــت و کمیــت را در داخــل کشــور داشــتیم، نبایــد واردات 

انجام شود.
ــه طــور  ــد ب ــرار باشــد 2 تشــکل را دعــوت کنن ــر ق ــروز اگ ام
حتــم یکــی از آنهــا اتحادیــه اســت. درواقــع حضــور مــا در اتــاق 
ــه  ــت. ب ــوده اس ــر نب ــی تاثی ــان ب ــن وزن و ش ــی در ای بازرگان
هرحــال ظرفیــت در اتــاق وجــود دارد امــا همانطــور کــه گفتــم 
ــاید  ــه ش ــورت نگرفت ــران ص ــی در ای ــن دموکراس ــون تمری چ
نمــی توانیــم از آن ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده کنیــم. از 
ســویی دیگــر دولــت هــم ماننــد مــا تمریــن دموکراســی نکــرده 

ــدارد. ــه بخــش خصوصــی عنایــت ن ــاد ب اســت و زی
بنــده در نظــر داشــتم در ایــن دوره نامــزد نمایندگــی در 
ــای  ــم کاره ــت تحری ــه عل ــود ب ــم آن ب ــل ه ــوم، دلی ــاق نش  ات
ــاز  ــدگان دارو نی ــه واردکنن ــده و اتحادی ــاد ش ــخصی ام زی ش
بیشــتری بــه مــن دارد امــا هــم آقــای دکتــر نجفی و هــم رییس 
اتــاق و دیگــر دوســتان گفتنــد حیــف اســت. زیــرا اگــر ماننــد 
ــود اصــراری  ــال نب ــدان فع ــه چن ــد ک ــی از دوســتان بودی خیل

ــروج  ــا خ ــام ب ــه تم ــای نیم ــه کاره ــا ب ــتیم ام ــور نداش ــر حض ب
ــه  ــت چ ــوم نیس ــد و معل ــد مان ــول خواه ــور مغف ــن ام ــما ای ش
کســی بیایــد و ایــن فعالیــت هــا را دنبــال کنــد، یــا کمیســیون 
اقتصــاد ســالمت احتمــال دارد کــه مجــددا تصویــب نشــود و 

یــا اگــر شــد حتمــا بــه همیــن ســبک و ســیاق کار کنــد.

ــاق  ــت ات ــدم، سیاس ــازرگان ش ــاق ب ــده وارد ات ــه بن ــی ک زمان
ــتر  ــد و بیش ــاد کن ــتی ایج ــای باالدس ــکل ه ــه تش ــود ک ــن ب ای
ــا تشــکل هــای پاییــن دســتی از  ــا آنهــا در ارتبــاط باشــد و ب ب
طریــق فدراســیونها هــا در ارتبــاط باشــد. فدراســیون اقتصــاد 
ــام  ــتان را انج ــردن دوس ــع ک ــا جم ــنامه ت ــالمت را از اساس س
ــک  ــا کم ــا آن را ب ــن دوره ت ــرای ای ــد ب ــه ای  ش ــم و پای دادی
ــی برســانیم و بیــش از پیــش  ــه جای فعالیــن حــوزه ســالمت ب

ــم. ــت کنی فعالی
همچنیــن آقــای صانعــی و بنــده از موسســین فدراســیون 
واردات بودیــم کــه  البتــه آقــای صانعــی امــروز نایــب رییــس 
بــازرس هســتم. وزارت  بنــده  آن فدراســیون هســتند و 
بهداشــت اداره کلــی دارد کــه دکتــر وطــن پــور مدیــر کل آن 
ــت ــوآوری را هدای ــث ن ــتارت آپ و بح ــرکتهای اس ــت وش  اس

ــده  ــه بن ــود ک ــاری ســازی در آن ب ــه تج ــک کمیت ــد و ی ــی کن م
را بــه آن دعــوت مــی کردنــد امــا مــا پــس از تفاهــم بــا دکتــر 
ــیدند  ــان کش ــان و همکارانش ــه ایش ــی ک ــور و زحمات ــن پ وط
کــه  بخــش و شــرکت هایــی  ایــن  بــرای  تهــران  اتــاق  در 
 هنــوز تجــاری نشــده انــد یــک تشــکل ایجــاد کردیــم کــه



شـماره  17
خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران 58

در هــم  را  شــرکت   300 و  تهــران  در  شــرکت   400   
شهرســتان هــا  شناســایی کــرده و بــه ایــن انجمــن آوردیــم و 
ــر بهداشــت  ــت وزی ــه در نهای ــری هــای صــورت گرفت ــا پیگی ب
تفاهــم نامــه ای را بــا اتــاق بازرگانــی تهــران بــه امضــا رســاند 
ومســئولیت ایــن بخــش را تحویــل اتــاق داد. اتــاق بازرگانــی 
ــه در  ــت ک ــرار داده اس ــن ق ــن انجم ــار ای ــر در اختی ــز دفت نی
انتخابــات انجمــن آقــای دکتــر وطــن پــور بــه عنــوان رئیــس و 
بنــده نایــب رییــس آن انتخــاب شــدیم و در تــالش هســتیم تــا 
اقداماتــی در جهــت تجــاری ســازی و رشــد ایــن شــرکت هــای 
دانــش بنیــان انجــام دهیــم ، بــه عنــوان مثــال بــا کانــون پتنــت 
ارتبــاط داریــم تــا بتوانیــم اختراعــات آنهــا را بــا هزینــه کانــون 

بــه ثبــت جهانــی برســانیم.
مــوارد یــاد شــده بخشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه اســت و 
انصافــا بــه خــودم بدهــکار نیســتم، یعنــی احســاس مــی کنــم 
ــاز  ــود ب ــخصی خ ــه از کار ش ــتم ک ــت گذاش ــدازه ای وق ــه ان ب
مانــدم امــا مشــکلی بــرای آن نــدارم زیــرا شــرایط ســنی بنــده 
ــود  ــی نب ــزه های ــن انگی ــر چنی ــاید اگ ــه ش ــت ک ــوی اس ــه نح ب

بایــد بازنشســته مــی شــدم. 

بخــش  از  افــراد  کــدام  جــای  گذشــته  دوره  در 
بــود؟ خالــی  کمیســیون  در  ســالمت 

در واقــع فقــط اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق میتواننــد 
عضــو رســمی کمیســیونها بشــوند امــا اکثــر دســت انــدر 
ــور  ــات حض ــتر جلس ــو در بیش ــوان مدع ــه عن ــالمت ب کاران س
حضــور  جلســات  در  عبدالهــی  دکتــر  ابتــدا  در  داشــتند. 
داشــتند امــا پــس از مدتــی دیگــر نیامدنــد. امــا پــس از 
ایشــان دکتــر عبــده زاده در تمامــی جلســات شــرکت داشــتند. 
همچنیــن دکتــر مســائلی نیــز از بخــش تجهیــزات و دیگــر 
ــتی و  ــی بهداش ــش آرایش ــئولین بخ ــازمان از مس ــران س  مدی
 مکمــل هــا و غیــره نیــز دعــوت مــی شــدند. همچنیــن از
ــام  ــع تم ــد. درواق ــور دارن ــراد حض ــف اف ــای مختل ــکل ه تش
افــراد دعــوت مــی شــوند و کســی از قلــم نیافتــاده اســت مگــر 

خــود تمایــل بــه حضــور نداشــته باشــد.

اتــاق بازرگانــی چــه فعالیــت هــای شــاخصی داشــته 
اســت؟

پیــش از اینکــه انتخــاب شــویم در گــروه ائتــالف بــرای فــردا 
قــرار بــر آن بــود هــر نامــزد انتخابــات اتــاق اولویــت اقداماتــی 
ــی  ــاق بازرگان ــود در ات ــت خ ــوزه فعالی ــد در ح ــی خواه ــه م ک
ــاره  انجــام دهــد را اعــالم کنــد، کــه بنــده و دکتــر نجفــی درب
واردات و صنعــت مــواردی را مطــرح کردیــم کــه اولویــت هــای 

مــا 15 مــورد بــود.
بــه جــد مــی گویــم کــه تمــام مــوارد را در حــد ظرفیــت اتــاق 
ــا  ــاط ب ــال در ارتب ــوان مث ــه عن ــم. ب ــام داده ای ــی انج بازرگان
تغییــر قانــون تــا جایــی دســت مــا اســت کــه پیــش نویــس را 
براســاس شــرایط همــه افــراد آمــاده کنیــم امــا اینکــه دولــت 

به مجلس تقدیم کند بحث دیگر است. 

یعنی به اهداف خود دست پیدا کردید؟
 در چنــد موضــوع اصــال فرصــت ورود پیــدا نکردیــم . البتــه 
ــوده  ــا ب ــن ه ــق تری ــزو موف ــا ج ــیون م ــتم کمیس ــد هس معتق
اســت یعنــی هــر کاری را کــه ظرفیــت اتــاق اجــازه مــی داد بــه 

جایــی رســاندیم. 
ــا  ــت ه ــداف و اولوی ــار اه ــاه یکب ــر 3 م ــی ه ــاق بازرگان در ات
ــار گزارشــی از  ــاه یکب ــد هــر 3 م ــم و بای را مشــخص مــی کنی
انجــام آنهــا و میــزان پیشــرفت کارهــا ارئــه دهیــم. در برخــی 
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مــوارد بــه 100 درصــد اهــداف دســت پیــدا کــرده ایــم. 
امــا خوشــبختانه عملکــرد ایــن دوره بســیار خــوب بــود، البتــه 
دلیــل ایــن موضــوع حضــور فعالیــن اقتصــادی واقعــی در اتــاق 

ــود. ــی ب بازرگان
تــا جایــی کــه مطلــع هســتم در دوره هــای گذشــته اتــاق، تعداد 
افــرادی کــه فعــال اقتصــادی واقعــی هســتند زیــاد نبــود، ولــی 
در دوره هشــتم اکثریــت قاطــع بــا فعالیــن دردآشــنا بــا امــور 
کســب و کار بودنــد یعنــی از 40 نفــر عضــو هیــات نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی تهــران، 30 نفــر فعــال اقتصــادی واقعــی 
و ســرآمد در صنــف خــود بودنــد. در حــوزه ســالمت نیــز 
احســاس مــی کنــم بنــده و دکتــر نجفــی خــوب بودیــم از افــراد 
ــا در دوره هــای قبــل  ــم. ام دردآشــنا در حــوزه ســالمت بودی
ــال  ــد و امث ــاق نبودن ــاالن حــوزه ســالمت در ات ــدگان فع نماین
ــا ــده ت ــود بن ــان نش ــاید باورت ــتند. ش ــی نداش ــده اطالعات  بن

ــی از  ــی بخش ــاق بازرگان ــردم ات ــی ک ــر م ــش فک ــال پی 10 س
ــود. ــا نب ــئله م ــرا مس ــت، زی ــی اس وزارت بازرگان

تــا دوره هفتــم اتــاق اســاس محاســبه حــق عضویت اتــاق 3 در 
هــزار ســود شــرکت هــا و یــک در هــزار  فــروش بــود. مــا خــود 
ــرا فــروش مشــخص ــی دانســتیم زی ــم م ــن موضــوع را ظل  ای

ــا فشــار  ــم. درنتیجــه ب ــزان ســود کــرده ای نمــی کــرد چــه می
خودمــان ایــن موضــوع حــذف شــد، ایــن موضــوع یکــی از 
ــاق  ــه ات ــا ب ــت اعض ــا پرداخ ــر م ــه نظ ــود، ب ــم ب ــات مه اقدام
بایــد اوالً تناســب بــا هزینــه هــای اتــاق داشــته باشــد وثانیــاً 
ــه آن نســبت محاســبه  ــا ســود اعضــا و ب پرداخــت متناســب ب

ــردد. گ
کلیــه  و  نماینــدکان  هیــات  قدیمــی  اعضــای  شــهادت  بــه 
ــدگان ــات نماین ــارج از هی ــخاص خ ــی اش ــد و حت ــای جدی  اعض

اتــاق بازرگانــی تهــران در دوره گذشــته دوره بســیار خوبــی را 
در تاریــخ خــود ثبــت کــرده اســت. 

ــاق  ــا ات ــده، آی ــاد ش ــای ایج ــم ه ــه تحری ــه ب باتوج
بخــش خصوصــی  پارلمــان  عنــوان  بــه  بازرگانــی 

توانســته بــه بازرگانــان کمــک کــرده باشــد؟
اتــاق بازرگانــی نســبت بــه تحریــم هــا بــه مراتــب حســاس تــر 
ــی  ــش بین ــات رخ داده را پی ــرد و  اتفاق ــورد ک ــت برخ از دول
ــم هــا کــه در تابســتان  ــا پیــش از دور اول تحری مــی کــرد. م
ــد  ــه بای ــه چ ــم ک ــی کردی ــزار م ــاتی را برگ ــد، جلس ــاد ش ایج
کــرد. گذشــته از اینکــه روســای اتــاق بــا طــرف هــای اروپایــی 
ــک  ــک کوچ ــک بان ــال ی ــوان مث ــه عن ــا ب ــتند ت ــی داش مذاکرات
خریــداری شــود و یــا اینکــه شــرکت هایــی را در کشــورهایی 
ــا مــا روابــط حســنه دارنــد ایجــاد و صــادرات را از آنجــا  کــه ب
ــا در  ــن راهکاره ــم. ای ــام دهی ــرکتها انج ــن ش ــق ای و از طری
ــا حضــور مســئوالن دســتگاه هــای  جلســات مکــرر و متعــدد ب

ــط کشــور مطــرح  شــد. ذی رب
همچنیــن مرتــب برنامــه و همایــش هــای مختلفــی برگــزار 
ــش  ــد. بخ ــی کنن ــانی م ــه روز رس ــا را ب ــود و راهکاره ــی ش م

ــت. ــال اس ــیار فع ــه بس ــن زمین ــاق در ای ــادی ات اقتص

اهــداف شــما در ایــن دوره از انتخابــات بــه چــه 
صــورت اســت؟ 

ــوب  ــی خ ــاق خیل ــن دوره ات ــد کاری در ای ــده رون ــر بن ــه نظ ب
ــرای  ــالف ب ــروه ائت ــود؟ گ ــن دوره خــوب ب ــوده اســت.چرا ای ب
انتخابــات  از  پیــش  مــا  آورد.  بدســت  را  اکثریــت   فــردا 
توافــق هایــی داشــتیم و میثــاق نامــه هایــی آمــاده شــده بــود 
تــا رای اکثریــت باشــد و خودســری رخ ندهــد و اصــول اخالقــی 
و حرفــه در آن وجــود داشــته باشــد. واقعیــت آن اســت کــه 
ــن  ــوان ای ــی ت ــن اتفاقــی رخ دهــد م ــز چنی ــن دوره نی ــر ای اگ
ــرانجام  ــه س ــام را ب ــه تم ــای نیم ــه داد و کاره ــد را ادام رون
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رســاند. فرامــوش نکنیــم حــدود 20 نفــر از 40 نفــر انتخابــی 
بــار اولــی بــود کــه بــه اتــاق وارد مــی شــدند، درنتیجــه مهــم 
اســت افــرادی کــه مــی خواهنــد از نماینــده خــود حمایــت 
ــک  ــر از ی ــال 20 نف ــر مث ــرا اگ ــد، زی ــروه رای دهن ــه گ ــد ب کنن
گــروه و 20 نفــر از گروههــای دیگــر باشــند حداقــل 2 ســال 

ــا نظراتمــان هــم ســو گــردد. زمــان الزم اســت ت
درنتیجــه مهــم اســت تــا افــراد خــوش فکــر و هــم فکــر وارد 
هیــات نماینــدگان شــوند و هــم افزایــی کننــد نــه آنکــه مانــع 
کار شــوند. بــه نظــر بنــده در ایــن دوره کارهــای زیــادی باقــی 
مانــده تــا انجــام شــود، بــه عنــوان مثــال مســئله قانــون حاکــم 

بــر ســازمان غــذا و دارو جــزو ایــن مســائل اســت.  
 بنــده و آقــای کمپانــی بــه عنــوان نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــالمت در س ــه س ــه بودج در دو جلس
ــم  ــر ه ــات دیگ ــا در جلس ــم ت ــر بودی ــتیم و منتظ ــور داش حض
ــت.  ــاده اس ــه آم ــد بودج ــاره گفتن ــه یکب ــویم اماب ــوت ش دع
امــروز کمــی تجربــه پیــدا کــرده ایــم و مــی دانیــم نهایــی 
از  اســت.  مــداوم  هــای  پیگیــری  کارهــا مســتلزم  کــردن 
شــرکت بودجــه  درتدویــن  حتــم  طــور  بــه  دیگــر   ســویی 

کــه  اســت  توافــق شــده  بــاره  ایــن  زیــرا در  کنیــم  مــی 
ــا کــه ســالمت  ــی در کمیتــه هــای آنه ــاق بازرگان نماینــدگان ات

هــم یکــی از آن کمیتــه هاســت حضــور داشــته باشــند.
در  دیگــر  تشــکل  چنــد  و  ایجــاد  تشــکل  چنــد  همچنیــن 
حــوزه ســالمت در شــرف ایجــاد هســتند کــه یکــی از آنهــا 
بــرای پالســما اســت. یعنــی شــرکت هایــی کــه تامیــن کننــده 
ــاص  ــائل خ ــل مس ــتند بدلی ــما هس ــتق ازپالس ــای مش داروه
ــه  ــن ب ــند همچنی ــته باش ــکل داش ــک تش ــود ی ــی خ و تخصص
بــرای شــرکت هــای تولیــد  دنبــال ایجــاد تشــکلی دیگــر 
قــراردادی هســتیم. در کنــار ایــن مــوارد بــه دنبــال فعــال تــر 
کــردن تشــکل هــای ایجــاد شــده هســتیم. همچنیــن در ایــن 
دوره تــالش مــی کنیــم تــا فدراســیون ســالمت را بســیار فعــال 
کــرده تــا بتوانیــم بــا وزارتخانــه تعامــل داشــته باشــیم زیــرا 
حــق قانونــی ماســت کــه در جلســات تصمیــم ســازی مربــوط بــه 
خــود حضــور داشــته باشــیم. تنهــا بخشــی کــه ایــن موضــوع را 
ــس شــورای اســالمی اســت  ــد مجل ــی کن ــت م ــی رعای ــه خوب ب
کــه مــا را بــه تمــام جلســات ذی ربــط دعــوت میکننــد و مــا نیــز 
ــات  ــیونها در جلس ــان کمیس ــا کارشناس ــود ی ــورد خ ــب م حس
ــا ایــن اقدامــات بایــد در  حضــور داریــم و نظــر مــی دهیــم. ب
تصمیــم گیــری هــا دخالــت داشــته باشــیم زیــرا ایــن موضــوع 
ــاره آن قانــون داریــم. بــه همیــن دلیــل  تکلیــف اســت و درب
 در ایــن دوره بیشــتر از گذشــته ایــن موضــوع را پیگیــری

بخــش خصوصــی  حقــوق  احقــاق  دنبــال  بــه  و  کنیــم  مــی 
بــود. خواهیــم 

 انتظــار شــما از افــراد کــه در ایــن دوره انتخــاب
می شوند چیست؟

ــراد  ــی اف ــته، برخ ــتم در گذش ــاره داش ــه اش ــور ک ــان ط هم
تنهــا بــرای اینکــه بیــکار نباشــند بــه اتــاق مــی آمدنــد، البتــه 
ایــن دوره شــرایط بهتــر بــود. امــا پیشــنهاد بنــده آن اســت در 
ایــن دوره افــرادی حضــور داشــته باشــند کــه فرصــت کافــی 
بــرای صــرف وقــت داشــته باشــد و در کنــار آن تخصــص کار 
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــدارد ب ــر ن ــا اگ ــد و ی ــته باش را داش
کــرده و از کارشــناس اســتفاده کنــد. رای دهنــدگان نیــز 
بایــد بــه چنیــن افــرادی رای دهنــد. بــه عنــوان مثــال مــا 
در کمیســیون ســالمت از دکتــر راســخ درخواســت کردیــم 
ــم  ــار نداری ــا انتظ ــه م ــد ک ــند هرچن ــیون باش ــر کمیس ــا دبی ت
شــخصی دانشــمندی مثــل ایشــان بــه امــور جزئــی و ریــز 
ــور  ــیونها حض ــانی در کمیس ــواره کارشناس ــا هم ــد ام بپردازن
 داشــتند کــه هزینــه آن توســط اتــاق یــا بعضــا همــکاران تامین 
مــی نماینــد. ایــن موضــوع در اتــاق بازرگانــی ایــران هــم 
وجــود دارد. بنابرایــن افــراد بایــد فرصــت، انگیــزه و تخصــص 
کافــی داشــتند باشــند و از همــه مهمتــر دردآشــنا باشــند و بــه 

مشــکالت ریــز و درشــت اشــراف داشــته باشــند.

اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
حــوزه  از  بیشــتری  عــده  داشــتیم  دوســت  دوره  ایــن  در 
ســالمت بیاینــد البتــه محــدود هســتیم چــرا کــه بیــش از 50 
حــوزه فعالیــت اقتصــادی وجــود دارد و معمــوال گروههــا تمایــل 
دارنــد کــه نامزدهایشــان از لحــاظ حــوزه فعالیــت متنــوع 
ــی  ــان را گروه ــه کارهایم ــتیم ک ــن مجبورهس ــند وبنابرای باش
انجــام دهیــم و بیشــتر مشــکالتی را شناســایی کنیــم کــه در 
تمــام حــوزه هــا عمومیــت داشــته باشــد.در حــال حاضــر بنــده 
و دکتــر نجفــی از حــوزه هــای مختلــف ســالمت 6نفــر از افــراد 
فعــال اقتصــادی حــوزه را بــه گــروه ائتــالف بــرای فــردا معرفی 

کــرده ایــم  رزومــه آنهــا را بــه ائتــالف تحویــل داده ایــم
اقتصــاد  کمیســیون  اعضــای  تعــداد  هرچــه  شــک  بــدون 
ــا  ــد ام ــد ش ــر خواه ــوی ت ــا ق ــوزه م ــد ح ــتر باش ــالمت بیش س
مهــم آن اســت کــه همــکاران در انتخابــات شــرکت داشــته و 
ــدگان  ــار آن از نماین ــد و در کن ــتی رای دهن ــورت لیس ــه ص ب

ــند.  ــر باش ــه گ ــود  مطالب خ
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مجموعــه ای از مطالعات پیشــگامانه نشــان داده اســت که 
مســدود کردن گیرنده های خاصی در مغز باعث رشــد قابل 

مالحظه استخوان های قوی شود. 
آیا این می تواند افق جدیدی در درمان پوکی استخوان باشد؟

پوکی استخوان اغلب زنان سالمند را تحت تاثیر 
قرار می دهد.

در ابتدای پیری، پوکی استخوان می تواند باعث ضعیف شدن 
تدریجی استخوان ها شــود. با گذشت زمان، استخوان ها به 
قدری متخلخل می شوند که برخوردهای جزئی - حتی فقط یک 

سرفه یا عطسه - ممکن است باعث شکستگی شود.
)CDC( با توجه به آمار مرکــز کنترل و پیشــگیری از بیماری

پوکی اســتخوان تقریبا یک چهارم زنان 65 ســال و باالتر در 
ایاالت متحده را تحت تاثیر قرار می دهد.

در حال حاضر هیچ درمانی برای پوکی استخوان وجود ندارد؛ 
درمان ها  بر کاهش خطر شکستگی استخوان ها متمرکز است 

اما نمی تواند روند پیشرفت بیماری را کندتر کند.
در یک فرد ســالم، بدن اســتخوان قدیمی یا آسیب دیده را 

تجزیه کرده و با استخوان جدید جایگزین می کند.
 با این حــال، با افزایش ســن، ایــن چرخه دچار فرســودگی

 می شــود و بدن اســتخوان بیشــتری را از دســت می دهد 
 بدون اینکــه بتواند دوبــاره ان ها را  بازســازی کند. این به 

اســتخوان های ضعیف تر و در نهایت پوکی اســتخوان منجر 
می شود.

نقش جدید استروژن
استروژن کارکرد گسترده ای در بدن انسان  به خصوص در 
زمینه تولید مثل دارد .این هورمون در مغز نیز کار می کند، 
 اما دانشمندان در حال حاضر در مورد کارکردهای آن اطالعات

 کمی دارند.
اخیرا دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا- سان فرانسیسکو 
 و دانشگاه کالیفرنیا -لس آنجلس یک ســری مطالعات انجام

 داده اند تا بیشتر درباره استروژن در مغز بیاموزند.
 در طی تحقیقــات، آنها یک کشــف فــوق العاده داشــتند که

می تواند چهره تحقیقات پوکی استخوان را تغییر دهد.
تیم پژوهشگر ارشد دکتر هالی اینگراهام  ، در درجه اول به 
چگونگی فعالیت اســتروژن در مغز  واینکه متابولیسم را در 

مراحل مختلف زندگی تغییر می دهد عالقمند شدند. 
به ویــژه، آنها بــه عملکرد نورون حســاس به اســتروژن در 
هیپوتاالمــوس عالقمنــد شــدند.  هیپوتاالموس بخشــی از 
مغز است که سیســتم عصبی را به سیســتم غدد درون ریز 

)هورمون( مرتبط می کند.
هیپوتاالموس نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای متابولیک از 
 قبیل کمک به کنترل دمای بدن، گرسنگی، خواب، خستگی و 

ریتم های شبانه روزی بدن دارد.

دســتاوردجدید در زمینــه پوکــی 
اســتخوان: افزایش حجم اســتخوان 

مترجم: تکتم زاهدی فر800 درصدی 
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در اتاق بازرگانی 
بایــد بــه دنبال 

منافع ملی بود

محمود نجفی عرب، متولد 1330 و فارغ التحصیل 
 دانشگاه تبریز در ســال 1358 است. او پس از

فارغ التحصیلی، یک سال دوره خارج از مرکز خود 
را در همدان پشت ســر گذاشت و پس از آن در 
اواخر سال 1359 وارد سازمان صنایع ملی ایران 
شــد.  او در دوره گذشــته اتاق بازرگانی تهران 
اقدامات مهمی را در حوزه ســالمت دنبال کرد و 

برخی از آنها را به نتیجه رساند. 
در ادامــه مشــروح گفت و گــوی خبــر دارو را با 

محمود نجفی عرب می خوانید: 
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لطفا کمی درباره  فعالیت های خود توضیح دهید.
سازمان صنایع ملی ایران به موجب قانونی که شورای عالی انقالب 
تصویب کرد، به منظور حفظ و حراست از صنایع موجود در کشور 
و توسعه آنها شکل گرفت، زیرا بسیاری از صنایع متوقف شده و 

مدیران و صاحبان آنها از کشور رفته بودند. 
در همان زمان یعنی در اواخر ســال 1359 بنده وارد ســازمان 
صنایع ملی شدم و اولین حکمی که در آن دریافت کردم به عنوان 
مدیرعامل شــرکت داروســازی پارک دیویس که امــروز به نام 

الحاوی  شناخته می شود، انتخاب شدم.
در خرداد 1360 بنا بــه دالیلی از الحاوی جدا شــدم و مدیریت 
شرکت فایزر را که رازک امروزی است برعهده گرفتم. این اتفاق 
به دلیل شرایط  نا آرامی که در ابتدای انقالب صنایع دارو سازی و 
دیگر صنایع داشتند، رخ داد. بنده تا خرداد 1364 مدیر شرکت 
فایزر بودم  اما پس از آن مدیریت گروه صنایع دارویی سازمان 
صنایع ملی ایران را برعهده گرفتم که حدود 76 درصد از صنایع 
دارو سازی کشور در آن متمرکز بود. در حقیقت شرکت الحاوی، 
رازک و شرکت های چند ملیتی زیر پوشش این مجموعه بودند. 
تا سال 70 مدیر گروه صنایع دارویی سازمان صنایع ملی بودم. 
در این دوره هم کارخانه های داروســازی بازســازی شــد و هم 
کارخانه های جدید ســاخته شدند که امروز شــرکت هایی مانند 
فارابی، زهراوی، شــهید قاضی، ثامن، دانا وامین دستاوردهای  

آن دوره هستند. 
درواقع در این دوره یک تحول عظیم در صنعت داروی کشور رخ 
داد که تقریبا به خود کفایی خوبی دست پیدا کردیم. یعنی  حدود 

98 درصد از نیاز کشور را به تولید رساندیم.
در ســال 1370 گروه صنایع دارویی و غذایی بــا یکدیگر ادغام 
شــده و بنده مســئولیت مدیریت این گروه را عهده دار شــدم، 
که کارخانه های مختلف غذایی مانند گــروه مینو، ویتانا وکارخانه 
تولید قند نیز زیرمجموعه این گروه بودند. تا سال 1373 عهده 
دار این مسئولیت بودم اما در همان سال با آغاز خصوصی سازی 
در کشــور، صنایع دارویی و غذایی و دیگر صنایع که در سازمان 
صنایع ملی ایران بودند، به بخش خصوصی واگذار شدند. البته 
در آن زمان به دلیل بدهی ســنگینی که دولت به سازمان تامین 
اجتماعی، صندوق بازنشســتگی کشور و آســتان قدس رضوی 
داشــت، بخش زیادی از کارخانجات بابت مطالبــات این بخش از 
دولت به آنها واگذار شد. یعنی ســازمان تامین اجتماعی صاحب 

برخی کارخانجات شد و شستا شکل رفت.
درنتیجه بنده از ســازمان صنایــع ملی ایران به ســازمان تامین 
اجتماعی آمدم و عهده دار مسئولیت شرکت داروپخش )سهامی 
عام( شدم . بعد از مدتی تیپیکو ) شرکت سرمایه گذاری دارویی  
تامین( را تاســیس کردیــم. در همان زمان مدیریــت تیپیکو را 

برعهده گرفتم و تا سال 1384در آنجا بودم. با شروع دولت آقای 
احمدی نژاد و تغییراتی که در ســازمان تامیــن اجتماعی صورت 
گرفت، از آنجا خارج و وارد بخش خصوصی شــدم و شرکتی را با 
عنوان سرمایه گذاری دارویی خبرگان تاسیس کردم. درواقع کار 

من در بخش خصوصی از این زمان آغاز شد.
البته این دوره 6 ماه بیشــتر دوام نداشــت و دوبــاره با اصرار 
دوستان مسئولیت شرکت صنایع شــیر ایران ) پگاه( را برعهده 
گرفتم. پگاه نیز مجموعه بسیار بزرگی بود و تقریبا از سال 1385 
 تا حدود ســال 90مســئولیت مدیریت عامل صنایع شیر ایران

 ) پگاه( برعهده بنده بود که 30 الی 40 شــرکت وابسته داشت 
و درواقع 60 درصد از صنعت لبنیات کشور را در برمی گرفت. 
بعد از آن بود که ازشرکت صنایع شیر خارج شدم. در سفر بودم 
که متوجه شدم فرد دیگری را به جای بنده گذاشته اند. از همان 
زمان تا امروز از دولت خداحافظی کردم و از آن فضا خارج شدم.

چطور ســندیکای تولیدکننــدگان صنایــع دارویی را 
تشکیل دادید؟

 در همین راستا در ســال هایی که درسازمان صنایع ملی بودم و 
به دلیل تصمیم دولت بر خصوصی سازی، با کمک برخی دوستان 
ســندیکای تولیدکننــدگان صنایع دارویی را تاســیس کردیم و 
 خود چند دوره مسئولیت آن را برعهده داشــتم. این سندیکا با 
تالش های بسیار در جایگاه خوبی قرار گرفت و امروز نیز کار خود 
را در جهت تامین منافع و رفع مشکالت صنعت دارو پیش می برد. 

درواقع بنده موسس این سندیکا بودم.

کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران چطور 
شکل گرفت؟

حدود 3 ســال پیش با آقــای ریاحــی صحبتی داشــتیم که اتاق 
بازرگانی باتوجه به جایگاهی که در کشــور دارد و پارلمان بخش 
خصوصی اســت می تواند در جهت توسعه بخش خصوصی و رفع 
موانع موجود بر سر راه توسعه کســب و کار این بخش اقداماتی 
را انجام دهد اما جای حوزه سالمت در آن خالی است. درحقیقت 
حوزه سالمت تا آن روز نقشی در اتاق بازرگانی نداشت. درنتیجه 
با آقای ریاحی هم پیمان شــدیم تا وارد این فضای رقابتی شده 
و بتوانیم در اتاق بازرگانی جایگاهی برای حوزه ســالمت ترسیم 

کنیم.
خوشــبختانه در این فضای رقابتی انتخابات اتاق، با دوستانی که 
درگروه ائتالف برای فردا بودند وارد صحبت شدیم و نهایتا قرار 
بر آن شــد تا بنده و آقای ریاحــی نیز به گروه ائتــالف برای فردا 
بپیوندیم و در بحث انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشارکت جدی 

داشته باشیم و خوشبختانه این کار انجام شد.
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من و آقای ریاحی وارد این فضا شــدیم و کار را بــرای انتخابات 
اتاق آغاز کردیم زیرا می دانید درهیــات نمایندگان اتاق تهران 
حدود 40 نفر انتخابی و 20 نفر هم انتصابی از حوزه دولت وارد 
می شوند و این پارلمان با 60 نفر شکل می گیرد و نهایتا در قالب 
این هیات که به نحوی پارلمان بخش خصوصی حوزه تهران است، 
هیات نمایندگان اتاق تهران می شوند و همین 60 نفرعضو هیات 
نمایندگان اتاق ایران نیز خواهند بود. بدون شک جایگاه مناسبی 
برای بهبود فضای کسب وکار در حوزه اقتصاد سالمت خواهد بود 

که بتوان اقداماتی را برای آن انجام داد.
ما وارد این چالش شدیم و خوشبختانه هر دو رای آورده و وارد 
هیات نمایندگان اتاق تهران و بــه طبع آن وارد هیات نمایندگان 

اتاق ایران شدیم. 
به طــور طبیعی در اتاق هــای بازرگانی کمیســیون های تخصصی 
شــکل می گیرند و در حوزه تخصصی خود فعالیت می کنند. این 
اتفاق هم در اتاق ایران و هم در اتاق استان ها می افتد که اتاق 
تهران نیز یکی از تاثیرگذار ترین اتاق های بازرگانی اســتان ها 
است. جالب اســت بدانید اتاق بازرگانی تهران تنها اتاقی است 
که 20 نفر از سوی وزرا ) صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی( به 

هیات نمایندگان معرفی می شوند.
زمانــی که بــا آقــای ریاحــی وارد اتــاق بازرگانی تهران شــدیم 
8کمیسیون به صورت ســنتی وجود داشــت اما تالش کردیم تا 
کمیســیون اقتصاد ســالمت را در اتاق بازرگانی تهران تشکیل 
دهیم. این موضوع باید رای الزم را کســب می کرد. خوشبختانه 
این کمیســیون برای اولین بار در اتاق تهران شکل گرفت. این 
اتفاق نیازمنــد رایزنی های بســیاری بود تا هــم بتوانیم هیات 
رییسه مناسبی برای آن داشته باشیم و هم در هیات نمایندگان 

رای الزم را اخذ کنیم. 
همانطور که اشاره داشتم، اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی 
 اســت و هرگونه مســئله ای که در بخش خصوصــی وجود دارد

 می تواند در اتاق مورد چالش قرار بگیرد و روی آن بحث شود و 
مسئوالن ذی ربط را به اتاق دعوت کرده تا مذاکراتی با آنها داشته 
باشــد. باتوجه به اینکه اتاق در بســیاری ازبخــش های تصمیم 
 ساز و تصمیم گیر کشور یعنی در  مجلس و دولت عضویت دارد،

می تواند در هر قانون و آیین نامه و هر موضوعی که در راستای 
کســب و کار قرار است در کشور به ســمت تصویب و اجرا برود 

نقش آفرینی داشته باشد. 
این فضایی اســت که خارج از این تشــکل نمی توان با آن درگیر 
 شــد. بدون شــک زمانی که وارد این تشــکل می شــوید با این

 چالش ها همراه هســتید. به عنوان مثال هر زمان الیحه بودجه 
تهیه می شــود اتاق بازرگانی در تهیه و تصویــب آن نقش دارد. 
همچنین اتــاق بازرگانی در برنامه های 5 ســاله کشــور عضویت 

و نقش دارد. بــه عنوان مثال در برنامه ششــم بنــده به عنوان 
نماینده اتاق در حوزه بهداشــت و درمان در شــورای ذی ربط که 
با سرپرستی وزیر بهداشــت بود، عضویت داشتم. درواقع این 
موارد جزو حرکت هایی اســت که مــی توان بــرای بهبود فضای 
کســب و کار در حوزه بخش خصوصی انجام داد، بنابراین زمانی 
که کمیسیون اقتصاد سالمت را تشــکیل دادیم، در ابتدای کار 
مشکالت و مسائلی که در حوزه سالمت کشور بود را لیست کرده و 
برای کمیسیون اقتصاد سالمت یک شرح وظیفه آماده کرده و در 

چارچوب آن شرح وظیفه حرکت کردیم.

چه اقدامات مهم دیگری در این مدت صورت گرفت؟
اقدامات مهم دیگری را نیز درحدود 4 سال گذشته در سرفصل 
کارها قرار دادیم و آنها را پیش بردیم. ابتدا کمیسیون تشکیل 
شد، کمیسیونی که یک هیات رییســه دارد که بنده مسئول آن 
هســتم و آقای ریاحی نایب رییس اول و آقای دکترفروزان فرد 
نایب رییس دوم آن هستند. تقریبا هر یک هفته درمیان جلسه 
کمیسیون اقتصاد ســالمت با موضوعات مختلف برگزار می شد. 
به هر حال بخشــی از کارهای مــا بخش های جاری حــوزه اقتصاد 
سالمت مانند قیمت گذاری دارو، تجهیزات پزشکی، تولید دارو، 
واردات دارو، واردات و یا تولید تجهیزات پزشکی،تولید،واردات 
محصوالت آرایشــی و بهداشــتی را شــامل می شــد.  همچنین 
مشکالت ارزی و تخصیص ارز به این مجموعه ها و مسائل موجود 
در دولت و مجلس شورای اسالمی از موضوعاتی بود که ما درگیر 
آن بودیم. متاســفانه خیلی از بخش های کشــور ما در روزمرگی 
است. یعنی بخش زیادی از مشکالت ما به مسائل روزمرگی کشور 

باز می گردد.
تمام این موضوعات را در چارچوب شــرح وظایفی که داشتیم به 
صورت مرتب تعقیب کردیم. دیگر مشکالت از جمله بدهی دولت 
که در طول این چند سال به بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته 
و همچنان دارد، در جهت تامین منابع برای این بدهی با سازمان 
برنامه ریزی، مجلس شورای اسالمی و... پیگیر امور بوده و تا به 
امروز نیز درگیر آنها هستیم. درواقع عدم پرداخت منابع مورد 
نیاز و اوراق مشــارکت و .... جزو مسائل جاری است که دوستان 

فعال در این حوزه با آن مواجه هستند. 
در حوزه آرایشــی و بهداشــتی نیز فضاهایی که برای آنها شکل 
گرفته و یا مشــکالتی که برای آنها در وزارت بهداشت ایجاد شد 
و یا مشــکالتی که در بحث نظارت بر کیفیت محصوالت آرایشی و 
بهداشــتی وجود دارد و بحث هایی که ســازمان استاندارد با آن 
مواجه است، با وزارت بهداشت و استاندارد که یک هم پوشانی 
در شرح وظیفه دارند ما نیز جلسات و بحث های مختلف داشتیم. 
همچنین با شورای رقابت در بحث های مختلف مربوط به داروخانه 
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ها و یا خود صنعت نیز جلسات متعددی داشته و مسائل مختلفی 
را مطرح کردیم. 

مشــکالتی که همین امروز نیز با هیات امنای صرفه جویی ارزی 
مواجه هستیم که به نظر ما از چارچوب شرح وظیفه خود خارج شده 
و دخالت در امور مربوط به بخش خصوصی دارد، از مسائلی است 

که ما مرتب و به صورت روزمره با آن درگیر هستیم.
اما اقداماتی بــرای بلند مدت نیز درنظر گرفته شــده اســت تا 
 بتوانیم آنهــا را ســامان دهیم زیرا اصــل ماجرای ما بــه آنها باز 
می گردد. نکته جالب آن است که وزارت بهداشت و درمان  خود 
را هم متولی تامین دارو و تجهیزات پزشــکی مــی داند و در این 
امر دخالت بسیاری دارد و هم به عنوان رگوالتور کیفیت دارو و 
تجهیزات پزشکی و نظارت بر آن را جزو وظایف خود می داند. در 
کنار آن خود را مســئول قیمت گذاری این کاالهــا می داند البته 
بخشــی از این موضوع به قانــون باز می گردد و بخــش دیگر آن 
هیچ ارتباطی به قانون ندارد. بــه عنوان مثال در حوزه تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشــت حق دخالت در قیمت گذاری را ندارد 
اما در این موضوع دخالت داشــته که در این باره جلسات زیادی 
با آنها داشــتیم و به صورت فنی به آنها ثابت کردیم که کارشان 
اشــتباه اســت اما همچنان به کار خود ادامه مــی دهند. ازطرف 
 دیگر مصرف کننده عمده دربخش دارو و تجهیزات پزشــکی نیز

65 درصد درمان کشــور را به عهده دارد.باز وزارت بهداشــت 
است این وظایف یعنی تضاد منافع به تمام معنی یعنی به نحوی هم 
در کمیت و هم کیفیت دخالت دارد و هم در قیمت گذاری دخالت 
می کند واز سوی دیگر مصرف کننده است و هم تخصیص دهنده 
ارز و در این زمینه خود را مســئول می دانــد و دخالت می کند. 
یعنی تمامی مقدرات این کاالها از a تا z بر عهده وزارت بهداشت 

گذاشته شده که بخشی از آن قانونی و بخش غیر قانونی است.
بحث ما این است که وزارت بهداشــت که نوع تراست که تضاد 
منافع به شــدت در ایــن حوزه وجــود دارد و خودشــان هم این 
موضوع را می پذیرند اما وقتــی در جهت اصالح این موارد پیش 
می رویم با مقاومت بسیار مواجه می شویم. این موضوع یکی از 
چالش هایی است که ما به جدیت با آن مواجه هستیم و فکر می 
کنم به طــور حتم اتاق در آن موفق خواهد شــد، زیــرا به موارد 
مثبتی دســت پیدا کردیم، یعنی وزات صنعــت، معدن و تجارت 
را متقاعــد کرده ایم کــه باید در حــوزه کمیت دخالت داشــته و 
اگر کســی قرار اســت قیمت گذاری انجام دهد طبیعتا سازمانی 
به نام ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان وجود 
دارد. اگر الزم است برروی کاالیی قیمت گذاری انجام شود نباید 
خود مصرف کننده آن را قیمت گــذاری کند، این موضوع منطقی 
نیست. باید بیمه ها در حوزه قیمت گذاری دخالت داشته باشند. 
 البته ما شــیوه قیمت گذاری را قبول نداریم  و بــرای آن دلیل 

منطقی داریم.
در حال حاضر در حوزه تولید  درصنعت دارو سازی کشور، بعضا تا 
3 برابرنیاز کشور فضای تولید در اختیار داریم. یعنی یک فضای 
رقابتی خوب بر این بخش حاکم اســت اما چــرا نباید از این فضا 
استفاده کرد. به جای آنکه قیمت دســتوری بدهیم اجازه دهیم 
رقابت در اینجا شکل بگیرد. هم رقابت پیش برنده است و هم 
 در کیفیت و کمیت اثرگذار اســت. درواقع ایــن موضوع یکی از
 چالــش های جــدی ما اســت کــه کارهــای مختلفــی بــرروی آن

 انجام داده ایم. 

در زمینه اصــالح قانون چه اقداماتــی صورت گرفته 
است؟

یکی از کارهایی که زحمت بسیاری در این دوره در اتاق بازرگانی 
برای آن انجام گرفت، اصــالح قانون خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دارو تجهیزات پزشــکی سال 1334 اســت. می دانید قانونی 
که حاکم بر حوزه غذا و دارو اســت ) البته بخش زیادی از غذا به 
اســتاندارد رفته اســت( اما در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و 
آرایشی و بهداشتی، قانون حاکم برای سال 1334 است و پس 
از پیروزی انقالب در برخی از بخش های آن تغییراتی ایجاد شده 
اســت که این تغییرات برخی به دلیل شرایط کشــور در ابتدای 
 انقالب و یا دفــاع مقدس اســت که خــود این اصالحــات امروز

 سد راه توسعه و فضای کسب و کار شده است. درنتیجه قانون 
سال 1334 در بخش های مختلف کشور روی آن کار و تغییراتی 
برای آن پیشــنهاد شــده بود به عنوان مثال مرکز پژوهش های 
مجلــس روی آن کارهایی انجــام داده بود همچنین کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس و یا فرهنگستان علوم پزشکی اقداماتی 
انجام داده بود. وزارت بهداشت و درمان معاونت غذا و دارو نیز 
بر روی این موضوع اقداماتی انجام داده بود، البته این موارد به 

صورت خیلی پراکنده انجام گرفته بودند. 
اما یکی از اقداماتــی که ما در این دوره در اتــاق بازرگانی انجام 
دادیم آن بــود که، این موضــوع را به عنوان یک پــروژه تعریف 
کردیم و به صــورت کامال کالســیک  ابتدا یک بنــچ مارکینگ در 
دنیا انجام دادیم تا شرایط حاکم در کشورهای دیگر که در حوزه 
GDP و... مشابه ما هستند، را بررسی کنیم. همچنین اقداماتی 

 که به صورت پراکنــده در بخش های مختلف انجام شــده بود را 
جمع آوری کردیم. 

همچنین 8 کارگروه ایجــاد و در آنها بخش هــای مختلفی را مدل 
ســازی کردیم و در نهایت آن چیزی که امروز فضای کسب و کار 
ما در این بخش طلب می کند و در آینده با آن رو به رو هســتیم، 
قانون را تدوین کردیم و حتی بخــش جزایی و حقوقی و انطباق با 

قانون آن هم انجام شد و امروز این قانون آماده است.
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همانطور که گفتم این کار را به صورت کامال کالســیک جمع آوری 
 کردیــم و در حوزه هــای تخصصــی آن را به چالش کشــاندیم و 
در نهایت امــروز ویرایش نهایی آن انجام شــده اســت. حال در 
تالش هســتیم که یا به صورت الیحه از طریــق دولت به مجلس 
بدهیم یا اگر نتوانیم به این شــکل کار را انجام دهیم به شــکل 
طرح آن را به مجلس بدهیم تا بتوانیم مشکلی که امروز در فضای 
کسب و کار این حوزه وجود دارد را برطرف کنیم و تضاد منافع را 

به نحو خوبی برطرف کنیم.
همــه اموراتی که در حوزه دارو، تجهیزات پزشــکی، آرایشــی و 
بهداشتی و بخشــی از غذا شــکل می گیرد در این قانون آورده 
شده است. همچنین اینکه شرح وظیفه وزارت بهداشت در این 

قانون چیست و سایر بخش ها نیز 
چه وظایفــی دارنــد و چگونه باید 
کار انجام شود دراین قانون آمده 
است. در واقع اصالحاتی در قانون 
 1334 انجــام گرفته کــه این کار

 می تواند تحــول خوبی در صنعت 
دارو، تجــارت دارو، تجهیــزات 
پزشــکی و تولیــد آن، آرایشــی و 
بهداشــتی و ... ایجــاد کنــد و اثر 

گذار باشد.

دربــاره  شــما   نظــر 
خصوصــی ســازی در حــوزه 

سالمت چیست؟
از دیگر اقداماتی که ما به صورت 
بلند مدت بــه آن نگاه مــی کنیم، 
بحــث خصوصــی ســازی در حوزه 
 ســالمت اســت. همانطــور کــه 
می دانید امروز وزارت بهداشــت 
و درمان تقریبا در حوزه بهداشت 
و درمان کشور نقش بسیار  جدی 
 در عملیــات دارد. یعنــی خــود

 تولیــد کننــده درمــان و بخــش 
بهداشــت اســت و تمــام امورات 
مربوط به این حــوزه یعنی بیش از 
65 تا 70 درصد را خــود برعهده 
گرفته است. شاید این وزارتخانه 
حدود 120 الــی 130 هزار تخت 
بیمارســتان دارد؛ ایــن در حالــی 
اســت که بخش خصوصی 16 الی 

17 هزار تخت بیشتر در اختیار ندارد. این موضوع هم خود یکی 
از چالش های موجود در حوزه بهداشــت و درمان است که با آن 
مواجه هستیم. در حال حاضر گرفتار طرح تحول سالمت هستیم، 
در حقیقت وزارت بهداشت به عنوان رگوالتور حوزه بهداشت و 
درمان کشــور خود در تولید خدمات نباید چندان دخالت داشته 
باشــد. خود وزارتخانه نیز امروز به این نتیجه رســیده اســت و 
تقریبا در تمام دنیا نیز به این صورت است که وزارت بهداشت 
در حقیقت بایــد خریــدار درمان در کشــور با قیمــت و کیفیت 
مناســب باشــد و بر این حوزه به طور کامل نظارت داشته باشد. 
درنتیجه نباید خود تولید کننده باشد، به همین دلیل قیمت تمام 
شده بسیار باال برای آن ایجاد می شود و بعضا از کیفیت الزم هم 
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برخوردار نیســت. به همین دلیل یکی از پروژه هایی که در این 
مدت با آن درگیر شــدیم، بحث خصوصی سازی در حوزه سالمت 
اســت که برای آن هم مدل ســازی صورت گرفت که کشورهای 
مختلف در این بخش چگونه عمل کردنــد و چگونه عمل می کنند 
و از بخش های مختلف و کشورهای مختلف الگو برداری کردیم و 
درنهایت طرحی را پیشنهاد دادیم. این پروژه امروز نهایی شده 
و آن را به وزارت بهداشت ارائه خواهیم کرد تا وزارت بهداشت 
اگر صالح دانست بتواند از این مطلب استفاده کرده و واگذاری 
بخش های مختلف به ویژه درمان را به بخش خصوصی آغاز کند و 

خود خریدار درمان برای مردم باشد.
از این دســت موضوعات در کشور فراوان اســت که در اقتصاد 

بهداشت و درمان می توان برروی آنها کار کرد. 
از دیگــر اقداماتی که در ایــن مدت به اتفاق آقــا ی ریاحی برای 
ایجاد آن تالش شد، بحث فدراسیون اقتصاد سالمت بود. بخش 
سالمت تشــکل های مختلفی دارد که وظیفه ذاتی آنها رسیدگی 
به حوزه تخصصی خود اســت، ســندیکای تولیدکنندگان صنایع 
دارویی انســانی و اتحادیه واردکننــدگان دارو، تولیدکنندگان 
مکمل، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، واردکنندگان تجهیزات 
 پزشــکی، تولیدکننــدگان مــواد اولیــه دارو و.....از مجموعــه

 انجمن ها و ســندیکاهایی هســتند کــه در حوزه ســالمت وجود 
دارند، این مجموعه ها تضــاد منافع بــا یکدیگردارند اما دارای 
برخی منافع مشــترک هســتند که درصورت تجمیع شــدن بهتر 
 می توانند با چالش های موجودبرخــورد کنند و با دولت و مجلس 
چانه زنی های خود را انجام دهند. به طبع این کار ما فدراسیون 
اقتصاد ســالمت را در اتاق بازرگانی ایران به ثبت رســاندیم و 
خوشبختانه این فدراسیون تشکیل شده و حدود یک و نیم سال 
از عمر آن می گذرد. این فدراسیون در جهت تامین منافع جمعی 
این اتحادیه ها و NGO ها می تواند فعالیت کند. به عنوان مثال 
تمامی این مجموعه ها با مشکل ارزی مواجه هستند و یا اعتبارات 
ریالی که برای مجموعه کارهای خود نیاز دارند جزو موارد مشترک 
است. تشکیل این فدراسیون نیز از کارهای مثبتی بود که در این 
دوره به کمک دوستان شکل گرفت. درواقع این فدراسیون از 

دل کمیسیون اقتصاد سالمت بیرون آمد.
از دیگر اقداماتی  که در این مدت کمیســیون بــه آن پرداخت، 
شکل دادن برخی اتحادیه هایی بود که وجود نداشتند به عنوان 
مثال در حــوزه فناوری های نویــن اتحادیه و یــا NGO که بتواند 
منافــع و یا مشــکالت مربوط به ایــن بخش را تعقیــب کند وجود 
نداشت. خوشبختانه با تالش ها و مشارکتی که با وزارت بهداشت 
صورت گرفت، NGO مربوط به موسسات فناورحوزه بهداشت و 
درمان  تاسیس شد. در واقع بخشی از هزینه ها را وزارتخانه و 
بخشی دیگر را ما تامین کردیم و خوشــبختانه  این تشکل شکل 

گرفت و فعالیت خود را شروع کرد و امیدوار هستیم در این فضا 
در جهت رفع چالش هایی که با آن مواجه هستند گام بردارند.

یکی دیگر از کارهایی که ما در اتاق بازرگانــی پیگیری می کنیم، 
بحث اســتفاده از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. آن 
قانون، قانون بسیار مترقی است اما مدعی که آن قانون را تعقیب 
کند وجود نداشــت، اتاق بازرگانی در جهت اجرایی شدن قانون 
بهبود فضای کســب و کار و رفع موانع تولید رقابت پذیر بسیار 
پیگیر بود و مــا نیز در این رابطه در حوزه ســالمت بســیار فعال 
بودیم و در جهت تدوین بســیاری از آیین نامــه ها و روش هایی 
که می خواهد این بخش را مدیریت کند،  نظر دادیم و در نهایت 

کارهای مربوط به آن را انجام دادیم.

تولید داروهای تحت لیســانس موضوع بســیار مهمی 
است، در این باره چه اقداماتی در کمیسیون اقتصاد 

سالمت صورت گرفت؟
همچنیــن در حــوزه دارو، تولیــد داروهای تحت لیســانس یکی 
ازموضوعات مهم بود، زیرا ما در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی 
اعتقاد داریــم باید در جهت توســعه ســرمایه گــذاری به ویژه 
مشــارکت برون مرزی  کار را جلو ببریم. زیــرا دارو و تجهیزات 
پزشکی از محصوالت بسیار داینامیکی هستند که هرروز در آنها 
تغییرات جدید اتفاق می افتد و باید همیشه به روز باشند. برای 
وقوع این اتفاق باید خودمان را به بــازار جهانی دارو و تجهیزات 
پزشکی وآرایشــی بهداشــتی  هم در جهت توســعه صادرات و 
هم در جهت فناوری های جدید متصل کنیــم. به طور طبیعی اگر 
بتوانیم جذب سرمایه گذار خارجی برای کشــور داشته باشیم، 
بسیار برای این بخش مفید خواهد بود. حال با توجه به شرایطی 
که کشــور با آن مواجه است چندان اقبال و اســتقبالی در جهت 
 جذب سرمایه گذار خارجی وجود ندارد اما یکی از راهکارهایی که 
می توانیم در جهت توسعه کیفی و کمی دارو و تجهیزات پزشکی 
در کشور و حتی در حوزه آرایشی و بهداشتی داشته باشیم، بحث 
چگونگی مشارکت شــرکت های خارجی خوب و بزرگ با ما خواهد 
بود تا بتوانیم از فضای تولید کشور که امروز شکل گرفته است 
اســتفاده کنیم. یکی از راهکارهــای این موضــوع تولید دارو و 
فرآورده تحت لیسانس اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و آرایشی 
و بهداشتی است. در این بخش هم با مشارکت وزارت بهداشت و 
NGO های مرتبط وارد کار شدیم و خوشبختانه آیین نامه مربوط به 

تولید داروهای تحت لیسانس که اولین موضوع ما طبیعتا از روی 
آن الگوبرداری می شود، تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی 
را می توان به همین شــکل جلو برد. این کار با همکاری اتحادیه 
واردکنندگان دارو و شرکت هایی که تولیدکننده داروهای تحت 
لیسانس هستند و عالقه دارند در این بخش توسعه پیدا کنند و 
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ســندیکای تولید کنندگان دارو انجام و این آیین نامه نهایی و به 
وزارت بهداشت منتقل شــد. امیدوار هستیم وزارت بهداشت 
پس از تصویب آن بتواند این آیین نامه را اجرایی کند زیرا این 
موضوع می توانــد در شــرایط کنونی به تولیــد  محصوالت تحت 
لیســانس هم برای مصرف داخل و هم برای توســعه صادرات و 
رسیدن به فنون جدید دارو سازی وتجهیزات پزشکی کمک کند.

از این دســت مســائل فراوان اســت. به عنوان مثال آیین نامه 
قیمت گذاری دارو که در طول  سال های گذشته ما به شدت با این 
موضوع در سندیکای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو درگیر 
بودیم اما با همــکاری اتاق بازرگانی تهران و کمیســیون اقتصاد 
ســالمت این آیین نامه تهیه شــد هرچند که ما انتقاداتی نسبت 
به آن داریم اما به هر شــکل اصالحــات را در بخش های مختلف 
انجام دادیم و در حــال حاضر قیمت گذاری دارو براســاس این 
آیین نامه انجام می شود. البته به طور کلی با شیوه قیمت گذاری  
مخالف هستیم اما آن چیزی که به طور قانونی کمیسیون ماده 20 
 باید با آن برخورد کند ناچار به تبعیت از آن هســتیم و در نهایت

 آیین نامه به این ترتیب اصالح شد.

چرا هنــوز نتوانســته ایم بــه تولید داروهــای تحت 
لیسانس دست پیدا کنیم؟

در حال حاضر تعدادی داروی تحت لیســانس تولید می شود اما 
آن انتظاری که برای سرعت در این موضوع می رود، وجود ندارد. 
در این باره هم یکی از بزرگترین مشــکالت آییــن نامه آن یعنی 

چگونگی پرداختن به این موضوع بود. 
گاهی برخــی از دوســتان ما به ایــن موضوع که بایــد دارو تحت 
لیسانس در کشور تولید شود اعتقاد نداشــتند و با استدالل و 
منطقی که به کار برده شــد متقاعد شــدند که این کار باید انجام 
شــود. همچنین در زمینه قیمت گذاری داروهای تحت لیسانس 
برخورد بســیار خفیف و بســته ای صورت می گرفت و عمال با آن 
شــیوه قیمت گذاری که مد نظر بود یعنی این کار انجام نشــود. 
البته این موارد امروز اصالح شده است و بنده مطمئن هستم با 
این شیوه کار سرعت بهتری پیدا می کند و ما محصوالت بیشتری 

را تحت لیسانس تولید خواهیم کرد.
به هر حال بســیاری از  شــرکت هایــی هم که مشــغول واردات 

هستند عالقه دارند به جای واردات در کشور تولید کنند.

نظر شما درباره تولید قراردادی چیست؟
در حال حاضر یکی دیگر از موضوعاتی که با آن مواجه هســتیم، 
تولید دارو و تجهیزات پزشــکی و آرایشــی و بهداشــتی بدون 
کارخانه اســت. درواقع همان تولید قراردادی است که در دنیا 
انجــام می شــود و در خیلی از بخش هــا برخــی از  کارخانجات به 

صورت تخصصی و ..... در حال تولید محصول هستند. یعنی همه 
ســفارش می دهند و آن کارخانه تولید می کنــد، البته با نظارت 
خودشــان، به عنوان مثال در شرر آلمان ســال هاست در حوزه 
سافت ژل برای بسیاری از شرکت ها محصول تولید می کند. حتی 
این کار را برای شرکت هایی نظیر فایزر، بایر و... انجام می دهد. 
این موضوع برای آنکه ما بتوانیم از مزیت تولید انبوه اســتفاده 
کنیم جزو مسائلی است که با آن مواجه بوده و امیدوارم در دوره 
بعدی اتاق بازرگانی افرادی که وارد می شوند پیگیر آن باشند و 
 آن را به  منشع ظهور برســانند، زیرا چندان به صرفه نیست که 
هر کسی یک کارخانه احداث و 4 محصول تولید کند، این موضوع 
در تمام کاال ها وجود دارد، امروز در دنیا بیشتر بحث برندسازی 
 مطرح اســت. یعنی بســیاری از برندهــای مشــهور در دنیا خود 
کارخانه ای ندارنــد. این موضوع در حــوزه محصوالت غذایی در 
کشور ما نیز مرسوم است. برخی از شــرکت هایی که محصوالت 
معروفی عرضه مــی کنند خــود کارخانه ای ندارنــد و به صورت 
قراردادی محصــول تولید می کنند. این اتفــاق در حوزه لبنیات 
نیز وجود دارد. این موضوع باعث می شــود چرخ کارخانه ها بهتر 
از گذشته بچرخد. این موضوع در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، 
آرایشی و بهداشتی می تواند ایجاد شود و جلو رود ودر کنار آن 

بیشتر به سمت برند سازی و استفاده از دانش برویم.
یکی دیگر از مشکالت آن است که برخی از محصوالت را بتوانیم 
به تولید برسانیم اما فضای تولید برای آن نداریم، درنتیجه بهتر 
است دانش را تولید کرده و این دانش را به خارج از کشور برده 
و در کارخانه ای آن محصول را تولید کنیــم. این موضوع به نفع 
کشور خواهد بود و حتی موسسات تولید دانش نیز می توانند از 
این فضا استفاده کنند. این اقدامات اتفاق های جدیدی است که 
ما باید انجام دهیم و هیچ کدام از آنها در قانون وجود ندارد. به 
عنوان  مثال محصوالت بایوتکنولوژی اصال در قانون وجود ندارد. 
درنتیجه ما باید در تمامی موضوعات خــود را به روز کنیم. نکته 
مهمی که به آن تاکید دارم آن است که مسئوالن و کارشناسان  که 
در این حوزه فعالیت دارند، باید در تدوین یک چارچوب و قانون 
به صورت ملی فکر کنند. بسیاری از مشکالت ما آن است که برخی 
از ما به عنوان کارشــناس در تولید مقــررات و آیین نامه حضور 
داریم و اظهار نظر می کنیم اما نمی توانیم از فضای خصوصی خود 
خارج شویم. ما باید از این فضا بیرون بیاییم و به این فکر کنیم 
که چه موضوعی به نفع کشور است. به همین دلیل ممکن است آن 
آیین نامه ای که نوشته می شود به نفع یک بنگاه خاص نباشد اما 

به نفع کشور باشد. باید این موضوع را به نتیجه رساند.
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درزمینه قوانین و مقررات چه مشکالتی وجود دارد؟
یکی از موضوعاتی که به طور معمول در اتاق بازرگانی با آن مواجه 
هســتیم، بحث  امضاهای طالیی اســت، یعنی یکی از مشــکالت 
اساسی تعدد زیاد قانون و مقررات و آیین نامه  در کشور است. 
قانون زدایی و مقــررات زدایی یکی از اقداماتی اســت که باید 
انجام شــود که حتی در چارچوب قانون دیده شــده اســت و یک 
دبیرخانــه در وزارت امــور اقتصــادی و دارایی بــرای ماده 76 
قانون بهبود فضای کســب و کار ایجاد شــد اما درعمل علی رغم 
تمامی تالش های انجام شده نتوانسته ایم این قوانین مزاحم را 
رفع کنیم. در مقابل باید فضای کسب و کار را آزاد کرده و آن را 
توسعه دهیم. درواقع این موضوع یکی از چالش هایی است که 
اتاق بازرگانی با آن مواجه است. چیزی که ما در حوزه بهداشت و 
درمان با آن مواجه هستیم قانون زدایی است که باید به عنوان 
یک کار میان مدت و بلند مدت به آن پرداخته شود و در این باره 

در تالش هستیم و در برخی موارد آن ورود داشته ایم.
این مقــررات و قوانین امضــا های طالیــی را ایجاد مــی کند که 
درنهایت یکی از فسادهای اداری که در کشور با آن مواجه هستیم 
همین مقررات و قوانین دســت و پاگیر اســت که جلوی تولید و 
توسعه کسب و کار را گرفته و این چالشی است که اتاق با دولت 
دارد البته خوشبختانه دولت عالقه مند است این کار انجام شود 
اما جالب آن است که در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. شاید یکی از 
دالیل آن باشد که افراد چندان درگیر نیستند اما اتاق بازرگانی 
در این زمینه بسیار در تالش اســت تا بتواند این موضوع را به 
نحو درستی حل کند. ما نیز در حوزه اقتصاد سالمت با این موضوع 

مواجه هستیم.
خیلی از کشورهای دنیا آسان تر از ما کار می کنند اما چرا ما باید 
در کشور خود در میان 170 کشور در فضای کسب و کار در رتبه  
156 یــا 157 قرار بگیریم  این موضوع برای کشــور بســیار بد 
است، از سوی دیگر در فســاد اداری متاسفانه رتبه بدی داریم 
که همه این موارد ناشــی از زیربنای تعدد و تکثر قانونی است. 
بسیاری از کشورها هستند که اگر قانونی تصویب می شود باید 
2 قانون حذف شود اما در کشور ما اینگونه نیست، درواقع یکی 
از افتخارات ما این است که در دوره 4 ساله مجلس 100 قانون 
تصویب کــرده ایم که شــاید چندان به فضای کســب وکار کمک 

نکرده باشد.
از اقداماتی که باقی مانده و معتقد هستیم دوستانی که در این 
دوره به اتاق بازرگانی می آیند بایــد این موارد را پیگیری کنند، 
قانون سال 1334، خصوصی سازی در حوزه سالمت و شرح وظیفه 
وزارت بهداشت در حوزه کســب و کار مربوط به دارو، تجهیزات 
پزشکی و آرایشی و بهداشتی است تا تضاد منافع موجود در آن 
حل شــود. البته بحث های دیگری در زمینه  طرح تحول ســالمت 

وجود دارد که خود چالــش هایی را برای بخــش خصوصی ایجاد 
کرده است و دوره وصول مطالبات را به شــدت افزایش داده و 
آسیب هایی را به این حوزه وارد کرده است. الزم است در طرح 
تحول سالمت ویرایشی انجام شود تا این طرح در فضای ملی بهتر 
کار کند. این موارد از موضوعاتی اســت که با آن درگیر هستیم 
و امیدواریم دوســتان دیگری که به اتاق می آینــد آنها را دنبال 

کنند.

برنامه های شما برای انتخابات چیست؟
بنده در خلق کردن موارد جدید اســتعداد خوبی دارم، در تمام 
دوره ای که طی این سال ها مشغول به کار بودم از سازمان صنایع 
ملی ایران، شستا، تامین اجتماعی و حتی در حوزه صنایع شیر من 
را با این خصوصیت می شناسند. در ایجاد تشکل ها و جاهایی که 
می تواند در کسب و کار اثرگذار باشد، استعداد خدادادی دارم 
که خدا را شاکرم . درواقع سندیکای دارو را بنده به نحوی ایجاد 
کردم. این داستان اتاق بازرگانی هم پیش از ورود بنده و آقای 
ریاحی خبری از این ماجرا نبود و افرادی که در حوزه سالمت فعال 
بودند نمی دانستند چنین چیزی وجود دارد و می توان وارد این 
تشکل شــد، اما هیچ گاه از حوزه ســالمت به جز یک دوره بسیار 
کوتاهی که آقای دکتر منتصری ودکتر واصفی وارد اتاق بازرگانی 
ایران شدند، در دوره دیگری مشارکتی نداشیم. اما من و آقای 
ریاحی وارد شــدیم که کار بسیار ســختی بود و وقت زیادی از ما 
گرفت و هیچ نوع منافع شــخصی در آن نداریم و فکر می کنم به 
عنوان یک کار ملی وارد آن شدیم. اما به شخصه فردی هستم که 

کمی توسعه طلبانه فکر می کنم.
در حال حاضر بــا توجه به اینکه بنده 40 ســال اســت در فضای 
انقالب مشــغول بــه کار هســتم شــاید برخــی دیگر بــه دنبال 
اســتراحت بروند اما با 67 سال سن احســاس پیری نمی کنم و 
همیشــه به ورزش عالقه مند بودم درنتیجه احســاس خستگی 
نمی کنم بــه ویژه بــرای کاری که منفعت شــخصی نــدارد. حتی 
نگاهم این نیست که یک جایگاهی داشته باشم. درواقع در سال 
های گذشته و در دوران جوانی در سطح ریاست بودم و همیشه 
مســئول بودم  ولی امروز به دنبال جاه و مقام نیســتم. از سوی 
دیگر این کار منفعت مالی هم برای ما ندارد و تنها با این دیدگاه 
که باید کاری کرد وارد این بخش شدم و در حد توان کارشناسی 
و تجربه ای که داریم وارد شدیم تا مشکالت موجود را حل کنیم. 
درواقع این موضــوع اصلی ترین انگیزه برای مــن بود تا در این 
عرصه حضور پیدا کنم. یعنی عالقه مند هســتم آن چیزی را که 
یاد گرفته ام را به کار گرفته تا به کشــور و کسب و کار این حوزه 
کمک کنم. فکر می کنم می توانم کمک حال  باشم در حالی که کار 
بسیار ســختی اســت زیرا در همین انتخابات باید حدود 2 هزار 
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رای کسب کنیم تا بتوانیم وارد اتاق بازرگانی شویم. درحالی که 
در حوزه دارو و همه تولیدکنندگان در تهران 20 کارت بیشــتر 
نداریم درنتیجه نیازمند مشارکت بسیار سنگینی خواهد بود. در 
حوزه تجهیزات آرایشی و بهداشتی باید تالش کرد اما با وجود رای 
تمامی این افراد باز هم نیازمند رای ســایر افراد دیگر خواهیم 
بود به همین دلیــل ائتالف برای فردا شــکل گرفت تــا بتوانیم 
یک کار جمعی انجــام دهیم و از بخش های مختلف آرا را داشــته 
باشــیم. یعنی اگر همکاران ما در حوزه ســالمت مشارکت جدی 
نداشته باشــند نمی توانیم این جایگاه را بدســت آوریم. یعنی 
نیازمند مشارکت ذاتی این حوزه و اســتفاده از حوزه های دیگر 
هستیم. همانطور که بیان کردم انگیزه اصلی بنده این است که 
کاری انجام دهیم، دوستان می دانند که برای این موضوع بسیار 
وقت می گذارم یعنی حتی وقت شــخصی خــود را صرف این کار 
 می کنم که کار چندان ســاده ای نیست. اما متاسفانه مسئوالن و
 دســتگاه هــای دولتی چنــدان فضــا را بــرای اســتفاده از نظر 
کارشناســی حوزه ها باز نمــی کنند. ایــن در حالی اســت که در 
موضوعاتی ماننــد ارز، اتاق بازرگانی می تواند اثر گذار باشــد و 
اگر در این باره دولت به حرف اتاق بازرگانی توجه می کرد، چنین 
اتفاقاتی در حوزه ارز رخ نمی داد. بیش از 30 الی 40 بخشنامه 
از حوزه ارز بیرون آمد که هریک  متضاد دیگری بود. اما در همان 
روزهای اول اتاق بازرگانی در نامه ها و جلســات متعدد نظر خود 
را بیان کرد اما به آن توجه نشــد. درواقع حرف بنده این اســت 
که دســتگاه حاکم ما از این فضای کارشناسی خوب استفاده نمی 
کند. وزارت بهداشت نیز به همین صورت است و شاید ما 3 بار 
وزیر محترم بهداشت را اتاق بازرگانی دعوت کردیم و مطالب را 
ارائه دادیم اما ایشــان توجهی به مطالب مطرح شده نکردند. در 
این مورد ما با دیگر بخش های وزارت بهداشت جلسه داشتیم و 
از آنها دعوت می کردیم به عنوان مثــال در ارتباط با هیات امنای 
صرفه جویی ارزی ما با دوستان جلســه داشتیم اما متاسفانه به 
نظرات کارشناسی توجهی ندارند و حتی  طبق اساس نامه خودشان 
نیزعمــل نمی کننــد. چــرا بایــد وزارت بهداشــت رقیب بخش 
خصوصی باشد؟ این چه رقابت غیرمنطقی است؟ این موضوعات 
بحث هایی است که ما در دستگاه دولت داریم و جالب آن است 
افرادی که در آن ســوی میز نشســته اند با تغییر جایگاهشــان 

نظراتشان نیز 180 درجه تغییر می کند و این بسیار بد است. 
تمام تالش بنــده در تمامی این دوران بر این بــوده که هر زمان 
فردی در مقابل من به عنوان ارباب رجوع وجود دارد تا خود را به 
نظرات او نزدیک کنم. برخی از من ایراد می گیرند که تو امروز به 
دنبال خصوصی سازی هستی در حالی که دولت را در ملی کردن 
صنعت دارو سازی کشور تشــویق کردی، اما باید بگویم بنده در 
ملی کردن صنعت داروسازی کشور نقشی نداشتم  و این موضوع 

را شــورای عالی انقالب تصویب کرد کــه 16 کارخانه چند ملیتی 
را ملی اعالم کرد. بعد از آن هم برخی ســهامداران شرکت های 
داخلی مشمول  قانون حفاظت و توسعه صنعت ایران شدند، در 
همان دوره هم اعتقاد بنده بر آن بود که این کار درســت نیست 
اما دستگاهی مانند بنیاد 15 خرداد آمد و کل سهام مربوط به آن 
بخش را مصادره کرد. پــس از آن هم که خصوصی ســازی کلید 
خورد؛ اولین گروهی که در سازمان صنایع ملی که حدود 8 گروه 
تخصصی بودند شروع به واگذاری کرد، گروه صنایع دارویی بود. 
اعتقاد مــن آن نبود که کاری که بخش خصوصــی می تواند انجام 
دهد دولت به آن ورود کند همچنان هم بــه این موضوع اعتقاد 
ندارم. باید این موضوع را در نظر داشــت که شــرایط کشور در 
گذشته با امروز بسیار متفاوت است. آن زمان در کشور چیزی به 
نام بخش خصوصی به آن مفهومی که باید وجود نداشت و پس از 
آن جنگ شروع شد و بعد از آن نیز یک دوره اغتشاشات کارگری 
وجود داشت در نتیجه شرایط کشور خاص بود. اما پس از آن باید 
به شرایطی باز می گشتیم که برای اقتصاد کشور ضرورت داشت 
البته هنوز با آن چالش مواجه هستیم و اصل 44 برزمین مانده 
است. به هر حال در ایجاد فضای کنونی کشور که بخش خصوصی 
مقصر نبوده اســت ، بخــش خصوصی که تحریــم را ایجاد نکرده 
اســت. بخش خصوصی خود نیز متضرر این شــرایط می شود. ما 
پیش تر می توانســتیم نقــل و انتقاالت پول را انجــام دهیم اما 
امروز باید برای  انتقال 20 درصد هزینه کنیم. بدون شک این 
شرایط را  بخش خصوصی ایجاد نکرده و آن را کشور تحمیل کرده 
اســت.  اما در پی آن ناتوانی ایجاد می شــود و فکر می کنیم این 
خصوصی سازی اســت که کار را خراب کرده و خصوصی سازی را 
 زیر ســوال می بریم در حالی که آنجایی که باید خصوصی ســازی 

می شد این کار را نکردیم .
این موضوعات مشکل کشور است. شرایط ملی ما طوری است که 
کسب و کار در آن مشکل دارد به عنوان مثال در صنعت لبنیات 
 قیمت شــیر خام افزایش پیدا کرده.  وقتــی موضوع را پیگیری
 می کنید مشــاهده می کنید قیمت علوفه دامــدار هم افزایش 
یافته اســت و بعــد در نهایت قیمت لبنیــات از ابتدای ســال تا 
امروز 70 درصد افزایش پیــدا می کند و بنده اطــالع دارم که 
هنوز بسیاری از صنایع لبنی برایشان سود آوری ندارد و سرانه 
مصرف لبنیات در کشور به کمتر از 50 کیلوگرم رسیده که خود 
زنگ خطری برای کشور است. درحالی که بخش خصوصی مسبب 
این شــرایط نیســت. امروز قدرت خرید به شــدت کاهش پیدا 
کرده و بسیاری از شرکت های تولیدکننده کاال های مصرفی نیز 
با مشــکل مواجه شــده اند. بنده خود زمانی که در صنایع شــیر 
مسئولیت داشتم ســرانه مصرف مردم بیشتر از 100 کیلوگرم 
بود و تارگت برروی 180 کیلوگرم تنظیم شــده بــود، زمانی که 
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 به این تارگت دست پیدا می کردیم کســب و کار با رونق مواجه
 می شد و ســالمت جامعه نیز پایدار می شــد. با کم شدن سرانه 
مصرف هم دامدار و هم تولیدکننده با مشــکل مواجه می شود 
و در ادامه مردم ، بهداشــت و درمان با مشکل همراه می شنود. 
در حال حاضر بنده نگران توســعه و بازسازی صنعت داروسازی 
کشــور هســتم. زیرا صنعتی کــه کاالی آن را در کمترین قیمت 
ممکن قیمت گذاری می کنید در کنار آن باید ماشــین آالت و ... 
را بازسازی کند اما ارز آن ارز نیمایی شده است. بدون شک این 
کار اقتصادی نخواهد بود. شرکت های تولید کننده داروی کشور 
دیگر توان اینکه بتوانند صنعت خود را بازسازی کنند ندارند. در 
حال حاضر حدود 6 الی 7 ماه است که ماشین آالت داروسازی در 
گمرک باقی مانده و یا ماشین آالتی که در کشورهای دیگر ساخته 
و بخشــی از ارز آن پرداخت شده متاســفانه همچنان ارز به آنها 
داده نشده است. حال اگر ارز 9 یا 10 هزار تومانی  دریافت کند 
دیگر آن ماشین اقتصادی نخواهد بود که از گمرک بتوان ترخیص 
و کاالی 4200 تومانی تولید کرد. دولت کاالهایی که مشمول ارز 
4200 تومانی هســتند در 25 ردیف مشــخص کــرده که ردیف 
 بیستم ونهم آن  مربوط به ماشین آالت است اما خود به آن عمل

  نمی کنــد. در ایــن رابطــه به شــدت پیگیــری داشــتیم اما به 
نتیجه ای نرسیده ایم. حال صنعتی که با ارز آزاد ماشین آالت را 
تامین کند و کاالیی با ارز 4200 تولید کرده و در آن سوی ماجرا 
مطالبــات آن را پرداخت نکنیــم باید مدام بهــره بانکی پرداخت 
کند.دیگر اقتصادی نخواهد بود شــرکت هایــی که تولید کننده 
محصوالت بایوتک هستند بســیاری از تجهیزاتشان خارج از ارز 
4200 تومانی اســت. این یکی از مشــکالت اســت. نظر ما این 
است که ارز دولتی به دارو ندهند اما قیمت را آزاد بگذارند. ما 
این موارد را نوشــته و به دولت و مجلس داده ایم البته وزارت 
بهداشــت نظر ما را تایید کرده اســت امــا اجرا نمی شــود.این 

موضوعات چالش هایی است که ما مدام با آن مواجه هستیم. 

با توجه بــه اینکه شــما یــک دوره طالیــی را در اتاق 
بازرگانی پشت سر گذاشته اید، چه انتظاری از اعضای 

جدید دارید؟
کســانی که می خواهند وارد فضای اتاق بازرگانی یا NGO شوند 
باید ملی فکر کنند. یکی از اشکاالت آن است که افرادی که وارد 
NGO ها می شوند به دنبال کمک کردن به بنگاه خود هستند، اگر 

با چنین تصوری وارد شوند بسیار نادرست است. تصور آنها باید 
ملی باشد تا اثر گذار باشند و باید کاری انجام دهند که به نفع آن 
تشکل باشد. متاسفانه برخی از دوستان با چنین تصور اشتباهی 

وارد این فضا می شوند. 
به اعتقاد بنده باید افرادی وارد این حوزه شــوند که بتوانند از 

این فضا به لحاظ پیشــبرد اهداف ملی اســتفاده کنند. به همین 
دلیل توصیه بنده آن اســت افــرادی که می خواهنــد وارد این 
حوزه شوند ابتدا بررسی کنند که آیا توانایی این کار را دارند و 
می توانند برای این کار وقت بگذارند. ما باید صندلی ها را برای 
کسانی خالی کنیم که هم توان تخصصی کار را دارند و هم برای آن 
وقت صرف کنند و هم نگاهی غیر بنگاهی داشته باشند. درواقع 
فردی که وارد این حوزه می شــود باید این 3 خصوصیت را دارا 
باشد. البته با وجود این 3 خصوصیت باز هم افراد برای ورود به 
اتاق بازرگانی تهران با چالش بزرگی مواجه هستند. امروز نزدیک 
به 19 هزار کارت بازرگانــی در حوزه تهران داریم.  بخش زیادی 
از آنها وارد فضای انتخابات می شــوند و فرد باید رای مناسب را 

کسب کرده و وارد گروه 40 نفری اتاق بازرگانی شود.

در زمینه طرح های نیمه تمام چه اقداماتی انجام شده 
است؟

اتاق بازرگانی ایران مقرر کرد کارگروهی تشکیل شود و طرح های 
نیمه تمام را بررسی و نهایتا مشــخص کند که می توان آنها را به 

بخش خصوصی واگذار کرد یا خیر.
بخش ها و طرح های مختلفی دارد که بخش های بیمارستانی هم 
در آن زیاد است. در بخش بهداشت درمان تعدادی از این طرح ها 
وجود دارد که هم از نظر جغرافیایی وضعیت آن را مشخص کنند 
و هم پیشرفت فیزیکی آن بررسی شــود. در این باره با سازمان 
نظام پزشکی جلساتی داشتیم تا با مشارکت آنها و اتاق بازرگانی 
تهران این طرح ها با شرایط خاص و در صورت  امکان پذیر بودن 

به بخش خصوصی واگذار شود. 
حال چگونگــی واگذاری و پرداخت وجه آن در حوزه کارشناســی 
 باید بررســی شــود. در این باره اتاق بازرگانی ایران و تهران با

 تک تک حوزه های تخصصی جلسه داشته است. این موضوع هم 
در کمیسیون اقتصاد سالمت در حال پیگیری است.
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حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران و ایــران و همچنین نائب رییس 
کمیسیون اقتصاد و سالمت اتاق تهران و رییس 
کمیســیون رقابت، خصوصی ســازی و ســالمت 

اداری اتاق ایران است. 
وی در حوزه های مختلفی از جملــه حوزه صنایع 
غذایی تبدیلی کشاورزی، شرکت های استارتاپی 
و دانــش بنیــان، کارهــای مربــوط به مشــاوره 
مدیریتی و ... فعالیت داشــته و ایــن موارد را 
در کارنامه خود جای داده اســت. از سوی دیگر 
در دوره اخیر هیات نمایندگان در شــکل گیری 

کمیسیون اقتصاد ســالمت به همراهی افرادی 
که در این حوزه در اتاق بازرگانی ورود داشتند، 
نقش آفرین بود و این موضوع باعث شــد برای 
اولیــن بــار در اتــاق بازرگانــی تهــران موضوع 
کمیسیون اقتصاد ســالمت به عنوان یک حوزه 
مهم از کســب و کار ایجاد شود. وی جزو افرادی 
بود که توانستند این کار را انجام دهند و امروز 

از این همکاری بسیار خشنود است.
در ادامه مشروح گفت و گو با حسن فروزان فرد، 
 عضو هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران را 

می خوانید:

 شفافیت، نخستین گام در
پذیرش مسئولیت
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نظر شــما درباره تشکیل کمیســیون اقتصاد سالمت 
 در اتــاق بازرگانی تهران چیســت؟ لطفا کمــی درباره 

شکل گیری این کمیسیون توضیح دهید.
بنده معتقدم تشکیل این کمیسیون دستاوردهای خوبی داشته 
و می تواند با دستاوردهای بیشتری همراه باشد. این اتفاق باعث 
شد تا حوزه اقتصاد ســالمت به رسمیت شناخته شــود. یعنی با 
این اقدام این حوزه جدای از مفاهیم درمانی که بیشــتر از نگاه 
تخصصی درمانی و بهداشتی بررسی می شود به عنوان یک حوزه 
اقتصــادی مورد توجه قــرار می گیــرد و ویژگی هــای اقتصادی 
آن باید درســت بوده باشــد تا بتوان توســعه را در آن رقم زد. 
این موضوع یکی از مهم ترین مســائل در حوزه دارو، پزشــکی و 

تجهیزات پزشکی بوده که در حوزه درمان نیز مطرح است. 
خوشــبختانه توفیقات خوبی در ســرو ســامان گرفتــن تعامالت 
حرفــه ای  میــان بخــش هــای مهــم تولیــدی در دارو، واردات 
 دارو، تولید و واردات تجهیزات پزشــکی و مــواد اولیه در طول 
ســال های گذشــته با محوریت آقای دکتر نجفی عرب و همچنین 
دکتر ریاحی ایجاد شد، زیرا این افراد شناخت و درک درستی از 
حوزه داشتند. درواقع این عزیزان شبکه ارتباطی قوی داشتند 
و بسیار محترمانه در بین افراد حوزه حضور داشته و توانستند 
از تاسیس این کمیسیون حداکثر اســتفاده را برای سروسامان 
دادن به این حوزه، بیان و پیگیری موضوعات مرتبط حوزه داشته 
باشــند. همچنین با توجه به اینکه این دو عزیــز از جنس واقعی 
حوزه سالمت بودند، هم تشخیص آنها در المان هایی که باید مورد 
توجه قرار مــی گرفت به موقع بود و هم بیانــات و اظهار نظرهای 
آنها مورد پذیرش عموم فعاالن این حوزه قرار گرفت. درنتیجه 
تاثیرآنها در گروه های دیگر اتاق و هیات رییســه اتاق بازرگانی 
تهران و ایران و همچنین تاثیر در مقامات و مسئوالن این بخش 

شگرف و ارزنده بوده است.
بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی از این موضوع داشــته باشیم، 
باید گفت، تشکیل این کمیسیون در مقابل برخی کمیسیون های 
دیگر که سابقه بیشتری داشته و عناوین شناخته تری نسبت به 
کمیسیون اقتصاد سالمت را دارا هستند، بسیار موفقیت آمیز 
بوده است. یعنی جلسات کمیسیون به طور منظم برگزار شده و به 
طور معمول این جلسات با مشارکت کامل همراه بوده و توانسته 
در حل و فصل بسیاری از موضوعات و به روز بودن مسائل و بیان 
مشکالت از زوایای مختلف تاثیر گذار باشد و دستاوردهایی برای 

حوزه سالمت به همراه داشته باشد. 
تنها موضوعی که باید به این مجموعه اضافه شود، موضوع درمان 
است. بنده پیش تر نیز به این موضوع اشاره داشته ام و امروز 
بار دیگر آن را یادآوری می کنم و امیدوار هستم زمینه آن برای 
دوره آینده با حضــور نمایندگانی از این حــوزه در اتاق بازرگانی 

فراهم شــود. درواقع موضوع آن است که کســب و کار درمان، 
بیمارستان و درمانگاه ها یک کســب و کار بسیار بزرگ در کشور 
بوده و آینده ای در حال توسعه دارد اما این کسب و کارها نماینده 

ای در اتاق های بازرگانی ندارند.
امروز کســب و کارهایی ماننــد دارو، تجهیزات پزشــکی و... در 
دوره قبل موفق شــدند 2 نماینده مســتقیم در اتــاق بازرگانی 
معرفی کنند و خوشــبختانه این 2 نماینده به دلیل ویژگی هایی 
که به آن اشاره داشتم توانستند اثرگذاری خوبی داشته باشند. 
درنتیجه از نگاه بنده توانستند پیشــرفت های مناسبی را رقم 
بزنند تا دیگران را متوجــه اهمیت جایگاه و تاثیــرات این گروه 

اجتماعی کنند.

کمی درباره مدیریت بیمارستان ها توضیح دهید.
خانواده بنــده ) خواهر و برادر و...( پزشــک هســتند و تنها من 
خارج از حوزه پزشــکی هســتم. البته پــدرم بســیار عالقه مند 
بود تا من نیز پزشــک شوم اما امروز خوشــحال است که پزشک 
نشدم، زیرا توانستم کسب و کار ایشان را به عنوان کسب و کار 
خانوادگی ادامه دهم اما به هر حال در دوره نوجوانی عالقه مند 
بودند تا بنده نیز پزشک شــوم. همزیستی با پزشکان و نشست 
و برخاســت با جامعه پزشــکی خانواده و همچنیــن برخی پروژه 
هایی که برای فعالیت های مدیریتی در بیمارستان ها انجام داده 
ام، من را متوجه کســب و کار بســیار بزرگ درمان کرد. درواقع 
در همین ســطح کمی که کســب و کار درمــان در بخش خصوصی 
دارد، هر یک از بیمارســتان های کوچک و متوسط به اندازه چند 
 کارخانه تولیدی نیرو داشته و گردش مالی آنها به طور معمول از 
کارخانه های تولیدی بیشتر است و ارزش افزوده تولید شده در 
آنها قابل مقایسه نیست، زیرا بنده اطالعات فعالیت های تولیدی 
و خدماتی را در اختیــار دارم. درواقع یکی از فعالیت هایی که ما 
انجام می دهیم، جمع آوری اطالعات فعالیت های تولیدی کشــور 
اســت و در این دیتابیس بیش از 3 هزار شرکت هر ساله مورد 
بررســی قرار می گیرند. درنتیجه می دانم درباره چه موضوعی 

صحبت می کنم.
هر یک از این  بیمارســتان ها به اندازه چند شرکت مهم گردش 
مالی، اشــتغال و تولید ارزش افزوده دارنــد و فعالیت و رفتار 
اقتصادی و مشــکالت آنهــا و همچنیــن محدودیت هایــی که در 
کنار آنها وجود دارد و نقاط قوتی که می توانند در توســعه تولید 
ارزش افزوده بــه همراه داشــته باشــند به ویــژه مفهومی که 
امروز به عنوان گردشگری سالمت مطرح است) با توجه به وجود 
کشورهای همسایه و وضعیت پزشــکی آنها و هزینه های ارزان 
درمان در ایران نسبت به آنها و همچنین وجود پزشکان متبحر( 
به نظر می رسد حوزه درمان یکی از حوزه های بسیار مهمی است 
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که تاثیرات جدی در فضای کسب و کار دارد. این موضوع غیر از 
آن اســت که درمان خود به معالجه و تعامل با انسان ها که عامل 
اصلی توسعه در کشور هستند و طول عمر و سالمت زیستن آنها 
تاثیرات چشمگیر در تعامالت اقتصادی دارد، اما خود یک کسب 
و کار بســیار بزرگ اســت اما به اعتقاد بنده کمتر به عنوان یک 
کســب و کار مورد بررســی قرار می گیرد و کمتر به آثار کسب و 
کاری آن پرداخته می شــود. از ســوی دیگر معضالت و مشکالت 
موجود در این حوزه نیز به اندازه کافــی مورد توجه و دقت قرار 

نگرفته است. 
با چنین ترتیبی اگر مــا در دوره بعد بتوانیم کمیســیون اقتصاد 
سالمتی داشــته باشــیم که حداقل یک نماینده از حوزه درمان 
 داشــته باشــد، زنجیــره درمانی نیــز به اعتقــاد بنــده کامل تر

 خواهد شد. 
امیدوار هستم این اتفاق رخ دهد زیرا براساس درکی که دارم 
معتقدم این اتفاق می تواند حرکتی تکمیل کننده برای کمیسیون 
سالمت باشــد. زیرا در اقتصاد ســالمت نمی توان تنها به دارو، 
تجهیزات پزشکی و مواد اولیه نگاه کرد، بلکه یک قسمت مهمی از 
آنها به موضوع درمان و حتی حوزه آرایشی و بهداشتی اختصاص 
پیدا می کند. زمانی که می گوییم اقتصاد سالمت اما درمان در آن 
قرار ندارد می تواند کمی ناقص باشد، بنابراین امیدوار هستم 
با برطرف شــدن این نقص با حضور یک فعال شــناخته شده این 
عرصه در اتاق بازرگانی، این کمیسیون به یک کمیسیون کامل که 
زنجیره را پوشــش داده و موضوعات مربوطه را در قالب زنجیره 

بررسی می کند، تبدیل شود. 
حال با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی کمیسیون صنایع غذایی و 
کشاورزی به صورت مستقل وجود دارد، موضوع غذا یک متولی 
مستقل دارد اما همیشــه فکر می کنیم موضوع غذا، تهیه، سرو 
آن و تمامی مســائلی که عامل پایداری ســالمتی اســت در قالب 
تعامل بــا اقتصاد ســالمت قابل توضیح اســت. حال بــا توجه به 
وجود کمیسیون مستقلی به نام “کشاورزی و صنایع غذایی” اگر 
کمیســیون اقتصاد ســالمت کامل شــود می توانیم شاهد کامل 

شدن چرخه باشیم. 

برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در اســفند ماه سال 
جاری را چطور ارزیابی می کنید؟

در اسفند ماه سال جاری با یک اتفاق بســیار مهم یعنی انتخابات 
اتــاق بازرگانی ایــران و همچنین اتــاق بازرگانی تهــران مواجه 

هستیم.
به شــخصه معتقد هســتم، ظرف چند دوره برگــزاری انتخابات 
در هر دوره یک مجموعه از رفتارهای جدید در انتخابات شــکل 
گرفته است و این رفتارهای نوآورانه زمینه های برگزاری بهتر 

انتخابات را فراهم کرده و جنبه مردم ســاالرانه و یا دموکراتیک 
بودن آن بهبود پیدا کرده است و گروه های بیشتری از صاحبان 
رای متوجه هستند که خوب است در انتخابات شرکت کرده و به 
فکر معرفی کاندیدای مناسب در این عرصه باشند. از سوی دیگر 
رقابت ها نیز جدی تر شده و تعداد کاندیدا افزایش پیدا کرده 
است. همچنین فضای عمومی رو به باز شدن است و به نظر بنده 
این موضوع نکته مثبتی اســت اما هنوز با یک مکانیزم انتخاباتی 

ایده آل فاصله زیادی داریم. 
در نظام های انتخاباتی که قرار اســت ظرفیــت های دموکراتیک 
در آن بهره منــد شــود، دو مقیــاس از گفــت و گو وجــود دارد؛ 
یکــی ظرفیــت هــای کاندیداتــوری یــا نامــزدی در انتخابات و 
دیگری ظرفیــت صندوق یــا روز برگــزاری انتخابات اســت. به 
هر میــزان که فاصله بیــن زمان رســمی اعــالم کاندیداتوری تا 
 زمان برگــزاری انتخابات با واقعیت ها و ظرفیــت های آن جامعه
هماهنگ تر بوده و دوره شکل گیری گفت و گو های چالش برانگیز 
و بررســی گفتمان های مختلــف بــرای اداره آن مجموعه صنفی 
 مناســب تر باشد، وزن کشــی مناســب تری در پای صندوق رای 

رخ می دهد.
یکی از مشکالت اصلی از نگاه بنده به عنوان کسی که در نزدیک 
به  15 درصد انجمن های مختلف صنفی و تشکل های کارکردی و 
موضوعی در اطراف اتاق بازرگانی  وتعامالت آن حضور دارم ) در 
انتخابات، هیات مدیره( آن اســت که فاصله زمانی اعالم نامزدی 
 تا رای گیری بســیار کوتاه اســت و این کوتاه بودن فاصله زمینه 
 بهره گیری از اندیشه ها، گفت وگوها و عقاید نامزدها را فراهم 

نمی کند.
اما موضوع بعدی آن است که در جایی همچون اتاق بازرگانی که 
آن را مادر تشــکل ها می دانیم و فکر می کنیــم آنجا مرکز توجه 
تشکل ها بوده و آنها در قالب تشکل های صنفی تشکیل شده و 
با اهداف مشخص موضوعات صنفی خود را پیگیری می کنند، اما 
یک جایی در اتاق بازرگانی قرار است در باال دست به عنوان مادر 
تشکل ها وجود داشته باشد که دارای حقوق ویژه بوده و تعامالتی 
ویژه با مجموعه حاکمیت دارد و در تعدادی از مجامع مهم کشــور 
نماینده داشــته و امکان گفت و گو با نفرات ارشــد و مهم کشور 
را داشته و همچنین امکان دعوت افراد مهم کشور را در اختیار 
دارد. به عنوان مثال شاهد هســتید که هر بار در جلسات هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی یکی از وزرا یا مســئوالن کشور حضور 
داشــته و معاونان وزرا در کمیســیون ها حضور پیــدا می کنند. 
یعنی اتاق بازرگانی مکانی است که به دلیل تعریفی که در تعامل 
با حاکمیت برای آن صورت گرفته، مسئوالن و صاحب نظران خود 

را موظف به تعامل با مجموعه اتاق بازرگانی می دانند.
در چنیــن جایگاهی، افــرادی که مــی خواهنــد وارد این عرصه 
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شــوند باید به اهداف فراصنفی خود توجه داشته باشند. البته 
سازماندهی صنف و رساندن اجزا و انجمن ها و تشکل های مختلف 
به قواعد مشترک جزو کارهایی است که اتاق بازرگانی انجام می 
دهد. به عنوان مثال کمیسیونی مانند کمیسیون اقتصاد سالمت 
تالش می کند از گروه های مختلفی که گاهی متعارض هستند در 
زیر چتر کمیسیون زمینه سازی، جمع بندی های واحد یا پیام های 
روشن تر به حاکمیت دست پیدا کند. درواقع وظیفه تشکل این 
موضوع اســت. اما انتظار از نماینده اتاق بازرگانی که قرار است 
عضو هیات نمایندگان باشد، این است که بتواند شبکه وسیعی 
از ارتباطــات را در اختیار داشــته باشــد که هم مــورد پذیرش 
عمومی فعاالن عرصه خود و هم فعاالن عرصه های دیگر اقتصادی 
باشد. او به عنوان یک فرد وزین، توانمند با شبکه ارتباطی خوب 
شناخته شده باشد تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

همیشه تعدادی افراد با ســابقه در دوره هایی که حداقل بنده 
حضور داشــتم، وجود داشــتند که به اندازه کافی شناخته شده 
بودند و تقریبا خاستگاه رای آنها مشــخص بوده و جامعه مرجعی 
حامی آنها تا اندازه ای مشخص بوده است اما رفته رفته این افرد 
سنشان بیشتر شد و برخی دیگر توانایی ادامه  کار را نداشتند و 
برخی خود تمایلی به حضور نداشتند، درنتیجه گروه های جدیدی 
وارد صحنه می شــوند. یعنی جوان تر ها و دوره های ســنی دهه 
30 و 40 کم کم به حضور در انتخابات اتــاق بازرگانی عالقه مند 

شده اند.
من فکر می کنم حداقل برای کســانی که در سن میانسالی قرار 
داشته و وارد این صحنه می شوند، موضوع بسیار مهم آن است 
که پیش از آنکه احساس مسئولیت شخصی برای حضور در این 
داشته باشند در یک جامعه قابل قبول به عنوان جامعه مرجع که 
گروهی از هم صنفان یا افراد برجســته ای که در اتاق بازرگانی 
فعالیت های مهم انجام داده اند یا با گروهی از تشکل های شناخته 
شده اقتصادی، خودشــان را عرضه کرده و با گفت وگوهایی که 
انجام داده و سوابقی که ارائه می دهند، زمانی ادعای نامزدی خود 
را مطرح کنند که یک مرجع مشــخص و قابل ذکر آنها را به عنوان 
نامزد معرفی کرده باشد. این مکانیزم جاری نظام دموکرات دنیا 
است. یعنی شما در انتخابات کشورهای توسعه یافته تر در حوزه 
دموکراسی این موضوع را به عنوان یک قانون مشاهده می کنید. 
به عنوان مثال در فرانسه کسی نمی تواند امشب تصمیم بگیرد 
که فردا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. مکانیزم های 
تشکلی و سندیکاها کارکردهای خود را انجام داده و از میان خود 
نفرات برگزیــده ای که می تواننــد فراتر از صنف خــود فعالیت 
داشــته را شناســایی کرده و با مکانیزم رای گیــری های داخلی، 
آنها را انتخاب و به عنوان نمایندگان خود بــه صحنه رقابت های 
بزرگتری مانند مجلس، اتاق بازرگانی یا ریاست جمهوری معرفی 

می کنند.
ما همانطور که در انتخابات ریاســت جمهــوری به موضوع فکاهی 
که هر 4 سال یکبار مشــاهده می کنیم، هزار نفر با حداقل های 
دانش و توانمنــدی به خود جرات می دهند تــا در یک بازی قرار 
گرفته و شناخته شوند، چند روز وقت وزارت کشور را می گیرند 
و ثبت نام بی فایده انجام می دهند. درواقع این یک نمایش نامه 
تکرار شونده اســت که شــاید از حالت فکاهی هم خارج شده و 
یک حالت غم انگیز وجود داشته که هر فردی که شایستگی فکر 
ریاســت جمهوری را هم ندارد کاندید شود. ما از این موضوع به 
نام دموکراسی یاد می کنیم اما به اعتقاد بنده این موضوع نقض 
دموکراســی اســت زیرا عقل جمعی جامعه حاضر نیســت چنین 
افرادی را به عنوان کاندیدا بپذیرد. شاید این موضوع به نوعی 
ضربه زدن به دموکراســی اســت، یعنی به معنای پایین آوردن 
جایگاه ریاست جمهوری در یک کشور است که اجازه دهیم آنقدر 
سطح آیتم مورد نیاز پایین باشد که هرکســی از هر جایی بدون 
هیچ پشتوانه ای تشخیص دهد که می تواند رییس جمهور شود.

با این نگاه خواهیــم دید در انتخابات دیگر هــم چنین موضوعی 
وجود دارد، متاســفانه این موضوع در انتخابــات اتاق هم وجود 
دارد. یعنی چنــد هفته مانده به انتخابات به حســاب یک تماس، 
مشــورت، فرصت و یا توانمنــدی هایی که در خود مــی بینند به 
موضوع نامزدی در انتخابات عالقه مند می شــوند و فکرمی کنند 
این انتخابات فرصتی برای نمایش خود و ارائه اطالعات شخصی 
اســت. به نظر بنده این موضوع به رفتارهــای دموکراتیک کمک 
نکرده و باعث یک شلوغی و ازدحام بی خود در چارچوب انتخابات 
 می شــود و زمینه گفت وگوهــای حرفــه ای و مطالبــه گری های

 حرفــه ای رای دهنــدگان را فراهــم نکــرده و پراکندگــی 
ایجاد می کند.

در همــان انتخابات ریاســت جمهــوری، فیلتری به نام شــورای 
نگهبان وجود دارد کــه به موقع وارد صحنه شــده و تعداد را به 
 گونه ای محدود می کند که زمینه گفت و گو فراهم شود. در همه 
نظام های بین المللی هم این موضوع وجــود دارد، یعنی در هیچ 
کجای دنیا 100 نفر کاندید پذیرفته شــده در انتخابات ریاست 
جمهوری وجود نــدارد، زیرا زمینه گفت وگو و چالش مناســب را 
وجود 100 کاندیدا فراهم نمی کند حتی در کشــورهای بســیار 
توســعه یافته در حوزه دموکراتیک و در باالترین ســطوح آزادی 
هم شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود و اینکه چه کسی می تواند 
در عرصه انتخابات خود را معرفی کند. باید بتواند نمایشی بدهد 
که جامعه مرجعی که به صورت رسمی تشکیل شده و او را قبول 
دارد و توصیه می کند کیست. این موضوع یکی از نقص های مهم 
 ما در همه حوزه های انتخابات بوده و تنها مربوط به انتخابات اتاق 
نمی شــود. معموال نفراتی که می خواهند خــود را در انجمن ها و 
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تشکل ها معرفی کنند همان روز برگزاری مجمع دست بلند کرده 
و عنوان نامزد معرفی می کنند. نه پیش تر اعالم آمادگی کرده و نه 
گفت وگو و اعالم برنامه ای داشته اند و همانجا با یک گفت و گوی 
هیجانی یا انتقاد و پیشنهاد هیجانی معموال چند نفری رای آورده 
و باعث می شوند هیات مدیره تشــکل ها توانمندی های الزم را 
در اختیار نداشته باشد زیرا تصویر درستی از اینکه قرار است 
چه اتفاقی در این تشکل رخ دهد ندارند. عضو تشکل هستند و 
از جزییات با خبر نیستند اما در روز مجمع خود را به عنوان نامزد 
معرفی می کنند و ظرف 3 الی 5 دقیقه فرصت معرفی خود را جزو 
افرادی می شــوند که رای آورده و وارد هیات مدیره می شوند. 
درنتیجه نمی تــوان انتظار داشــت این انجمن و تشــکل بتواند 
رفتارهای بلندنظرانه و حرفه ای برای اداره خود داشــته باشد. 

 این موضوع در اتاق بازرگانــی هم وجــود دارد. درنتیجه تاکید
 می کنــم، نامزدی خود یکــی از مهم تریــن پایه هــای رفتارهای 
دموکراتیک است. اگر شکل نامزدی درســت رخ دهد می توان 
امید داشت وزن کشی پای صندوق نیز یک وزن کشی منصفانه، 
منطقی و پیش برنده باشد. اگر شکل و اعالم نامزدی ها به اندازه 
کافی حرفه ای و مبتنی بر خرد ورزی نباشــد، نمــی توان چندان 
امیدوار بود آنچه در پای صندوق های رای رخ می دهد یک رفتار 
خردمندانه و هوشیارانه و پیش برنده باشد. گرچه ما به صندوق 
احترام می گذاریم و قاعده ای اســت که منجر به توسعه ما شده 
است اما احترام به صندوق با اینکه لزوما نتایج حاصل از صندوق 
بهترین ها باشــد و پیش بینی کننده باشــد، یکی نیســت. ما در 
 20 سال اخیر بارها این موضوع را در سطح ملی و تشکلی تجربه 
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کرده ایم که وزن کشی پای صندوق با آن چیزی که شایسته است 
اتفاق افتد و یا بتواند نتایج پیش برنده برای آن صنف، مملکت و 

جامعه داشته باشد لزوما هماهنگ نیست.
راه درمــان این موضوع آن اســت که گروهی بــرای پیاده کردن 
روش های جدیــد در این زمینــه تصمیم گیری کننــد. در دوره 
گذشته ائتالف برای فردا یک ائتالف انتخاباتی بود که شکل گرفت 
تا نشان دهد دنیا تغییر کرده و برای اینکه یک تشکل بتواند برای 
حوزه تشکلی خود موفق باشد الزم است افراد همفکر را پیش تر 
از برگزاری انتخابات دور هم جمــع کرده و آنها را متعهد به برخی 
اصول کند و برنامه های واحدی را برای آنها طراحی کرده و آنها را 
در یک قالب شکل یافته عرضه کند. درواقع ورود یک ائتالف به 
حوزه نمایندگی این ویژگی را فراهم می کند تا قسمت عمده ای از 
موارد زمان بر را که چندین ماه و یا چندین سال پس از انتخابات 
برای ساماندهی آنها در یک تشکل وقت صرف می شود، پیش تر 

هماهنگ کرده باشد.
یعنــی زمانی که افــراد متعــدد و متفاوتــی که قبــال همدیگر را 
نمی شــناختند در قالــب 40 نفر عضو هیــات نماینــدگان وارد 
اتاق بازرگانی می شــوند، چند ماه زمان صرف می شــود تا آنها با 
یکدیگر آشــنا شــده و بتوانند پس از آن وارد همکاری شوند و 
چه کمیســیون هایی را تشــکیل دهند. هر تصمیمی که در اتاق 
بازرگانی گرفته شــود از انتخاب رییس، هیات رییســه ، روسای 
کمیسیون ها و... نیازمند صرف زمان اســت تا این اجماع انجام 
شــود. یکی از موفقیت های اتاق تهران در دوره اخیر آن بود که 
ائتالف برای فردا علی رغم هر انتقادی که ممکن است به آن وارد 
باشد که می توانست اندیشه بهتری داشته باشد، اما یک جمعی 
پیشــاپیش با احترام به اینکه می خواهند بــه نتایج ارزنده تری 
دست پیدا کنند چندین ماه پیش از انتخابات بارها با هم نشست 
و گفت و گو داشتند و حاضر شــدند از یکدیگر پشتیبانی کرده و 
ترتیب هایی را برای اداره اتاق پیشاپیش آماده و کار را از فردای 
انتخاب هیات نمایندگان آغاز کنند. آنها توانســتند با یک جلسه 
رییس را انتخاب کرده و با یک جلســه روســای کمیســیون ها را 
مشخص و به سرعت فعالیت های اجرایی در اتاق را آغاز کنند که 

این خود نکته بسیار پر اهمیتی است.
اگر به دســتاوردهای اتاق بازرگانی تهران در چند سال گذشته 
نگاه کنیم خواهیم دید تماما حاصل این هماهنگی است. به اعتقاد 
بنده این موضوع یک دســتاورد مهم برای اتــاق بازرگانی بوده و 
ناشی از آن اســت که تعدادی افراد جمع شده و گفتند می توان 

این کار را اصالح کرد.
ائتــالف انتخاباتــی تنهــا ایــن نیســت کــه یــک هفتــه مانــده 
بــه انتخابــات تصمیــم بگیرنــد اســم هایشــان را در لیســت 
کنــار یکدیگر منتشــر کننــد، بلکــه ائتــالف واقعــی انتخاباتی 

آن اســت که از مــاه ها قبل افــرادی که شــباهت هایــی از نظر 
اندیشــه و یــا رفتار بــا هــم داشــته و همچنین ســوابق بهتری 
داشــته و مورد توجه تشــکل هــا و جامعــه هســتند را در کنار 
 یکدیگــر جمــع و آنهــا را ســاماندهی کننــد تــا ایــن اتفــاق

 رخ دهد.
این موضوع گام بزرگی بود یعنی به نظــر می آید بعد از انتخابات 
اتاق حتــی در انتخابات دیگر نیز تکرار شــود، درواقع معتمدین 
لیست هایی را با هماهنگی، چالش و گفت و گو آماده کنند و نتیجه 
نهایی تهیه لیست آن باشد که به مردم بگویند خواهش می کنیم 
اعتماد کرده و این افراد که با هم در تعامل بوده و اهداف مشترک 
دارند را انتخاب کنند زیرا در صورتی که با یکدیگر در یک حوزه 
نمایندگی حضور داشــته باشــند احتماال نتیجه بهتری را کســب 
خواهند کرد. این موضوع در دوره قبــل انتخابات اتاق بازرگانی 

رخ داد و موفقیت های خاص خود را داشت.

ارتقای مد نظر شما چیست؟
 ارتقایی که مد نظر بنده اســت موضوعی فراتر از تشکیل چنین 
ائتالفی اســت. به نظر من بهترین حالت ترتیبی اســت که به آن 
اشاره دارم، قاعدتا باید مجموعه های تشکلی و صنفی ما در داخل 
خود به موضوع انتخابات حساس شــده و بهترین های خود را که 
فکر می کنند در فراصنف و فراتشکل آنها به بهبود مستمر محیط 
کسب و کار به دلیل درک مناسب، دانش، تجربه و شبکه ارتباطی 
خوبی که دارند کمک می کنند از داخل خود شناسایی کرده و آنها 

را به عنوان کاندیدا در عرصه انتخابات معرفی کنند.
آن زمــان معتمدین و قدیمــی ترین فعاالن اقتصــادی به صحنه 
فراهم شــده نگاه کرده و از بین کاندیدایی که توسط گروه های 
مختلف و تشکل های گوناگون معرفی شده و با توجه به توانمندی 
آنها، افکار، اندیشه وسوابق فعالیت هایشان و همچنین متناسب 
با اندیشه هایی که در راس ائتالف وجود دارد، را انتخاب کنند.  
نفراتی که کنار هم جمع شده و ائتالف های متعدد انتخاباتی ایجاد 
کرده اند که مــی تواند جذاب بوده و توجه افــراد را به انتخابات 
جمع کند و در فاصله ای بیش از یک ماه مانده به انتخابات تضارب 

افکار حرفه ای بین آنها به وجود آید.
به نظر بنده این مسیری است که باید طی شــود. اما آنچه امروز 
همچنان ســعی بر رخداد آن اســت و در انتخابات  قبلی هم بوده 
آن اســت که با فاصله چند روزه به انتخابات اغلب لیستی توسط 
چند نفر از افراد با ســابقه و توانمند در این عرصه بسته شده و 
ســپس البی ها و گفت و گو ها انجام گرفته اســت تا تشکل های 
مختلف فعاالن اقتصادی با اعتماد به ســر لیست هایی که لیست 
را معرفی کرده قانع شده و به این لیست و افراد آن رای دهند. 
این دو مکانیزم است، اینکه لیستی توسط افراد محدودی تهیه 
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شود بدون هماهنگی خیلی پیشرفته با جامعه مرجع و بعد ما سایر 
افراد را قانع کنیم که این لیســت، لیســت بهتری است و آنها را 
وادار به همراهی با این لیســت کنیم. اما یک زمان اســت که ما 
به عنوان افراد با سابقه تر و توانمند تر به صحنه ای که نامزدها 
در آن حضور دارند نگاه کرده و آن نامزدهایی که با منطق بهتری 
معرفی شده و جامعه مرجع روشن تری پشت آنها قرار دارد و نام 
افراد معتبر تری در کنار نام آنها به عنوان افرادی که تاییدشان 
می کنند قرار گرفته اســت را انتخاب می کنیم. از ســوی دیگر 
همین نامزدها به دلیل آنکه صاحب توانمندی های بهتری هستند 
خود می توانند در تعامل بــا نامزدهای دیگر افــراد همفکر خود 
را پیدا کنند. در خــالء وجود احزاب اقتصادی روشــن در ایران، 
 گریزی از شکل گیری این ائتالف های کوتاه مدت نیست اما همین
  ائتــالف های کوتــاه مدت مــی توانــد با مکانیــزم های قــوی تر

 کامل تر و موثر تر باشد.
با چنین نگاهی بنده به نوبه خود با توجه به اینکه مدت ها اســت 
به این موضوع اندیشــه کرده ام در ابتدای آذرماه ســال جاری 
به دوســتان و همفکران خود این موضوع را به عنوان پیشــنهاد 
اعالم کردم و از این زمــان تصمیم گرفتم ایــن دوره با توجه به 
 اســتانداردی که برای خود قائل بودم و با توجه بــه این که فکر
می کــردم پایه آرایی کــه می تواند امســال پایــه رای موفق در 
انتخابات باشد چقدر اســت، تصمیم گرفتم حداقل با 100 نفر 
از فعاالن اقتصادی در عرصه های مختلف گفت و گو کرده و خود 
را ملزم به آن کنم که اندیشــه های کلی و سوابق خود و آنچه به 
عنوان تجربیات در این دوره داشتم را با آنها به اشتراک گذاشته 
و جویا باشم که از نظر آنها حضور بنده به عنوان یک فرد فعال در 
چنین عرصه هایی به چه میزان می تواند مفید بوده و تا چه اندازه 
حاضر هستند بنده را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود در عرصه 

انتخاباتی معرفی کنند.
تقریبا آذرماه صــرف این موضوع شــد و تا به امــروز با بیش از 
100 نفر موفق به گفت و گو به شکل های مختلف شده ام، به نظر 
بنده و به عنوان کسی که بیش از آنکه بخواهد توصیه به این کار 
کند خود را درگیر این چالش کرده است، می تواند اتفاق مثبتی 
باشــد. درواقع این چالش شخصی اســت. بنده همه دوستان و 
همه کســانی که عالقه مند هســتند در حوزه نمایندگی پذیرای 
نقشی باشند به ویژه آنهایی که دارای ســابقه در اتاق بازرگانی 
هستند را  به چالش کشــیدن خود دعوت می کنم. از زاویه نگاه 
افرادی که می خواهند دوره نمایندگی خود را تمدید کنند حتما 
باید بازخوردهای یک بــه یک تعدادی از افــراد موثر را با گوش 
 باز شــنوا باشــند تا زمینه های الزم برای طرح ریزی مناسب در 

دوره های آینده را داشته باشند.
فکر می کنم براساس آنچه از نمونه های مثبت دموکراتیک دنیا 

درک کرده ام، حتی طرح ریزی جزئیات برنامه ها و اهداف قاعدتاً 
باید پس از این نشست ها و گفت و گو ها فراهم شود. نامزد یک 
مســیر فکری و گفتمان عمومی در حوزه اقتصاد و کســب و کار و 
اصالحاتی که می تواند در این حوزه داشته باشد، دارد اما هدف 
گذاری ها و جزئیات و اولویت ها قاعدتا بایــد برگرفته از جامعه 
مرجعی باشــد که با آنها گفت و گو می کند. من تعجب می کنم یک 
نامزد پیش از آنکه یک تامل وســیع آن هم نه تنها با هم صنفان 
خود بلکه با جامعه مرجع رای دهنده داشته باشد، زیرا همه افراد 
رای دهنده در اتاق بازرگانی می توانند به 40 نفر رای بدهند به 
 این معنا که اگر من فعال اقتصادی در حوزه کشــاورزی هســتم 
می توانم به فعال اقتصادی در حــوزه بازرگانی هم رای بدهم و 
حق رای من برای 40 نفر است، به این ترتیب من نمی توانم ادعا 
کنم که اگر می خواهم در حوزه کشــاورزی حضور پیدا کنم الزم 

است فقط با صنف خود گفت و گو داشته و آنها من را بشناسند. 
در حــوزه نامزدی به طــور حتم باید همه شــما را بشناســند، در 
حوزه رای نیز ممکن است شــما فکر کنید اتکا و پایه رای خود را 
 از هم صنف هایتــان دریافت کنید بنابراین حــوزه رای حوزه ای 

دیگر است.
در صورتی که نامزدی فاخر و خردمندانه رخ دهد می توان انتظار 
داشــت ائتالف های قدرتمند تر و ارزشــمند تر بــا ترکیب بهتر 
 در انتخابات شــکل بگیرد و در بیــن فاصله نامــزدی و انتخابات 
 گفت و گو هــای چالشــی تــر و موثرتری به وجــود آیــد. یکی از
 ظرفیت های مهم انتخابات در هر نظام دموکراتیک آن اســت که 
هر چند ســال یکبار جامعه را به فکر وادار و گــروه های مختلف 
درمورد چالش هــا و موضوعات روز با یکدیگــر گفت وگو کرده و 
ســعی می کنند نظرات خود را در زمان مبسوطی توضیح دهند و 
 جامعه رای دهنده ترکیبی از این نظرات و یا یکی از این نظرات را
 می پذیرد و با این پذیرش ایــن پیام را می دهد کــه آنهایی که 
منتقد این نظر بودند بپذیرند که ما نظــر انتقادی را نپذیرفته و 
ترجیحمان این بود، درنتیجه شما در دوره 3 سال آینده  لطفا جایی 
قرار بگیرید که جلوی دســت وپای گروهی که فعال تر بوده و یا 
مورد پذیرش ما بودند را نگیرید و یا در حوزه یک منتقد منصف 
قرار داشــته باشــید زیرا کارزار انتخاباتی به جای درگیری های 
بلند مدت، در زمان اجرا اســت، یعنی یک کارزار محدود در یک 
دوره یک ماهه و یا چند هفته ای بین صاحبان اندیشه و صاحبان 
ایده برگزار می شــود تا هرچه گفت و گوی  چالشــی است در آن 
انجام گیرد و از بین آنها عقل جمعــی انتخاب خود را انجام داده و 
تیم برنده آن چیزی را که جامعه رای دهنده انتخاب کرده است را 
سرعت اجرایی کند و تیم بازنده نیز تبدیل به منتقدی می شود 
که به اصل موضوع انتقادی نداشته و توقف ایجاد نمی کند، بلکه 

کار کارشناسی خود را انجام می دهد.
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به نظــر بنده بــا توجه بــه مکانیزمــی که به آن اشــاره 
داشــتم  به انــدازه کافــی کارزار انتخاباتــی نداریم، 
شــکل کاندیداتوری ها به اندازه کافی شفاف نیست. 
معتقد هســتم شــفافیت در تمامــی عرصه هــا زمینه 
شکل گیری مسئولیت اســت. یعنی شفافیت نخستین 
گام در پذیرش مســئولیت اســت.  اگر کسی به دنبال 
پذیرش مســئولیت اســت نمی تواند به اندازه کافی 
شفاف نباشــد. هر گوشــه ای از او که به اندازه کافی 
شــفاف نیســت زمینه ایفای قسمتی از مســئولیت را 
از بین می برد. به هــر میــزان در گام اول در مکانیزم 
کاندیداتوری که اولین گام در این عرصه است، افراد 
شــفاف تر وارد شــوند و زمینه هــای کاندیداتوری و 
دالیــل آن و همچنین پشــتوانه کاندیداتــوری آنها به 
اندازه کافی روشن تر باشد می توان امیدوار بود تا در 
کارزار انتخاباتی رفتار بهتری داشته باشند زیرا جامعه 
هدف آنها انتظار رفتار متناسب با کسانی را دارد که او 
را به عنوان نامزد انتخاب کرده اند. او مسئولیت دارد 
رفتار انتخاباتی اش باعث آسیب زدن به گروهی که او 
را مطرح کرده و تریبون بخشــیده اند، نشود. درنتیجه 
آن شفافیت بالفاصله مســئولیت ایجاد می کند. رفتار 
انتخاباتی در دوره کارزار انتخاباتی شایســته تر شده 
 و رفتــار نمایندگی بعــد از انتخابــات نیز بــه نظر بنده

شایســته تر خواهد بــود و کارپیش می رود. از ســوی 
دیگروزن کشــی در انتخابات تنها وزن کشــی یک فرد 
نیســت بلکه وزن کشــی جامعه مرجع نیز خواهد بود. 
 در انتخابــات عمومی تر نیــز این موضوع را احســاس

 کرده ایم.زمانی که به روشنی مشخص می شود از این 
گروه و این ائتالف و کاندیدای مشخص حمایت کرده و 
آن را اعالم می کنیم، انتخابات به نوعی وزن کشی افراد 
مرجع در جامعه را شامل می شود. افراد مرجع زمانی که 
در قالب این انتخابات وزن کشی می شوند نحوه تعامل 
آنها پس از انتخابات با هیات نمایندگان و مجموعه اتاق 
نیز متفاوت خواهد بود.آن زمان بعید نیست که منتظر 
باشیم هیات نمایندگان انتخاب شده که وابسته به این 
گروه از جامعه مرجع هســتند در ادامه مسیر تعامالت 
خود را با گروه مرجع حفظ کند. یعنی این شفافیت باعث 
می شود که بنده به عنوان شــرکت کننده در انتخابات 
فکر کنم اگر افراد مرجع با سابقه و توانمند هستند فقط 
به کاندیدا رای نمی دهم بلکه با این رای به این موضوع 
توجه دارم که حضور این افراد مرجع در کنار اتاق مفید 

اســت، درنتیجه به کاندیدای این افراد رای می دهم و فکرمی کنم 
این ترکیب در آینده بهتر با یکدیگر کار می کنند.

صحبت در این باره بسیار است و گوشه های فراوانی دارد که صحبت 
درمورد هرکــدام از آنها می تواند ارزش افزوده مناســبی را ایجاد 
کند. امیدوارم این گفت و گو اولیــن و آخرین گفتگو در این عرصه 
نباشــد و از مجله وزین خبردارو و حوزه های رسانه ای معتبر انتظار 
دارم این اندیشــه را به چالش بکشــند تا ما امیدوار باشیم جدا از 
آنچه به عنوان روند معمول انتخابات رخ می دهد و عده ای در نیمه 
دوم اسفند ماه امسال انتخاب می شوند، بتوان گفت برگزاری این 
دوره از انتخابات دســتاورد جدیدی به همراه داشــت زیرا بیش از 

گذشته به مکانیزم های انتخاباتی توجه داشتیم و سعی کردیم آن
ها را به چالش کشیده و بهبود بخشیم.
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بیانیه اخالقی نه گانه
یازدهم اســفند ماه،نهمیــن دوره انتخابــات اتاق 
بازرگانی،صنایع ،نعادن و کشــاورزی کشور برگزار 
خواهد شد.انتخابات نشانه ی بالندگی و احترام با 
آراء ذینفعان اصلی هر نهادی اســت.اما روی دیگر 
این ســکه رقابتهای پیدا و پنهانی اســت که میان 
نامزدها و گروههای انتخاباتی رخ مــی دهد که اگر 
چارچوب اخالقی مشخصی برآن حاکم نباشد،لطمه 

به این فرایند مهم و نتایج آن خواهدشد.
از این رو برکلیه کسانی که پای در عرصه ی انتخابات 
می گذارند،واجب است که پایبند چارچوب اخالقی 
وآداب رقابت انتخاباتی باشند.ار این رو”ی ائتالف 
برای فردا”با امید به اینکه حفظ ارزشــهای اخالقی 
ســرلوحه رفتار و گفتار نامزدها در ایــن انتخابات 
 باشد.مشــور اخالقی خودرا به شــرح زیر منتشــر

می نماید:

منشور اخالقی
ما،نامزدهای”ائتالف برای فردا”در آستانه ی انتخابات دوره ی 
نهم اتاق  بازرگانی،صنایع،معادن ،و کشاورزی  تهران وظیفه 
خود می دانیــم که برای حفظ و ترویج اصــول اخالقی،پایبند 
خود و کارکنان ستادهای انتخاباتی خود را به اصول زیر اعالم 

و تعهد نماید.

1-در معرفی خود،پیشــینه ی تحصیلی و حرفــه ای خود با 
صداقت و بدون مبالغه عمل خواهیم کرد.

2- دراعالم وعده ها و برنامه هــای انتخاباتی ائتالف اغراق 
نخواهیم کرد.

3- دربرنامه های تبلیغاتی وانتخاباتی،تخریب رقبا وســایر 
نامزدها وگروها را ناپسند می شماریم واز آن پرهیز خواهیم 
کرد.تالش ما این خواهد بودکه به جای نفی دیگران،برتبیین 

نظرات وبرنامه های خود متمرکز باشیم.

4-ازتجسس در احوال شــخصی ســایر نامزدها خودداری 
وآنرا تقبیح می کنیم.هرگونه تالش برای حذف رقبا از طریق 

پرونده سازی را ناپسند می شماریمو

5-درتبلیغات برای خود وگروه منتســب بــه خود،به ظوابط 
تعیین شده احترام می گذاریم وآنها را رعایت می کمیم.

6-درمصاحبه ها ومناظره های عمومی ومطبوعاتی درچارچوب 
ادب واحترام حضور خواهیم یافت واز تخریب سایر نامزدها 

و گروهها جدا پرهیز خواهیم کرد.

7- درصورت عدول هریــک از نامزدهای ائتالف وهمکاران 
اجرایی ســتاد انتخاباتی از اصول این منشور،فورا تذکرات 
الزمه را به ایشــان می دهیم ودر اصالح خطای انجام شــده 

مشترکآ اقدام می کنیم.

8- برای جلب نظرا رای دهندگان وتاثیر گذاشتن بر آنها از 
ارایه اطالعات نادرست و آمارهای خالف واقع و مستند پرهیز 

می کنیم.

9- به موجب این منشور تعهد می کنیم پس از تایید صحت 
انتخابات توسط هیات نظارت به نتیجه آن هر چه باشد احترام 
بگذاریم و با منتخبین بــا نهایت صمیمیت ورعایت شــئون 

جامعه مدنی همکاری کنیم.

در پایان”ائتالف برای فردا” از همه نامزدها وگروهای فعال 
در انتخابات اتاق دعوت می کنــد که با اعالم پایبند به اصول 
اخالقی فوق الذکر،زمینه را برای برگزاری انتخاباتی سالم و 

در شآن بخش خصوصی کشور فراهم آورند.

منشور اخالقی “ائتالف برای فردا”
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01
تکمیل فرایند الکترونیک کردن صدور کارت عضویت 

وبازرگانی جهت تسهیل امور
توضیحات: الکترونیک شــدن تمامــی مراحل صــدور وتمدید کارت 
 بازرگانــی از جمله مراحــل مهمی چون مفاصاحســاب مالیاتــی و بیمه 

تامین اجتماعی

02
الکترونیــک کــردن فرآیند دریافــت گواهی مبــدا برای 

صادرات کاال
توضیحات:  اتصال به زنجیره اعتبار سنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی 

بین المللی )icc(  به عنوان چهارمین کشوردنیا

03
راه اندازی میز ثبت شرکت ها

 توضیحات:  ارائه خدمــات رایگان مانند تنظیم وثبت صورتجســات
پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاترو..

04
راه اندازی میــز ارئه خدمات مختص ثبت نــام متقاضیان 

صدور کارت
 توضیحات:  بــرای جلوگیری از ســوء اســتفاده های احتمالی توســط 

واسطه ها

05
راه اندازی تماس 1866اتاق بازرگانی تهران ) بالغ بر 15 
هزار تماس ماهانه در ســال 97 میانگین 570 تماس در 

روز(
توضیحات:  پاسخگویی کامل اتاق تهران به اعضا وفعاالن اقتصادی از 
ســاعت 7:30 تا 17 و میزان رضایت مندی بیش از 90 درصد تماس 

گیرندگان

06
ایجاد واحد تشــکل ها و مســئولیت های اجتماعی در اتاق 
تهران از دی مــاه 1395 بــرای حمایت مــادی و معنوی از 

تشکل های بخش خصوصی

توضیحات:
افتتاح و راه اندازی خانه تشکل ها 

ایجاد فضای مناســب  جهت اســتفاده دفتری وبرگزاری جلســات در 
راستای تقویت و توانمندی سازی تشکل ها

)با دو سالن اجتماعات،هفت سالن جلسات و14 دفتر اداریو در اختیار 
گذاردن تمامی امکانات بدن هزینه برای تشــکل ها در بهمن 1396 

انتتاح شدو موردبهره برداری قرار گرفت.
اصالح و اجرایی کردن آیین نامه حمایت از تشــکل ها  با هدف ارتباط 

منسجم اتاق وتشکل های بخش خصوصی
اغاز به کار شورای مشورتی تشــکل ها از اسفند 1396 با هدف بهره 
گیری از ظرفیت تشکل ها در تصمیم گیری و تصیمیم سازی های مرتبط 
با محیط کســب کار و نیل به رشد اقتصادی و توســعه پایدار مبتنی بر 

فعالیت بخش خصوصی

ثبت تشکل ها:
ثبت تشکل ها:دریافت ثبت و الحاق تشکل )52درخواست(

جلب 25 موافقت اصولی از اتاق ایران برای تشــکلها ثبت 20 تشکل 
استانی در تهران

ایجاد بانک اطالعاتی تشکل ها و پرداخت 50 درصد حق عضویت
دریافت اطالعات اعضای 121 تشکل در سال1396 ودریافت اطالعات 
اعضا95 تشکل ملی و 16 تشکل اســتانی در سال97)واسترداد50 
درصد حق عضویت 7هزار و149 عضو تشکل ها جمعا به مبلغ بیش از 

14 میلیارد ریال(
اعطای وام خرید ملک یا تغییر کاربری ملک محل دفتر تشکل ها

تا کنون 20 درخواست برای دریافت تسهیالت جهت خرید تغییر کاربری 
ملک واصل شده است که پس از برسی با درخواست 9 تشکل موافقت 

شده است.

آموزش تشکل ها:
برگزاری بالغ بر 40 دوره تخصص آموزش تشکل ها با حضور بیش از 

یک هزار نفر از نمایندگان 200 تشکل در سال 96و97
برگزاری    ام بی ای      ویژه دبیران تشکل ها:

با همکاری اتاق تهران،دانشگاه امیرکبیر و موسسه پویشگران عرصه 
سوم وتامین 90 درصد هزینه برگزاری دوره،تا کنون نمایندگان 32 
تشکل موفق به گذراندن دوره    ام   بی    ای   دبیران تشکل ها شده اند.

خالصــه ای از مهمتریــن اقدامات و 
دســت آوردهــای اتــاق بازرگانــی 

صنایع،معادن و کشاورزی تهران
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07
راه اندازی انجمن جوانان استان تهران

توضیحات: برابــر مصوبه اتاق و جهــت تقویت بنیــادی فعالیت های 
تشکلی بخش خصوصی

08
انتخاب صــادر کنندگان نمونه اســتان تهــران وبرگزاری 

مراسم تقدیر از این صادرکنندگان
توضیحات:  برای نخســتین بار فرایند انتخابات از دولت به 
اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی  محول شــده است 
وتا کنون دو دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه توسط اتاق 

تهران برگزار شده است.

09
راه اندازی مرکز خدمات داروری اتاق تهران

توضیحات:  وظیفه مرکز داوری،حل وفصل دعاوی و اختالفات تجاری-
داخلی و بین المللی-بین فعاالن اقتصادی است.

ارجاع اختالف تجاری به مرکز داروی،بهترین و با صرفه ترین شیوه حل 
و فصل دعاوی است.

تامیــن  بــر  مرکز،عــالوه  ایــن  داوری  خدمــات  از  اســتفاده 
سالمت،سرعت،دقت در رســیدگی،موجب صرفه جویی در هزینه ها 

و نیز حل و فصل اختالفات به شیوه تخصصی می شود.

10
باز طراحی ســایت اصلی اتــاق تهران بــا محوریت معرفی 
خدمات و تفکیک آن از سایت خبری،همچنین ارتقای کیفی 

سایت انگلیسی
توضیحات:  جهت تســهیل اطالع رسانی و دسترسی به خدمات متنوع 

اتاق تهران.
برابر رتبه بندی الکســا ،اتاق بازرگانی تهران دارای رتبه 41517در 
دنیا و 1213 در کشور است که در بین سایت های اتاق های بازرگانی 
سراسر کشور،دارای بهترین رتبه می باشد.که این موضوع برای یک 
سایت تخصصی رتبه بسیار خوبی است.میانگین بازدید از سایت اتاق 
بازرگانی اتاق تهران )خبری  و خدماتی( بیش از 100هزار بازدید در 

روز می باشد

11
برگزاری پنج نشست از سلسله نشست های راهبردهای 
اقتصادی ایران با حضور چهره های سرشناس علم اقتصاد

توضیحات: ارائه تصاویر کشور و چشم انداز پیش روی برای فعاالن 
اقتصادی با حضورچهــره هایی چون مســعود نیلی،فرهاد نیلی،محمد 
طبیبیان ،موســی غنی نژاد،محمد ســتاری فرد،هاشــم پسران،جواد 
صالحی اصفهانی،محمود سریع القلم،سعید لیالز،سید فرشادفاطمی 

و...

12
تالیف،ترجمه،انتشــار و توزیع نزدیک بــه 24 جلد کتاب 
اقتصادی-تالیف کتاب های اگاهی بخش اقتصادی و ترجمه 
کتاب های مهم،کاربردی و ارزشــمند به ویژه از موسســه 
اکونومیســت از جمله:20 تغییر بزرگ تا 2050،جهانی از 

اعداد،آشوب بزرگ،چرا شکســت میخورید؟،اقتصاد در 
عصر جدید،100سال دگر،ریشه های توسعه نیافتگی و...
توضیحات:  راه اندازی نهضت ترجمه در اتاق تهران با هدف افزایش 
آگاهی فعاالن اقتصــادی و اعضای اتاق تهران و اطالع رســانی به آنان 
درباره جدید ترین تالیفات اقتصاددانان و ناشــران معتبر بین المللی 
به همراه ارائه آخرین شاخص ها و آمارهای اقتصادی-به همراه تالیف 
کتاب زندگینامه کار آفرینان و تولیــد دو کتاب جیبی به منظور مطالعه 
ســریع و کاربردی برای خوانندگان-حضور نمایشــگاه کتاب تهران و 
برگزاری یک نشست تخصصی در این نمایشگاه با موضوع کار آفرینی 

و فرهنگ

13
انتشــار منظم ماهنامه نشــریه آینده نگر،توزیع آن برای 
تمام اعضای فعال و هم چنین در ســطح برخی کتابفروشی 

های منتخب
توضیحات:  بــرای افزایش آگاهی فعــاالن اقتصــادی و اعضای اتاق 
تهران به طور میانگیــن ماهانه در تیراژ حدود18هزارنســخه چاپ و 
عالوه بر توزیع رایگان ببین تمامی اعضای اتاق تهران،درسه نشرمعتبر 

چشمه،ثالت و مرکزنیز توزیع می شود.

14
برگزاری سه دوره مراســم امین الضرب با هدف انتخاب 
کارآفرینــان برتر،تجلیــل از پیشکســوتان صنعــت و 

پژوهشگران برتر حوزه اقتصاد
توضیحات:  بــا هدف تقدیر از نقــش آفرینان،فعــاالن و کارآفرینان 
برتر،تجلیل از پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت،و الگو سازی برای 
نســل جوان اقتصاد ایران/مشــارکت گســتره تشــکل ها و فعاالن 
 اقتصادی در تمامی مراحل این جشــنواره از معرفی افــراد تا داوری

نهایی آنها

15
راه اندازی دوره الزامی دریافت کارت بازرگانی به صورت 

l m s  الکترونیک
 توضیحــات:  صرفــه جویــی در وقــت بــرای متقاضیــان دریافــت 

کارت بازرگانی

16
راه اندازی مرکز آموزش امین الضرب با همراهی سازمان 

فنی حرفه ای و موسسه     wlfl   اتریش
توضیحات:  ارائه آموزش های حرفه ای در حوزه تجارت ، صنعت و... 

به متقاضیان

17
راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری

توضیحات:  ارئه فرصت های سرمایه گذاری کشور به سرمایه گذاری 
خارجی

18
ایجاد ارتبــاط و امضای تفاهــم نامه با موسســات مطرح و 
برتر بین المللی در جهت بهبود وضعیت ایران در شاخص 
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های بین المللی از جمله شــاخص آزاداقتصادی،ریســک 
اعتباری،وبهبــود فضــای کســب کار ماننــد موسســه 
فریزر،پرایس واترهــاوس کوپرز،وی فی اتریش،کپیتال 

اینتلیجنس،رولند برگر،آمبروزتی
توضیحات: در راستای کاهش ریســک اعتباری و تجاری ایران،بهبود 
 وضعیــت کســب و کار،بهبــود جایــگاه ایــران در شــاخص هــا و

 رتبه بندی های جهانی

19
تدوین و تهیه یک گزارش مبسوط مربوط به وضعیت ایران 
در زیر شاخص تجارت فرامرزی در شــاخص بهبود فضای 

کسب وکار
توضیحات:  برسی چگونگی بهبود این شاخص و تهیه و تدوین گزارش 
کامل از نقاط ضعف و قوت در این شاخص برای رفع نواقص و بهبود رتبه 

و نمره ایران دراین شاخص بین المللی

20
تالش برای بهبودیک فضای کسب و کاربا تعامل دوسویه و 
مناسب با قوه مجریه و مقننه در راستای اصالح قانون و آیین 

نامه های اجرایی در حوزه مالیات
توضیحات:  نتایج:-1معافیت مالیات تسعیر ارز

-2بازگرداندن ارزش افزوده صادرات
-3پذیرش اظهارنامه مالیاتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط بدون 

بازرسی برای سال 95و96

21
تالش برای بهبودفضای کســب و کاربا تعامل دو ســویه و 
مناسب با قوه مجریه و مقننه در راستای اصالح قانون و آیین 

نامه های اجرایی در حوزه بیمه تامین اجتماعی
توضیحات:  -1مکلف کردن سازمان تامین اجتماعی به بازرسی دفاتر 

نه حسابرسی
-2محدود کردن دوره بازرسی به یکسال مالی

22
مبارزه با فساد هم در قالب برگزاری همایش های موثر به 
مناســبت روز جهانی مبارزه با فساد و هم تدوین یک مدل 
منطبق بر استاندارد های جهانی برای عاری از فسادکردن 

بنگاهای بخش خصوصی
توضیحات:  در سه سال گذشته در آذر ماه سه همایش با سخنرانان 
ویژه در حوزه مبارزه با فساد برگزار شده است و بخش خصوصی نظرات 

خود را به این مسووالن منتقل کرده است.
هم چنین مدل مبارزه با فســاد در بنگاهای بخــش خصوصی در اتاق 

تهران با هماهنگی با نهادهای بین المللی مانند       
Icc

انجام گرفت که اکنون در مرحله اجرای آزمایشی است.

23
توجه به مقوله مسوولیت های اجتماعی هم در شرایط عادی 

و هم بحرانی
توضیحــات:  کمــک بــه ســیل زدگان ایالم-کمــک به زلزلــه زدگان 

کرمانشاه-تجهیز مدارس مانند ساخت یک سالن با کاربری آموزش در 
مدرسه دخترانه سوم شعبان-تحت پوشش قرار دادن بیش از یکصد 

نفر از دانش آموزان و دانشجویان مناطق محروم

24
برگزاری منظم نشست های شــورای گفت و گوی دولت و 

بخش خصوصی استان تهران 
)تا کنون 53 نشست(  که در آن به مهمترین مشکالت  بخش 
خصوصی در استان پرداخته می شود و مصوبات مهمی برای 

اجرا داشته است.
توضیحات:  برای نمونه بررســی مشــکالت  واحدهای تولید حاضر در 
شــهرک های صنعتی از جمله شــهرک صنعتی عباس آبــاد که منجر به 

مصوباتی برای بهبود شرایط این بنگاه ها شد.

25
توسعه مشاوره های آنالین،تلفنی و اینترنتی در ده حوزه 
مختلف)کارت بازرگانی-صادرات و واردات- امور گمرکی-
مالیاتی-بانکی-حقوقی-بین الملل-بیمه تامین اجتماعی-

کسب و کارهای نوین –آمارو اطالعات اقتصادی(
توضیحات:  اتاق تهران در سه سال گذشــته مساله ارائه مشاوره به 
فعاالن اقتصادی را به جد مورد توجه قرار داده و مشاوران کارکشته و 
مجربی را برای پاسخ دادن به ابهامات و مشکالت کاری فعاالن اقتصادی 

در 10 حوزه مختلف به کار گرفته است.

26
انجام پژوهــش ها و مطالعــات هدفمند)بالغ بــر دو هزار 
صفحه(در راســتای تولید محتوای کاربــردی برای فعاالن 
اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه حوزه خارجی-حمایت از 
پایان نامه های مرتبط در دوره ارشــد و دکترا )متوسط 37 

پایان نامه در سال96(
توضیحات:  انتشارده ها عنوان مطلب اقتصادی و پژوهش به همراه 
برگزاری نشســت های توضیحی از جمله انجام مطالعاتی برای برســی 
ظرفیت های صادرات به کشــورهای همســایه و منطقه و پایش آن با 

حضور مقامات سازمان توسعه و رایزنان بازرگانی

27
تقویتکادر نمایندگان اتاق در هیات های حل اختالف مالیاتی 
و بیمه برای دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی و کارفرمایانی 

که گرفتار پرونده های حقوقی شده اند.
توضیحات:  اطالع رســانی مداوم به اعضا برای مراجعه به نمایندگان 

اتاق قبل از حضوردر هیات ها و دریافت مشاوره برای راهنمایی
عملکرد نمایندگان اتاق تهران در هیات های حل اختالف دائما در حال 

بررسی و پایش است.
این نمایندگان به قوانین و مقررات حوزه خود تسلط دارند و هدف شان 
آگاه سازی کارفرمایان از حقوق شان و دفاع از آنها بر اساس مستندات 

قانونی در هیات های حل اختالف است.

28
راه اندازی باشگاه اعضای اتاق تهران وارئه بازرگانی کارت

توضیحات:  برای ارئه خدمات بیشــتر و بهتر به اعضا در حوزه مختلف 
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با همکاری بانک آینده،بــازرگان کارت ایجاد و به اعضای باشــگاه اتاق 
تهران اعطاشد.

با عضویت در باشگاه اتاق بازرگانی تهران و دریافت کارت،اعضای این 
باشگاه از مزایای ویژه و منحصر بفرد این کارت بهره مند می شوند:

-دارای تمام قابلیت های کارت های بانکی عضو شتاب
-برگشت درصدی از مبلغ هر خرید به کارت و گرفتن امتیاز

-اســتفاده از خدماتی ماننــد هتل ها و رســتوران هــا لوکس،مرکز 
تفریحی،ورزشی،فرهنگی و هنری .....

خرید از فروشگاه های معتبر
-دریافت خدمات ویژه مانند ترانسفر رایگان فرودگاهی،استفاده از         

cipفرودگاه و....

29
توسعه فرهنگ احترام به کار آفرینان و فعاالن اقتصادی 
و همچنین همراهی با نهادهای دانشگاهی به منظور ترویج 

ادبیات بخش خصوصی و اقتصادآزاد
توضیحات:  برنامه ریــزی و انجام اقدامــات اولیه بــرای راه اندازی 
کتابخانه تخصصی اقتصاد با نام امیــن الضرب،با هماهنگی و همکاری 

دانشگاه تهران و در محل کتابخانه دانشگاه

30
بازگشت مدیریت بیمارستان بازرگانان  به اتاق تهران

توضیحات:  مدیریت بیمارســتان بازرگانان که متعلق به اتاق تهران 
است.

در سال96 از کمیته امداد به اتاق بازگردانده شد وطرح های توسعه 
خدمات این بیمارستان برای تبدیل آن به یک مرکز درمانی پیشرفته 

در دست برسی و اقدام است.

31
پرداخت به امر مهم مطالبه گری به عنــوان یکی از وظایف 

اصلی اتاق بازرگانی
توضیحات:  اتاق بازرگانی صنایع ،معادن،و کشاورزی پایتخت به عنوان 
یک بازوی موثردر مشاوره به سه قوه،طی چهار سال اخیر بیش از 200 
مورد نامه نگاری و مکاتبه با نهادها و سازمان ها و دستگاه های مختلف 
سیاستگذاری و اجرایی از شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری گرفته 
تا مجلس شورای اســالمی،قوه قضاییه و وزارتخانه های مرتبط انجام 
داده است تا پاسدار حقوق بنیادین فعاالن اقتصادی در تجارت آزاد و 

توسعه اقتصاد آزاد رقابتی باشد.
بخشی از این نامه نگاری ها به ثمر نشســته و اتاق تهران موفق شده 
است.درتفاهم با مسئوالن دولتی بخش مهمی از موانع پیش روی کسب 

و کار را از برابر فعاالن اقتصادی بردارد.
بخشی از مطالبات بخش خصوصی نیز در قالب مکاتبات به دستگاه های 

اجرایی انعکاس یافته است.
اصالح فرآیند تســویه بدهکاران ارزی،نحوه مطالبه مفاصاحساب حق 
بیمه از فعاالن اقتصادی،اصالح ماده 20 قانون رفع موانع تولید،ارئه 
پیشنهاد برای رفع بخشی از معضل بنگاه های تولیدی ،تغییر مجموعه 
حقوق گمرکی ،مســاله پرداخت مالیــات بنگاه های صنعتــی و ضوابط 
چگونگی بازگشــت ارز حاصل از صادرات کاالهای غیــر نفتی ،رعایت 
مواد 1 و2 قانون بهبود مستمر فضای کســب و کار،تاکید بر ضرورت 
اجرا یا اصالح ماده 241 قانون تجارت ،ماده 12 قانون رفع موانع تولید 

و... اصالح چک،لوایح بوجه ،اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ...
از جمله این در خواست ها بوده است.

32
ارائه خدمات بیمــه تکمیلی درمانی اعضــای حقوقی اتاق 

بازرگانی تهران
توضیحات:  اتاق تهران در راستای بهبود بخش خدمات خود به اعضا به 
ویژه بنگاه های کوچک و متوسط و با هدف توانمند سازی هرچه بیشتر 
آنها،با انعقاد قراردادی با شرکت بیمه آسیا،شرایطی را فراهم نمود که 
برابر آن شرکت های عضو اتاق تهران توانستند از خدمات بیمه تکمیلی 

درمانی بهره مند شوند.
قرار داد تکمیلی درمان بدون لحاظ کردن تعداد کارکنان شرکت های 
عضو اتاق تهران منعقد می شود و ابزاری است که به بنگاه های کوچک 
و متوســط امکان می دهد با بهبود ســطح خدمات رســانی به کارکنان 

خود،پایداری خود را تقویت کنند.

دســت آوردهای  مهم اتاق به طور کلــی در این 32 ردیف 
دسته بندی شده اســت که هر کدام از این ردیف ها خود 
شامل اقدامات متنوع منجر به دستاوردهای کوچک و بزرگ 

متعددی برای اتاق تهران است.
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1              سادینا آبائي
2              عباس آرگون

3               مرجان آقاجان زاده هوشیار
4              همایون اسدي لنگرودي

5              سعید اشتیاقي
 6              یحیي ال اسحق

7               محمدعلي اماني همداني 
8             محمد امیرزاده

 9             محمدرضا انصاري
10        ژیال انوري

 11        یوسف باپیري
12         پیام باقري

 13      ساقي باقري نیا
 14        امیرحسین بحریني

 15       محمود بنکدارنیا
 16      محمدرضا بهزادیان
  17     سعداله بهمنش نیا

  18     هوشنگ پلنگي
 19       شهاب جوانمردي

 20       مهدي چنگیزي آشتیاني
 21       رقیه حاتمي پورفرشي

 22       سیدرضي حاجي آقامیري
 23       سیدنصراله حجازي

 24        نغمه حدیدي
 25        مجیدرضا حریري

 26        پرویز حسابي
 27       سیدحمید حسیني
 28        مجید حسیني نژاد

 29        حمیدرضا حقاني آذر 
 30        محمدرضا حیدري راد

 31          سیدضیاءالدین
 32          مسعود خوانساري
 33           مسعود دانشمند

 34           سیدحامد دریاباري
 35         پیمان دفتري

 36        سیدامیرارسالن ذاکری
 37         محمد رجبي

38           قاسم رحماني
 39          احمد رضائي

 40        فرهنگ رضائي سمیع
 41        عبدالرضا رضائي هنجني

 42        حسین رضواني
 43        ناصر ریاحي

 44         ایرج سبحاني زاده
 45         مریم سلطاني

 46         سیدمحسن سیدصالحي
 47         حمیدرضا سیفي

 48         ویدا سینا
 49         مهدي شریفي نیک نفس

 50         مهدي شکیبافر
 51         سیدرضا صالح

 52        سیدتوحید صدرنژاد
 53         سیدمجید صدري

 54         مهدي صیادي
 55        محمدرضا طالئي

 56        ایرج طهراني زاده جبه
 57       مهراد عباد

 58        علیرضا عباسي
 59        جمشید عدالتیان شهریاري

 60         مرتضي علي پورچلي
 61           سعید عیوض زاده

 62           رضا فخاري
 63            نازنین فالحتي

 64             محمدمهدي فنایي
 65           کیومرث قره آبادي

 66          امیراحمد گلدوست
 67         محمد الهوتي

 68             مصطفي مالکي تهراني
 69             علي مسعودي
 70            اصغر مظاهري

 71              سیدمجتبي معظمي
 72             سید احمد مقیمي

 73            سیده فاطمه مقیمي
 74           امیر منصوري

 75            هادي مورخ
 76        علي میرعبداله

 77         حمیدرضا ناهیدي
 78          معصوم نجفیان

 79          آرش نیک پي سالک ده
 80        سعید نیک نام

 81          مهوش نیکپورنزهتي
 82           رضا همائي

 83          وحید هوشنگ نژاد
 84        محمدرضا یوسفي

 85        اکبر کالنترنیستانکي
 86        افشین کالهي

 87        فرید کورس
صنعت

88        سیدعلیرضا ابوئي مهریزي 
 89        امیرحسین ابوترابیان

 90        سیدمحمد اتابک
 91        محمد احمدي

 92        حسن احمدیان
 93        فرامرز اختراعي

 94        کیوان ارجمندحسابي
 95        غالمرضا امیرشقاقي

 96        علي امین
 97        افشین امیني

 98        مهدي بستانچي
 99        رضا پدیدار

 100        سیدصدراله پرهیزگار
 101        محمدحسین پیروزي

 102        سید محمد جاللی پروین
 103        پیام حاج کاظم کاشاني

 104        مهدي حاجي بابا
 105        هاله حامدي فر

 106        عبدالحسین دادخواه
 107        رؤیا دهقاني کهنکي
 108        محمدحسن دیده ور

 109        محمدمهدي راسخ
 110        سیدعلي رضوي

 111        ایرج رهبر
 112        محمدرضا زهره وندي

 113        سیدعلینقي سیدخاموشي 
 114        فاطمه شعباني

 115        علیرضا شمس فرد
 116        علیمردان شیباني

 117        فرشید شکرخدائي

 118        حمیدرضا صالحي سلمي
119        سیدمحسن صفائي

 120        حمیدرضا صمدی
 121        میثم صنیعي فر
 122        فرزین فردیس

 123        جواد قرباني
 124        عباسعلي قصاعي

 125        رحمت اله قیصري
 126        محسن لزومیان

 127        محسن مالیي
 128        سعید مهذب ترابي 

 129        محسن مهرعلي زاده 
 130        مهدي نجاردیسفاني 

 131        محمود  نجفي عرب 
 132         محمد رضا نجفي منش 

 133        علي نقیب 
 134        نازیال نورفردي

 135        حسین نیکخواه ابیانه
 136         هرویک یاري جانیان نماگردي

 137        مجید کریمي 
 138        علیرضا کالهي صمدي 

 139       محمدرضا کمپاني سعید 
140        سیروس کوهي

 141        احمد کیمیائي اسدي
کشاورزی

142         محمد انصاري
143         کاظم اکبرپور 

 144         پارسا خداوردي 
 145         احمدآقا ترک نژاد

 146         علي تقوي فر
 147         ایرج حسابي

148         جالل درویش
149         محمدعلي رضائي کمال آباد

 150         کاوه زرگران
 151         بابک ساالري

 152         احمد صادقیان
 153         اسداله عسگراوالدي 
154        سعید فخاریان کاشاني 
155         احمدرضا فرش چیان 

156         حسن فروزان فرد
157         مریم لقائي

 158         مهدي معصومي اصفهاني 
159         جالل الدین مقصودي 

160         سعیدمقیسه
 161         زهرانقوي

 162         جهانبخش نورائي 
163         سیدرضا نوراني 

 164         روشنعلي یکتاي قرابائي
معدن

165 سید موسي آقائي لنکراني
 166 سیدعلي محمد ابوئي مهریزي

 167 محمدرضا بهرامن 
168 محسن حاجي بابا 
 169 ابراهیم خانیکي

 170 سجاد غرقي 
قیافه 171 قدیر 

 172 فریال مستوفي
 173 عارفه مالئي

174 عالء میرمحمدصادقي

بازرگانی
لیست اسامی نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی
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وقایع ناخواســته دارویــی )Adverse Drug Events(، عوارض 
ناخواسته دارویي یا ADR)Adverse Drug Reaction( و خطاهاي 
داروپزشــکي همگي در زیر مجموعه حوادث ناگوار داروپزشکي 
قرار دارنــد. حوادث ناگوار داروپزشــکي دارای مفهوم بســیار 
گسترده اي است و به هر آســیب یا حادثه ناشي از دارو درماني 
اشاره می کند. واقعه ناخواسته دارویي )ADE( مفهوم گسترده 
بعدي اســت و شامل هر آســیب ناشی از دارو مي شــود. واقعه 
ناخواسته دارویي )ADE( شامل همه عوارض ناخواسته دارویي 
)ADR( ماننــد واکنش هــاي آلرژیک یــا ایدیوســنکرازي و نیز 

خطاهاي داروپزشکي آسیب رســان به بیمار مي شود. ADR ها و 
خطاهاي دارو پزشکي مفاهیم محدودتري هستند.

ADR به هر پاسخ غیر منتظره، ناخواسته، نامطلوب یا بیش از حد 

به دارو اشاره دارد. خطاي داروپزشکي هر واقعه قابل پیشگیري 
اســت که پتانسیل مصرف نادرســت دارو یا آســیب به بیمار را 
دارد. شــکل ذیل ارتباط بین این مفاهیم را نشان مي دهد. این 
متن فقط روي ADR بــه ویژه روي تعریف، طبقه بندي، سیســتم 
گزارش دهی و روش هاي به حداقل رســاندن بــروز آن تمرکز 

کرده است.

ADR مـروری بر
)عوارض ناخواسته دارویي(

سعیده کرامتی
کارشناس علمی واحد مدیکال و فارماکوویژیالنس کوبل دارو
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  همــه داروها حتــي مــواد جانبي بــي اثر موجــود در فــرآورده
مي توانند سبب بروز اثرات ناخواسته شوند. عوارض ناخواسته 
دارویي علت تقریباً %5 تا %15 همه پذیرش هاي بیمارســتاني 
در نظر گرفته شدند که سبب از دســت دادن اعتماد بیماران به 
کارکنان حرفه پزشــکي و افزایش قابل توجه میزان آسیب ها و 
مرگ و میر مي شــوند. ADR ها بعد از بیماري هــاي قلبی چهار تا 

ششمین علت مرگ در ایاالت متحده می باشند.

ADR هــا همچنیــن دارای پیامدهــاي اقتصــادي هســتند. این 

عوارض ســاالنه 5 تا 7 میلیارد دالر هزینه به سیستم بهداشت 
ایاالت متحده تحمیل مي کنند. هر بیمارســتان در ایاالت متحده 
ساالنه 6/5 میلیون دالر به دلیل بروز وقایع ناخواسته دارویي 
پرداخت می کند. پس از بروز یک ADR ، بیماران به طور متوسط 8 
تا 12 روز بیشتر در بیمارستان مي مانند و هزینه اقامت آنها در 

بیمارستان نزدیک 16 تا 20 هزار دالر افزایش مي یابد.
 

شــیوع ADR در بیمــاران بســتري در بیمارســتان بــاالي 28% 
گزارش شده است. ADR نه تنها بیماران بستري در بیمارستان 
بلکه تقریباً %20 از بیماران سرپایي دریافت کننده دارو را نیز 
تحت تاثیــر قرار می دهد. این وقایع همیشــه منجر به بســتری 
شدن بیمار نمي شود، اما مطمئناً بر بروز آسیب و کیفیت زندگي 
فرد تأثیر مي گذارد. کارکنان حرفه پزشــکي بر ایــن باورند که 
این تخمین ها تا حــدودي محافظه کارانه بوده، زیرا بســیاري از 
ADR ها ناشــناخته، بدون گزارش و حتی درمان باقی مي مانند. 

 بر اســاس یک مطالعه، فقط %2 تــا %4 همه ADR هــا و کمتر از
ADR 10%  های جدي گزارش مي شــوند. یکی از دالیل گزارش 
دهي پایین، این است که بیماران و کارکنان حرفه پزشکي، آگاهی 

کافی در مورد داروها و پتانسیلشــان در بروز وقایع ناخواســته  
 ندارنــد. بســیاري از کشــورها از جمله ایــاالت متحــده دارای

 سیســتم هاي پیشــرفته براي ترغیب گزارش دهــی ADR می 
باشند. به عالوه کمیســیون مشترک اعتباربخشــي، بیمارستان 
ها را مســتلزم کرده اســت تا مکانیســمي براي پایــش ADR ها 
داشته باشند. بسیاري از بیمارستان ها برنامه هاي گسترده اي 
مانند سیستم هشــدار براي پیشگیري از مشــکالت بیشتر راه 
اندازي کرده اند که موجــب ایجاد پایه اي بــراي پایش عوارض 
جانبي می شود. به اشــتراک گذاشتن اطالعات مربوط به ADR ها 
بین کارکنان حرفه پزشــکي در موفقیت این برنامه امری حیاتي 
است. به عالوه شبکه اطالعات ADR ها می تواند با فراهم نمودن 
 یک بانک اطالعاتي مفید، در آینده به تشــخیص و پیشــگیري از

 ADR  ها کمک کند. 

چندیــن مؤسســه و ســازمان حرفــه اي در نقاط مختلــف ایاالت 
متحده با مشــارکت یکدیگر در تالشــند تا وقوع و اثر ADR ها را 
به حداقل برسانند. برخي از این سازمان هاي کلیدي عبارتند از: 
ســازمان غذا و داروي ایاالت متحده )FDA(، کمیسیون مشترک 
اعتباربخشي سازمان هاي بهداشــتي )JCAHO(، سازمان جهاني 
بهداشت )WHO(، جامعه داروسازان سیستم بهداشتي آمریکا 

.)ASHP(
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سازمان های درگیر در پیشگیری از وقایع ناخواسته 
دارویی

Food and drug Administration )FDA(

http://www.fda.gov

Joint Commission Accreditation of 

Health Organization )JCAHO (

http://www.jcaho.org

World Health Organization )WHO(

http://www.who.int

Institute for Medication Practices )ISMP(

http://www.ismp.org

The United State Pharmacopeia )USP(

http://www.usp.org

American Society of Health Pharmacists )ASHP(

http://www.ashp.org

با وجــود تعدد ســازمان هــای مربوطه، تــالش براي بــه حداقل 
رســاندن ADR ها به شــدت به اقدام دســت اندرکاران حرفه 
پزشکي شــامل داروســازان، پزشکان و پرســتاران در گزارش 
نمودن وقایع بستگي دارد. نیاز است که کارکنان حرفه پزشکي 
در مورد پتانســیل عوارض ناخواســته دارویي آگاهي داشته و 
براي تشــخیص و پیشــگیري از چنین وقایعي و همچنین کاهش 
پیامدهاي ناخواسته آن آماده باشند. طبق مطالعه منتشر شده در 
مجله American Medical Association، با مشارکت داروسازان 
در راندهــاي بیماران بســتري در بخــشICU ، شــیوع ADR در 
 این بیمــاران کاهش یافــت و تقریبــاً 270 هزار دالر در ســال 

صرفه جویي شد.
 

تعاریف:
یکي از مراحل ابتدایــي در ایجاد برنامــه ADR تعریف واقعه اي 
است که مؤسسه یا مرکز بهداشتي آن را به عنوان ADR باید در 
نظر بگیرد. تعاریف زیادي براي ADR وجود دارد. ســازمان هاي 
مختلف و نیز پزشکان طبق مدل های WHO بسته به نیاز خودشان  
عارضه ناخواســته دارویي را پاســخي ناخواســته و زیان آور به 
مصرف دارو  که در دوزهاي معمول برای پیشــگیري، تشــخیص 

و درمان بیماري یا تغییر عملکرد فیزیولوژیکي اســتفاده شــده، 
تعریف مي کنند.

تعریف FDA از ADR هر واقعه ناخواســته مربوط به اســتفاده از 
دارو در انسان است که شامل تعریف های زیر می باشد:

_       وقایع ناخواسته در طول مصرف یک فرآورده دارویي،
_      وقایع ناخواسته رخ داده به دلیل مصرف بیش از حد دارو چه 

تصادفي باشد و چه عمدي، 
_      وقایع ناخواسته رخ داده به دلیل سوء مصرف دارو، 

_      وقایع ناخواسته ناشي از قطع مصرف دارو و هر شکست قابل 
توجه در اثر فارماکولوژیکي مورد انتظار دارو.

 این تعریف بسیار گسترده است و شــامل مصرف بیش از حد و 
همچنین سوء مصرف دارو نیز مي گردد.

)ADR( *عوارض ناخواسته دارویي
یک پاسخ مضر و ناخواسته به یک محصول دارویی

عوارض ناخواسته می توانند ناشی از مصرف یک محصول دارویی 
در داخل یا خارج از محدوده بازار دارویی دارای مجوز یا از مواجهه 

شغلی باشند.
مصرف دارو در خارج از بازار دارویی دارای مجوز شامل مصرف 
دارو خارج از اندیکاسیون تایید شده، مصرف دوز بیش از اندازه، 
مصرف سهوی یا عمدی دارو، سوء مصرف دارو و خطاهای پزشکی 

می باشد.

 Guideline on good pharmacovigilance practices*

)GVP)- Annex I - Definitions )Rev 4); 2017

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( به سمت تعریف واکنش غیر 
منتظره دارویي که مایل به گزارش آن اســت مــي رود؛ از جمله 
عوارضي که در حــال حاضر در برگه راهنمای دارو ذکر نشــده یا 
عارضه ناخواسته اي که مشابه آن در عوارض دارو وجود داشته 
اما شدت و ویژگي هاي متفاوتي دارد، براي مثال نارسایي کبد به 
جاي نکروز کبدي؛ همچنین عارضه اي که ممکن است به دلیل یک 

تداخل دارویي رخ داده باشد.
استفاده از واژه “غیر منتظره” در تعریف ADR تعداد مواردي را 
که FDA مایل است کارکنان حرف پزشکي گزارش دهند محدود 
مي کند. این تعریف روي گزارش ADR های غیر معمول و ناشایع یا 
جدید تمرکز دارد. اگرچه ADR های شایع و معمول مهم هستند، 

اما براي FDA اطالعات بیشتري فراهم نمي کنند.
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رابطــه علیتــي و احتمــال وقوع عــوارض ناخواســته 
دارویي:

یکي از مشکالت در تعریف یک عارضه ناخواسته دارویي تعیین 
و تایید رابطه علیت و معلولی اســت. بســیاري از مقاالت با ارائه 
تعاریف، الگوریتم و پرسشــنامه هاي مختلف که سعي در تعیین 
احتمال وقوع عارضه را دارند، به این مشــکل نیز پرداخته اند. 
بیش از 30 روش مختلف چاپ شــده براي ارزیابي رابطه علیتي 
عوارض ناخواسته دارویي وجود دارد. این روش ها در سه دسته 

قرار مي گیرند:
1- قضاوت متخصص: این روش شامل ارزیابي شخصي واقعه با 
استفاده از دانش و تجربه قبلي بدون استفاده از هیچ گونه فرم 

استانداردي است.
 2- الگوریتــم: در این روش از پرســش هاي خاصي اســتفاده 
مي شود که به تخصیص امتیاز وزن داده شده براي تعیین احتمال 

رابطه علیتي واقعه رخ داده کمک مي کنند.
 3- احتمــاالت: ایــن روش از اصــول بایســان و اطالعــات 
اپیدمیولوژیــک براي محاســبه و تخمین رابطه علیتي اســتفاده 

مي کند. 
امروزه هیــچ کدام از این روش هــا قادر به تأییــد رابطه علیتي 
واقعي نیســتند. با این وجود، این ابزارها بــراي تعیین احتمال 
نقش یک داروي مشــخص در وقوع عارضه ناخواســته استفاده 

مي شوند.
فاکتور مهم دیگر، توجه به ارتباط زماني بین مصرف دارو و واقعه 
اســت. آیا چارچوب زماني بــراي رخ دادن ADR وجود دارد؟ اگر 
مقاله اي در مورد ADR وجــود دارد آیا مقاله ارتبــاط زماني بین 
دارو و واقعه را توصیف کرده است؟ مقاالت پزشکي و برگه های 
راهنمای داخل بسته بندي مي توانند براي آگاهي از وجود ارتباط 
زماني بین مصرف دارو و بروز عارضه ناخواســته مفید باشــند. 
متأســفانه براي ADR  های نــادر و جدید مقاالت پزشــکي مفید 
نیســتند عدم وجود مقاله در مورد عارضه، ایــن واقعیت را که 

عارضه ممکن است رخ داده باشد، تخفیف نمي دهد.

نارنجو و همکارانش تعاریف زیر را بــراي کمک به تعیین احتمال 
بروز عارضه ناخواسته دارویي بیان کرده اند:

ADR قطعی )Definite( واکنشي است که:

1- یک ترتیب زماني منطقي را از زمان مصرف دارو یا ایجاد سطح 
دارویي در مایعات و بافت هاي بدن دنبال مي کند،

2- یک الگوي پاســخ شناخته شــده را به داروي مشکوک دنبال 
مي کند.

3- با Dechallenge تأیید شده است.
4- به صورت منطقي به وسیله خصوصیات شناخته شده وضعیت 

بالیني بیمار توضیح داده نمي شود.
ADR محتمل )Probable( واکنشي است که:

1-   یک ترتیب زماني منطقي را از زمــان مصرف دارو دنبال مي 
کند، 

2-   از یک الگوي پاسخ شــناخته شده به داروي مشکوک تبعیت 
نمي کند،  

3-    به صورت منطقي قابل توضیح به وسیله خصوصیات شناخته 
شده وضعیت بالیني بیمار نباشد.

ADR ممکن )Possible(: هر واکنشي اســت که معیارهاي باال را 

نداشته باشد.



شـماره  17
خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران 90

گزارش دهي:
وجود برنامه هایي با طراحي مناسب براي پایش ADR و نیز شبکه 
اطالعاتی بین جامعه پزشکي ضروري است. جرالد اي فیچ، مدیر 
سابق دفتر اپیدمیولوژي و آمار زیستي، مرکز داروها و فرآورده 
هاي بیولوژیک FDA مي گوید: مطالعه روي ADR امکان شناسایي 
سیگنال هاي اولیه در مورد مشکالت را فراهم مي کند. زماني که 
یک داروي جدید تأیید مي شود، کارخانه و FDA  نباید تنها به کار 
علمي خود توجه داشته باشند، بلکه طبق گفته فیچ حائز اهمیت 
است که به بررسي اطالعات پس از ورود دارو به بازار دارویي و 
نیاز مداوم به پایش داروها و گزارش هرگونه واقعه ناخواسته 
بپردازند. گزارش دهي ADR پس از ورود دارو به بازار ســبب 
تغییراتی در تجویز دارو شده و به جمع آوري داروهاي مختلف از 

بازار کمک می کند.

:FDA  گزارش دهي به
به دلیل محدود بودن حجم نمونــه مطالعات مورد نیاز براي تأیید 
  FDA،داروي جدیــد و امکان از بین رفتن اطالعــات عوارض نادر
براي درک بهتر وقایع ناخواسته به اطالعات پس از ورود دارو به 
 )SRS( بازار متکي بوده و به یک سیستم گزارش دهي داوطلبانه
نیاز داشت. برخي داروهاي تأیید شــده به وسیله FDA به دلیل 
وقایع ناخواسته گزارش شده پس از ورود آنها به بازار دارویي 
جمع آوري می شوند. FDA از کارخانجات داروسازي خواسته در 
سه ســال نخســت ورود دارو به بازار، هر ســه ماه یکبار تمامي 
گزارشــات ADR  ارسال شــده به کارخانه را، به عنوان بخشي از 
سیستم بررسي دارو  به FDA ارسال کنند. FDA برنامه سیستم 
پایش ارزان قیمت براي ADR همه داروهای وارد شده در بازار 
ایاالت متحده را فراهم کرده است. همه کارکنان حرفه پزشکي 
و مشتریان مي توانند از این برنامه براي گزارش ADR  استفاده 

کنند.

FDA متوجه شــد ارزیابــي هایی که بــه صــورت داوطلبانه روي 

ایمني داروها پــس از ورود دارو به بازار دارویي در تشــخیص 
 عوارض دارویي جدي انجام می شــود، کافي نیست. از این رو با 
شرکت هاي خصوصي براي طراحي روش هاي جدید در تشخیص 
سریع تر ســیگنال هاي ایمني داروها همکاري مي کند. همچنین 

روش هاي فارماکوویژیالنس بیشــتري از قبیل بهبود سیســتم 
گزارش دهــي داوطلبانــه را در جهت بکارگیــري آخرین تکنیک 
ها توســعه داد. FDA از روش اســتخراج داده ها براي تشخیص 
سریع تر مشکالت بالقوه اســتفاده مي کند. روش هاي استخراج 
داده، فرآیندهاي آماري هستند که تالش مي کنند وقایع مرتبط 
با مصرف دارو را که به نظر در بانک هاي اطالعاتي بیش از مقدار 
طبیعــي مورد انتظــار در جمعیت عــادي وجود دارند، شناســایي 
کنند. زماني که واقعه بیش از مقدار مورد انتظار رخ مي دهد، به 
تشخیص سیگنال اشــاره دارد. آنالیزهاي آماري براي تشخیص 
این ســیگنال ها اســتفاده مي شــوند. زماني که یــک ارتباط در 
سیســتم شناســایي شــد،FDA  به انجام یک مرور بالیني توسط 
متخصصین براي تصمیم گیري در مورد اقدامات بیشتر در مورد 

این وقایع نیاز دارد.

:ADR اجراي یک برنامه
قبل از اجــراي یک برنامــه ADR ، مرکز بهداشــتي باید کارکنان 
خود را از اهمیت و ویژگي هــاي آن مطلع کند. بخش دارویي یک 
موقعیت عالي براي انجام این آموزش ها و توســعه ADR است، 
زیرا این بخش درگیر کمیته دارو درمان، تنظیم دوز بر اســاس 
فارماکوکینتیک، ارزیابي هاي مصرف دارو )DUE( و توزیع دارو 

است. 
 

تکنولوژي:
سیســتم هــاي اطالعــات و تکنولــوژي جدیــد نقــش مهمي در 
 پایش، تشخیص و به حداقل رســاندن ADR بازي مي کنند. این
 سیســتم ها مي توانند با تشــخیص ADR های بالقوه به کارکنان 
حرفه پزشــکي در مورد آنها هشــدار داده و همچنین تداخالت 
بالقــوه دارو- دارو کــه ممکن اســت منجــر به ADR شــوند را 
تشــخیص دهند. یکي از این سیســتم ها در بیمارســتاني براي 
تشخیص ADRs بالقوه و ترکیبي از فاکتورهاي بیمار و داروها که 
 ممکن است فرد را در بروز ADR مســتعد سازند، برنامه ریزي و 

راه اندازی شده است. 
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نتیجه:
عوارض ناخواســته دارویي به دلیل آسیب هاي مشخص و مرگ 
و میر و نیز هزینه ســاالنه چند میلیارد دالري، یک مشــکل جدي 
سیستم بهداشــت در ایاالت متحده هستند. با توجه به دریافت 
بیش از 496000 گزارش ADR داوطلبانه در سال 2008 توسط 
FDA  مشکل به صورت غیر قابل انکاري گسترده است. از سال 

1998 تا 2005 تعداد گزارشات مستند شده ADR های جدي و 
کشنده تقریباً به میزان سه برابر افزایش یافته است و به صورت 
حیرت انگیزي در طول این زمان گزارشــات مربــوط به داروهاي 
بیولوژیک رشــد 16 برابري داشــته اند. به دلیل میزان پایین 
گزارش دهي، این تعداد از گزارشــات فقط شامل بخش اندکي 
از همه ADR  های رخ داده می باشد. تشخیص، اولین مشکل در 
توسعه استراتژي ها براي به حداقل رساندن وقوع ADR است. 
گزارش این عوارض یک ضرورت مسلم براي ارزیابي، پیشرفت 

و هدایت تالش ها در مراقبت از بیمار است.

پزشــکان و داروســازان مــي توانند نقــش حیاتي در توســعه، 
نگهداري و بهبود برنامه هاي پایش ADR بازي کنند. این برنامه ها 
اطالعات ارزشمندي را در مورد ADR براي مؤسسه و نیز اطالعاتي 
که مي توانند به FDA ارسال شوند، فراهم مي کنند. برنامه هاي 
پایش  ADR  اثر مثبتي روي مراقبت از بیمار دارند. این برنامه ها 
مسیرهاي ارتباطي را بهبود بخشــیده و آموزش هاي بیشتری را 

در مورد وقایع ناخواسته فراهم مي کنند.
وجود تعداد کافي پزشک و داروساز با تجربه که به صورت فعال 
در همه جنبه هاي فرآیند مصرف دارو شامل تجویز، توزیع، دادن 
دارو شــرکت دارند، بصورت قابل توجهي خطاهاي داروپزشکي 

را کاهش مــی دهند. از مراکز بهداشــتي خواســته شــده تا از 
داروســازان بیشــتری در بالین بیمار، جایي که آنهــا مي توانند 
با ســایر کارکنان حرفه پزشــکي براي کاهش عوارض ناخواسته 
دارویي همکاري داشته باشند، استفاده کنند. با وجود مسئولیت 
داروسازان در مصرف مؤثر و ایمن داروها، دیگر کارکنان حرفه 
پزشــکي و سیســتم هاي بهداشــتي نیز باید در این مسئولیت 
 مشــارکت داشــته باشــند. یک برنامه ADR بایــد رویکرد بین

رشته اي داشته باشد و مکانیسمی براي اثر گذاشتن روي کیفیت 
 مراقبت از بیمــار فراهم کند. بنابراین تنها بــا همکاري یکدیگر

 می توان بــه کاهش میزان عــوارض ناخواســته دارویي، بهبود 
مراقبت از بیمار و ارتقاي فرآیند مصرف دارو دست یافت.

این مقاله ترجمه و تخلیصی است از:
 Kelly Besco. Drug Information a guide for pharmacists.

 Chapter 17: Medication Misadventures I:  Adverse

.Drug Reactions, 5th edition. McGraw-Hill; 2018
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فرشــید شــکرخدایی، مدیر عامل گروه پارســیان 
هوشمند است که یک شرکت دانش بنیان  در حوزه 
جمــع آوری اطالعات کســب و کار ایــران و ارزیابی 
و رتبه بندی شــرکت هامــی باشــد. مجموعه گروه 
پارسیان هوشمند، از 7 شرکت تشکیل شده است 
که تمامی آنها  در زمینه جمع آوری اطالعات و ارزیابی 
و عارضه یابی و گزارش دهــی و رتبه بندی و تعیین 
نقاط قوت و قابل  بهبود شــرکت ها در فضای کسب 
وکار فعالیت دارند. در حوزه تشــکلی نیز وی نایب 
رییس انجمن مدیریت کیفیــت ایران و عضو هیات 
نمایندگان اتــاق ایــران و نایب رییس کمیســیون 
خصوصی سازی، سالمت اداری و رقابت اتاق ایران 

می باشد.
تخصص شکرخدایی در مقوله های کیفیت، بهره وری 
و رقابت پذیری است که  خود درباره آنها اینگونه می 
گوید: کیفیت، بهره وری و رقابت پذیری ســه کلید 
واژه ای است که بســیار به آنها عالقه مند هستم و 
تالش کردم دانش خود را در این سه موضوع توسعه 
بدهــم. وی در زمینه کیفیت مســئول ارزیابی های 
جایزه ملی کیفیت ایران در 15 ســال گذشته بوده 
که جایزه رسمی کشــور و تنها جایزه مصوب مجلس 

شورای اسالمی اســت که برگزار کننده آن سازمان 
ملی اســتاندارد و انجمــن مدیریت کیفیــت بازوی 
اجرایی و علمی آن است و از سال 1383 این کار را 

انجام می دهد.
امــا در حــوزه بهــره وری نیــز، شــکرخدایی دبیــر 
جشــنواره ملی بهره وری است که امســال دهمین 
سال خود را پشت ســر می گذارد. در این جشنواره 
 مسابقات متعددی برگزار می شود که روی بهره وری

 شــرکت ها و پروژه های بهبودشان و وضعیت توان 
اجرا و رضایــت کارکنانشــان ارزیابی هــای آنالین 
صورت می گیرد. در حوزه رقابــت پذیری نیز مرکز 
توســعه رقابت پذیری کســب و کار ایران را از سه 
سال گذشــته راه اندازی کرده است که 15خدمت 
رایگان را به شــرکت های ایرانی ارائه می کند. در 
این زمینه توافق نامه هایی با اتاق بازرگانی کرمان، 
لرســتان و اردبیل به امضا رســیده و با اتاق تهران 
 نیز در شرف عقد تفاهم نامه هســتند تا به اعضای

 اتاق ها این خدمات را ارائه دهند.
در ادامــه گفــت و گــوی خبــر دارو را بــا فرشــید 
شکرخدایی، مدیر عامل گروه دانش بنیان پارسیان 

هوشمند می خوانید:

چرا »دولت باید«؟
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خدماتی که مرکز توســعه رقابت پذیری کســب و کار 
ایران ارائه می دهد شامل چه موضوعاتی است؟

گروه پارسیان هوشــمند سالهاســت وظیفه جمع آوری اطالعات 
و داده ها از شــرکت ها و بنگاه ها را برعهــده دارد تا پردازش و 
مدلسازی این داده ها برای ارزیابی و در نهایت گزارش دهی را 
انجام دهد. البته این گزارش دهی می تواند رتبه آن شرکت به 
شد. به عنوان مثال با فدراســیون واردات طرحی که در دستور 
کار داریم و سال آینده رونمایی خواهد شد، انتخاب واردکننده 
نمونه است. سال هاست انتخاب صادرکننده نمونه توسط دولت 
انجام می شــود اما کســی جســارت انتخاب واردکننده نمونه را 
ندارد. ما این موضوع را با فدراسیون واردات پایه گذاری کرده 
و طرح آن آماده است. درواقع یک سال کار کارشناسی روی این 
موضوع انجام شــده و با برخی از انجمن ها که یکی از آنها انجمن 
واردکنندگان تجهیزات پزشــکی اســت، انجمــن واردکنندگان 
گوشت و چند انجمن دیگر اقدامات پایلوت در حال انجام است که 
حتما در خدمت انجمن واردکنندگان دارو نیز خواهیم بود. بنیان 
مدل براساس همه قوانین و مستندات ملی و باالدستی کشور و 
عمومی اســت اما با انجمن های تخصصی دیدگاه تخصصی اضافه 
می شود و داوری ها هم توسط جشنواره و هم توسط صنف انجام 
می شود.  امیدوار هستیم مراسم واردکننده نمونه را به همت 
بخش خصوصی و با محوریت فدراســیون واردات ایران از سال 
بعد برگزار کنیم. امسال نیز با همراهی سه انجمن و تشکل طرح 

پایلوت آن اجرا خواهد شد. 
درواقع شــغل ما جمع آوری اطالعات از کسب و کاره، پردازش و 
ارائه و گزارش دهی اســت. این گزارش مــی تواند واردکننده 
نمونه، رتبه بنــدی ، گــزارش رقابت پذیــری و یــا عارضه یابی 
باشد. این اطالعات سامان دهی می شــود و ما حدود 10 سامانه 
داریم که اطالعات را از فضای کســب و کار جمــع آوری می کنند. 
16 سال است که این کار را انجام می دهیم و دلیل اینکه امروز 
بخشی از این اقدامات رایگان اســت منافع جمع آوری اطالعات 
 آن است و به شــرکت ها انگیزه می دهد اطالعات خود را ارائه و

گزارش هایی را دریافت کنند.
اینکه ما 16 ســال پیش بــه این نتیجه رســیدیم آن اســت که 
اطالعات ارزشمند ترین منبع دنیا است  و برای عملکرد شرکت ها 
می تواند مفید باشد. ما گزارش عملکرد آنها را در مقایسه با رقبا 
و یا شرکت های دیگر و نمونه های مشابه خارجی تهیه می کنیم و 
آنها این گزارش ها را در برخی موارد رایگان و برای برخی دیگر 

هزینه های الزم را پرداخت می کنند. 
اما فعالیت اصلی ما که در آن حوزه دانش بنیان شناخته شدیم، 
آن اســت که اطالعات 5 هزار بنگاه را برای 16 ســال به صورت 

پایگاه داده متمرکز و آنالین جمع آوری می کنیم. 
ما تنها تیمی در کشور هستیم که از همه شرکت های خوب ایران 

داده های متنوع داریم و این رســوب دانشی است که در تیم ما 
صورت گرفته است. 

این اتفاق به دلیل اعتماد شــرکت هــا صورت گرفته 
است؟

بله، چون بخش خصوصی هستیم  و همه این را می دانند درنتیجه 
در ارائه اطالعات به ما مشــکلی ندارند، زیرا ما در این مدت راز 
دار بودیم درنتیجه اعتماد فعاالن کسب و کار به ما در سطح باالیی 

قرار دارد.

لطفا کمی دربــاره فعالیت های خود در اتــاق بازرگانی 
ایران و تهران توضیح بفرمایید.

بنده به دلیــل آنکه از ســوی انجمن مدیریت کیفیــت در هیات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی ایران هســتم، قســمتی از وقت من 
پیش بــردن مقوله مدیریــت کیفیــت در اتاق بازرگانی اســت. 
تقریبا مقوالتی که کلمه کیفیت یا بهره وری در آنها وجود داشته 
و در اتاق بازرگانی شنیده می شــود، به ما ارجاع داده می شود تا 
کارهای کارشناسی روی آن انجام شود. درنتیجه این موضوع خود 
قسمتی از کار بوده است. در کمیسیون تخصصی خودمان نیز بنده 
مســئولیت کارگروه رقابت را برعهده گرفته ام و تالش کرده ام 

وضعیت رقابت در صنایع مختلف را گزارش دهیم.
ما گزارش کاملی را برای صنعــت بیمه و وضعیت رقابت در آن یا 
وضعیت رقابت در صنعت بانکداری آماده و منتشر کرده ایم و در 
حال آماده کردن وضعیت صنعت خودرو و غذا هستیم تا از نگاه 
اتاق بازرگانی این گزارش منتشر شود که وضعیت رقابت در این 

صنایع را آنالیز کنیم. 
کار دیگری کــه در اتــاق بازرگانی ایــران انجام شــده، موضوع 
موانع رقابت اســت. می دانید که دولت هــا وقتی میزان کنترل 
را افزایش می دهند، کنترل  یــا در حوزه تعرفه یا قیمت گذاری 
 اســت. یعنی یا تعرفه را افزایش می دهــد و واردات را ممنوع 
 می کند یا قیمــت را محدود می کنــد یا آنکه مجوز هــا را محدود

می کند.  هر زمان که دولت وارد شده تا کنترلی  را انجام دهد که 
در ذهن خودش این کنترل ها موجب رضایت مصرف کننده نهایی 
خواهد شــد، به طور معمول نتیجه عکس به دســت آمده است. 
یعنی زمانــی که موضوع کنتــرل قیمت مرغ یا تخــم مرغ به بحث 
گذاشته می شــود، قیمت آنها گران می شــود، زیرا ذات دخالت 
دولت برهم زننــده کنترل بازار اســت. بازار خــودش مکانیزم 
کنترلی داشــته و قیمت ها باالنس می شود. شــائبه سوداگری 
و سوءاســتفاده به وجود می آید و دولت در منطق خود می گوید 
نماینده حفظ منافع عمومی هســتم به همین دلیــل ورود کرده و 
قیمت گذاری مــی کند. معموال حتی اگر نیــت در این دخالت خیر 
باشد، خود به خود خروجی آن کنترل بازار نیست. عدم اعتماد به 
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مکانیزم بازار هم یک منطق قدیمی در دولت است.
ما هزاران ســال اســت که عادت کرده ایم، باید مــدام از کلمه 
»دولت باید« اســتفاده کرد. به عنــوان مثال مــی گوییم دولت 
باید قیمت مرغ را کنترل کند یا دولت باید بر توزیع دارو نظارت 
داشته باشد. متاسفانه انواع این “دولت باید” را در رسانه ها و 

صداو سیما می شنوید.
“دولت باید” به این معنا است که دولت به اندازه ای بزرگ باشد 
که تمام این بایدها را انجام دهد،  یعنی حتــی اگر در خیابانی در 
سمنان کســی مرغ گران می فروشــد، دولت باید نظارت داشته 
باشــد! مردمی که »دولت باید...« را می گویند، با این فرض که 
همه منابع دست دولت اســت به عنوان مثال پول نفت ملت در 
دستان اوست و از مردم مالیات می گیرد، درنتیجه آن بایدهایی 
که مردم انتظار دارند را انجام دهد. زمانی که انجام نمی شــود، 
تمامی آن مالیات و آن پول نفت به هدر رفته است. حال راه حل 

چیست؟ 
مردم باید یاد بگیرند که بگویند »دولت نباید...«، به عنوان مثال 
دولت نباید در قیمت گذاری مرغ دخالت کند. اگر توانستیم این 
فرهنگ را در کشور با کمک رسانه ها جاری کنیم موفق خواهیم 
بود. درواقع دغدغه ما باید تکرار “دولت نباید” باشد، یعنی دولت 

در دراز مدت کوچک و کوچکتر شود. 
حاکمیت این تصمیم را گرفته تا از تصدی گری فاصله گرفته و به 
مرحله سیاست گذاری برود اما وقتی مردم می گویند  دولت باید 
در فالن موضوع دخالت کند، دولت مجبور است این کار را انجام 
دهد. اگر می خواهیم در این کشــور رقابت و کیفیت، بهره وری، 
توسعه و... ایجاد شــود، موظف هستیم شــعار »دولت نباید« را 
توسعه دهیم زیرا در غیر این صورت خروجی دولت 4.5 میلیون 

نفره امروزی خواهد بود.
بنابراین جمع بندی 20 ســال کار و تالش بنده در صنایع مختلف 
و در حوزه افزایش کیفیت و بهره وری آن اســت که ما باید کلمه 
»دولت نباید« را بیشتر تکرار کنیم. باید این کلمه را تکرار کنیم 
اما متاسفانه در اتاق بازرگانی هم خیلی ها می گویند “دولت باید”.

در انتخابــات اتاق بازرگانــی وضعیت بــه چه صورت 
است؟

از نظر بنده در انتخابات اتاق بازرگانی نباید دولت دخالتی داشته 
باشد. اما خیلی از افراد احساس می کنند دولت باید در انتخابات 

اتاق بازرگانی دخالت داشته باشد.  
باید کلمه » دولت نباید« را دغدغه ذهن خود کنیم اما این موضوع 
سخت است زیرا این سوال مطرح می شــودکه اگر دولت نباید، 
پس چه کســی باید؟ به عنوان مثال اگر دولــت در قیمت گذاری 
بازار گوشت دخالت نکند، چه کسی باید دخالت کند؟ پاسخ انجمن 
تولیدکنندگان گوشــت کشــور یا انجمن واردکنندگان گوشــت 

کشور است. 

اینکه همه می گویند کار مردم را به ما مردم واگذار کنیم، اصلی 
ترین موضوع اصل 44 اســت و مقام معظم رهبــری بر آن تاکید 
دارد و رییس جمهور با این موضوع رای می گیرد و مجلس شورای 
اسالمی نیز درباره این موضوع صحبت می کند، درنتیجه آقایان 
نگویند، “دولت باید” به جــای آن بگویند “مردم باید”. ما باید کم 
کم بگوییم “تشکل ها باید”.  به عنوان مثال انجمن واردکنندگان 

دارو باید قیمت گذاری دارو را سامان دهی کند.
آن چیزی که بنــده آن را دغدغــه ذهنی می دانم یــک پارادایم 
شــیفت اســت یعنی چارچوب های ذهنی افراد مدعــی از دولت 
باید، باید به دولت نباید شــیفت کند.  البته ممکن است در این 
مورد عده ای این دغدغه را داشته باشــند که تمام منابع دست 
دولت اســت.  بنده فکر می کنم مانند همه جای دنیــا این منابع 
باید صرف اموری مانند آموزش و پرورش و بهداشــت و درمان 
و.... شود یعنی اموری که خیرآن به همه مردم به صورت یکسان 
برسد. یعنی آموزش و پرورش و درمان رایگان برای همه ایجاد 
شود. بنده هم با آقای هاشمی قاضی زاده موافق هستم که بیمه 
سالمت باید توسعه پیدا کند اما چه کارهایی نباید انجام دهیم تا 
این کار اجرایی شود. نمی شود هم به 2.5 میلیون نفر بازنشسته 
حقوق داد برای اینکه تمــام پول های صندوق بازنشســتگی را 
خورده ای اما مدام گفته اند دولت باید برای صندوق بازنشستگی 

اداره و سازمان جدید ایجاد کند.
بدون شک این “دولت باید” را نمایندگان مجلس، وزیر، مردم و 
شــعارهای انتخاباتی گفته اند، در غیر این صــورت کلی نهادهای 
اجتماعی در کشور وجود دارد اما باید قوه قضاییه بر دولت نظارت 
داشته باشد که در مقابل سازمان های زیادی برای نظارت ایجاد 

می شود اما این دور باطل است.
چه کســی گفته که دولت باید در موضوع قیمــت گذاری دخالت 
داشته باشد؟  دولت باید فضای کسب و کار را مناسب کند تا ورود 

و خروج به آن آسان باشد تا در نهایت ساماندهی انجام شود. 
اما کلمه ننگین بعدی، کلمه مجوز اســت. مجوز از فرهنگ ارباب 
رعیتی می آید. درواقع “اجازه هســت؟” گذشته، امروز به مجوز 
تغییر یافته است. اما ما یاد گرفته ایم که در کار خیر حاجت هیچ 
استخاره ای نیست. اگر  بنده می خواهم یک کارخانه آب معدنی 
احداث کنم چرا باید مجوز بگیرم؟ البته استدالل دولت آن است 
که من اجازه آن را می دهم که مدیریت کنم اما این مجوزها تنها 
به رشــوه زیرمیزی تبدیل شــده اســت و در نهایت هزار مجوز 
تولید ماکارونی در یک استان صادر می شــود. در حالی که قرار 

بر ساماندهی بود که با ارائه مجوز این کار هم صورت نگرفت.
دولت می گویــد باید مجوز بدهم تــا آنها را کنترل کنــم، اما آنها 
 کنترل نمی شــود، درنتیجه اگــر دولت مجوز ندهــد هم کنترل

 نمی شود. با این کار تنها یک سیکل اضافه ایجاد شده است. 
اگر  همین االن برای احداث کارخانه مجوز نگیریم فکر می کنید  
توزیع جغرافیایی کارخانه ما با امروز تفاوتی داشت؟ بدون شک 
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پاسخ خیر اســت، درنتیجه این میزان دیوان ساالری، حقوقی که 
داده ایم تا ساماندهی شکل بگیرد، انجام نشده است.

کدام محصول، ســرویس یا کارخانه ای با مجوز ساماندهی شده 
اســت؟ پاســخ هیچ اســت. این موضوع حاکــی از آن اســت که 
کارکرد مجوز از بین رفته اســت. حــال جایگزین مجــوز در دنیا 
چیســت؟جایگزین آن در دنیا بیمه اســت. یعنی می گویند شما 
امروز می خواهی محصولی مانند قندان را وارد بازار کنید اما این 
قندان نباید به کسی آسیب وارد کند و، درواقع یک ریسک دارد. 
اما شرکت های بیمه این موضوع را بازرسی می کند و می گوید به 

نظر این محصول آسیبی 
وارد نمی کند و من آن را 
بیمه می کنم و هرکسی 
از آن آســیب دیــد من 

بیمه اش می کنم.
زمانــی در دنیــا ایــن 
انجــام   جایگزینــی 
 مــی شــود کــه وقتــی

 می خواهند این قندان 
 را بدهنــد تنها ســوال

 می کنند که بیمه است 
یــا خیــر؟ یعنــی تمــام 
قوانین و استانداردها 
و آیین نامه ها را رعایت 
کــرده اســت زیــرا اگر 
رعایت نکند یا بیمه نمی 
شــود یا بیمــه آن گران 

خواهد بود.
شــما مــی گوییــد مــن 
را  موبایــل  گوشــی 
 وارد مــی کنم، از شــما 
مــی پرســند اگــر این 
تشعشــع   گوشــی 
داشته باشــد و 40 نفر 
 را ســرطانی کنــد چــه؟ 
می گویید در مقابل این 

موضوعات که استاندارد تعیین شده است، آن را بیمه می کنم. 
حال اگر بعــد از آن فردی مدعی شــود که جــای فرکانس ایکس 
فرکانس دیگری اســت، آن بیمه باید پاسخگو باشــد. به همین 
دلیل بیمه ها کنترل انجام می دهند زیرا آنها ذی نفع هســتند و 
نمی خواهند خســارت دهند.  این مکانیزمی است که بیمه های 
مسئولیت در دنیا  رو به گسترش اســت اما در کشور ما چندان 
وجود ندارد. به عنوان مثال در کشــوری اروپایی اگر کسی برای 
سیم کشی ســاختمان به خانه ای برود، هم آن فرد و هم آن خانه 

بیمه اســت. درنتیجه اگر خطایی رخ دهد کل هزینه را بیمه باید 
پرداخت کند، به همین دلیل بیمه تمامی موارد را کنترل می کند 

تا  کسی کار اشتباه انجام ندهد.
درنتیجه یکی از دالیلی که ما گزارش بیمه را آماده کردیم، همین 
موضوع بود. زیرساخت بیمه ما برای قبول مسئولیت که به جای 
دولت ، بیمه ها کنترل کنند باید ایجاد شــود. درواقع بیمه باید 
کنترل کند که آیا کارخانه در جای مناســب احداث شده است یا 
خیر؟  درنتیجه به دلیل آنکه بیمه باید خسارت دهد. امروز دولت 
در برابر حادثه ای بــرای مجوز  کارخانه ای که در جای نامناســب 
احداث شــده، پاسخگو 
نیست. اما بازرس بیمه 
از سوی بیمه ای می آید 
که قرار اســت خسارت 
پرداخت کنــد درنتیجه 
کنتــرل بهتــری خواهد 

داشت.
جالــب اســت بدانیــد 
کیفی کــردن از بیمه به 
دست می آید. درواقع 
پس زمینه تمام مواردی 
کــه بــا کیفیــت همراه 
هســتند بیمــه قــرار 
دارد و دولــت آن کار 
را انجــام نداده اســت. 
البته فرهنگ ســازی و 
ســالمت و امنیــت جزو 
وظایــف دولت اســت. 
هــا  بیمــه  متاســفانه 
توسعه پیدا نکردند در 
نتیجــه مجوزهای دولت 
جایگزیــن آنها شــد. به 
همین راحتــی برای هر 
کاری بایــد مجــوز اخــذ 

شود.
 با بیمه رابطه ها درست 
می شود و دولت تنها می گوید بیمه نامه را به من نشان دهید. اما 
چنین مکانیزمی در ایران وجود ندارد. یکی از تالش های ما این 
است که بتوانیم بیمه های مسئولیت را در کشور توسعه دهیم. 
البته کار دشواری اســت اما درصدد هستیم پایلوت هایی را در 
ایران انجام دهیــم زیرا هم بازار جالبی برای شــرکت های بیمه 
است و هم می توان بعد از شکل گیری آن به دولت گفت مجوزها 

را کنار گذاشته و بیمه نامه ها را جایگزین آن کند.
جالب است که ما ســال 57  علیه فرهنگ ارباب و رعیتی انقالب 
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کردیم اما امروز برای احداث کارخانه و راه اندازی شغل باید اجازه 
گرفت. در حال حاضر رفتار کارکنان دولت هم همین است یعنی می 
گویند کشور صاحب دارد. البته این صاحب داشتن به معنای حفظ 
منافع عمومی نیست بلکه ایشان می گوید منافع شخصی من حفظ 
شود. امروز جایگزین ارباب ها ،کارمندان نظام در منطقه شده اند 
و تنوع آنها زیاد شده است. اما ما از کدخداهای دولت در هر محله 
ای می خواهیم دولت کوچک شود. چرا مجوزها در کشور حذف نمی 
شود، زیرا در بدنه اجرا و پایین هرم دولت همه ذی نفع این مجوز 
هستند. حتی اگر آنها سالم کار کنند و رشوه نگیرند اما این مجوزها 
برای آنها قدرت ایجاد می کند. اما این ساختار معیوب است. جالب 
اســت که قوانین هر وزارتخانه هم با یکدیگر متفاوت اســت. به 
عنــوان مثال قوانیــن در تولید غــذا در وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و ســازمان یکی نیســت. درهمین رابطه ســال گذشته در 
انجمن مدیریت کیفیت تالش کردیم تا در قانون جدید استاندارد 
موضوع مقررات فنی در آن آورده شود موضوعی که در همه دنیا 
وجود دارد اما در کشور ما تنها در حوزه ساختمان وجود داشت. این 
در حالی است که مقررات فنی سطحی باالتر از استاندارد است. به 
عنوان مثال مقررات فنی واردات دارو یک بار برای همیشه تمامی 
الزامات کشور را در یک جا می آورند. درواقع یکی از کارهایی که 
باید انجام شود مقررات فنی واردات دارو است. باید این مقررات 
را انجمن ها بنویسند. یکی از پیشنهادات انجمن مدیریت کیفیت 
ایران برای انجمن واردکنندگان دارو آن است که کارگروه تدوین 
مقررات فنی واردات داروی ایران را تشــکیل دهند.یعنی پیش 
نویس آن نوشته و به وزارت بهداشت داده شــود و در نهایت به 
شورای عالی سازمان اســتاندارد ارائه شود تا تصویب شود. این 
بدان معنا است که یک ســند تهیه می شود که تمام قوانین در آن 
وجود دارد.البته کار آســانی نخواهد بود زیــرا ذی نفعان مختلفی 

وجود دارند.
 ما این پیشنهاد را می دهیم زیرا مصوبه قانونی دارد و در ماده 4 
قانون توسعه استاندارد ایران آمده است و کار آن در حال انجام 
است و پیشــنهاد مشــخصی برای بخش های حســاس مانند دارو 
داریم. تدوین این مقــررات فنی یک گام رو به جلو اســت و بهتر 
است خود صنف آن را نوشــته و انجمن مدیریت کیفیت به عنوان 
بازوی این کار حضور داشته و با سازمان استاندارد مشورت داشته 
باشد. در نهایت مقررات فنی نوشته شود که تمامی وزارتخانه ها 
آن را مصوب و از آن تمکین کنند. ما در این زمینه تالش کرده ایم 
تا این کار انجام شــود زیرا مقررات فنی به میــزان کمی در ایران 

وجود دارد.
مقررات فنی منجر به حذف قوانین اضافی شــده و تجمیع قوانین 
را به همــراه دارد. البته بدون شــک انجام ایــن کار نیازمند کار 
کارشناسی و سرمایه گذاری است و خوب است بدانید ذی نفع این 
کار دولت نیست بلکه فعاالن همان بخش هستند. تدوین مقررات 

فنی باعث می شود که هرروز یک بخش نامه جدید ابالغ نشود.

در زمینه کیفیت شرایط به چه صورت است؟
یکی از چالش های ما در کشور به ویژه برای کاالهایی که وارد می 
شوند مانند دارو، آن اســت که باید دید مشتری کیست؟ یعنی 
باید دید مشتری پزشکان هستند، بیماران و... درواقع به راحتی 
نمی توان گفت. پول را بیمار پرداخت می کند اما پزشک تشخیص 
می دهد که این دارو مناسب است یا نه. از سوی دیگر داروخانه 
ممکن است داروی جایگزین بدهد در نتیجه با زنجیره ای مواجه 
هستیم که در آن مشــتری ابهام دارد زیرا مشتری نسبت به آن 
محصول اطالعات فنی ندارد.  یکی از چالش های صنعت دارو که 
رضایت مشتری محور کسب و کار است آن است که این مشتری 
کیست؟ و این چالشی اســت که به اندازه کافی در این صنف به 
آن فکر نکرده ایم. بنده معتقدم اینکه در این زنجیره چه کســی 
باید بیشتر از همه راضی باشد، یک چالش است. باید مشتری ها 
 را شناسایی و آنها را اولویت بندی کرد. به طور معمول زمانی که 
می خواهیم کیفیت داروها را اندازه گیری کنیم تنها عوامل موثر 
بر سالمت را بررسی می کنیم در حالی که عوامل دیگری نیز وجود 

دارد که باید در ارزیابی کیفی دخیل باشد.
شاید باید در بحث کیفیت جامع و بزرگتر فکر کرد. در حال حاضر 
از منطق داروســازی ما می گوییم دارویی خوب است که منجر به 
سالمتی شود اما در دنیای واقعی کیفیت تنها به این معنا نیست 
هرچند قسمت زیادی را در بر می گیرد اما عوامل دیگری در آن 

دخیل است. 
اما نکته دیگر آن اســت که دارو جزو مجموعه کاالهایی است که 
لوکس محسوب نشده و جزو کاالهای اضطراری است. یعنی بیمار 
حاضر اســت هر قیمت را پرداخت کرده تا دارو را تهیه کند. در 
اینجا است که قسمت زیادی از فساد و رانت شکل می گیرد زیرا 
افراد حاضرند حتی بــرای یک محصول تقلبی و یــا تاریخ مصرف 
گذشــته پول زیادی بدهند. درنتیجه شــبکه توزیع باید کنترل 

شود و این همان کنترلی است که گاهی شما را نگران می کند. 
بنده فکر می کنم  در موضوع واردکننده نمونه در انجمن دارو در 
کنار قسمتی که سوددهی را در بر می گیرد باید دید این کاال تا چه 
اندازه به سالمت مردم کمک کرده است و تا چه اندازه موثر بوده 
و توانســته در مصرف کننده اطمینان ایجاد کند. در طراحی این 
مدل تنها نباید به این موضوع توجه داشــت که چه کسی میزان 
داروی بیشتری را وارد کرده است بلکه باید دید کاالی خود را تا 

چه اندازه حرفه ای و خوب مدیریت کرده است.
درنتیجه کیفیت به معنای چیزی است که ذی نفعان از استفاده آن 
کیف می کنند. درنتیجه اگر شرکتی را می گوییم شرکت با کیفیتی 
است تنها از نظر محصول کیفی نبوده بلکه باید تمامی ذی نفعان 

آن از جمله مصرف کننده، سهامدار، کارکنان و... کیف کنند. 
لذت بردن ذی نفعان باید به ترتیب اهمیت آنها کســب شــود و 
امیدوارم با ارزیابی هایی که در جامعه انجام می شود از تک بعدی 
کردن کیفیت جلوگیری کنیم. باید میــزان کیف کردن ذی نفعان 
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را کمی کرده و اندازه گیری کنیم و به آنها وزن دهیم تا در نهایت 
بتوانیم ارزیابی کنیم.

فکر نمی کنم تا به این لحظه این کار انجام شــده باشــد زیرا کار 
سختی است اما ما به عنوان گروه پارسیان هوشمند دانش طراحی 
مدل آن را داریم. امیدواریم مسابقه انتخاب برترین واردکننده 
دارو نیز به همت انجمن این صنف شــکل بگیــرد. البته این کار 
 با نشــان فدراســیون واردات و جشــنواره ملی بهره وری انجام 
می شود. زیرا ما نمی توانیم 37 انجمن را به طور هم زمان  شکل 
دهیم اما در زمینه مدلسازی برای انجمن دارو از همین جا اعالم 
آمادگی می کنیم البته برای اجرای آن باید افراد حرفه ای صنف 

نظر بدهند تا این کار انجام شود.

آیا در این بخش افراد فنی خوبی حضور دارند؟
ما برای هر تشــکل یک کمیته فنی تشــکیل می دهیــم که برای 
انجمــن نیز این کمیته فنی شــکل می گیــرد تا ایــن کار را انجام 
 دهد. این کمیتــه راهنمایی کرده و وزن را مشــخص می کند. ما 
می دانیم این آیتم مهم است اما نمی دانیم وزن آن چقدر است. 
پــس از طراحی 6-5  مــدل شــرکت در صنف را بــا کمک همین 
دوستان ارزیابی می کنیم و پس از آن فراخوان اعالم می شود تا 
اولین دوره انتخاب برترین واردکننده دارو برگزار شود. همانطور 
که گفتم این کار با کمک فدراســیون واردات انجام می شود اما 
بخش اختصاصی دارو با انجمن واردکنندگان دارو انجام می شود.

به نظر شــما اتاق بازرگانی از ظرفیت های خود به طور 
کامل استفاده می کند؟

به نظر من نسل جدید کسب و کار یا کسب و کار های نوین جایشان 
در اتاق بازرگانی خالی است. اتاق بازرگانی پس از پیروزی انقالب 
با تغییراتی همراه بود و افرادی به آن اضافه شــدند اما کسب و 
کارهای سنتی در آن هنوز غالب هســتند. یعنی واردکنندگان و 
صادرکنندگان سنتی در حوزه های مختلف وجود دارد. بدون شک 
سخت است افرادی که سال ها در اتاق بازرگانی بودند بپذیرند 
 کســب و کار جدیــدی مانند فروشــگاه آنالین وجــود دارد. فکر 
می کنم در انتخابات پیش رو باید تالش کرد تا کســب و کارهای 
نوین شکل بگیرد. به نظر من جوانی که امروز پسته صادر می کند 
یک کسب و کار سنتی دارد زیرا یک کار نوین ارائه نداده است. 
اما ممکن است یک فرد میانسال و با تجربه کسب و کار نوینی را 
ایجاد کرده باشد. یعنی بنده کسب و کار نوین را مترادف جوانی یا 
استارتاپ نمی دانم، بلکه روش های جدید ایجاد ثروت و اشتغال 
در جامعه است. جای چنین مواردی در اتاق بازرگانی خالی است.

به هر حال انقالب های فناوری اطالعات در ایران رخ داده و کسب 
و کارهای جدید ایجاد شده و کارهای جدید بر پایه نیولیزر و نانو 
در حال شــکل گیری اســت اما این طیف در اتــاق بازرگانی جایی 
ندارد. بنده تــالش می کنــم در انتخابات پیــش رو و پس از آن 

بتوانیم کمیســیون کســب و کارهای نوین را در اتــاق بازرگانی 
ثبت کنیم و کم کم این کسب و کارها بتوانند خودشان را عرضه 
کنند. این موضوع بزرگترین نقصان اتاق بازرگانی اســت. البته 
اتاق بازرگانی نقصان ها و محاســن زیــادی دارد. به عنوان مثال 
روح محافظه کاری در اتاق بازرگانی بسیار باال است. عموم بخش 
خصوصی کشور که منتقد وضعیت فعلی هستند از سیاست های 
محافظه کارانه اتاق بازرگانی ناراحت هستند زیرا واقعیت فضای 
کسب و کار بســیار بدتر از آن چیزی است که روســا می گویند. 

یعنی آنها انتظار دارند محکم تر راجع به این فضا صحبت کنند.
به نظر بنده بخشــی از این موضوع به متوسط ســنی باال در اتاق 
بازرگانی بر می گردد و این کســب و کارهای قدیمــی روحیه ای 

محافظه کارانه تر نسبت به کسب و کارهای نوین دارند.
من نیز فکر می کنم اتاق بازرگانی بسیار محافظه کار است و این 
موضوع قسمتی از زحمات دوستان را تحت الشعاع قرار می دهد. 
به طور معمول دیر هنــگام بیانیه صادر می کنــد و متن بیانیه ها 
بسیار مالیم است و بنده به عنوان یک فعال اقتصادی آن را نمی 
پسندم. باالخره دولت باید در زمینه ارز شفاف صحبت می کرد و 
یا در زمینه محدود کردن واردات نیز شفاف نظر می داد. به نظر 
من باید در اتاق بازرگانی کســب و کارهای نوین و روح پرهیز از 
محافظه کاری دمیده شود. البته این موضوع مشکالتی به همراه 
دارد زیرا صحبت صریح و نقد سخت درباره دولت و حاکمیت راه 
رفتن برروی شمشیر است.شــاید در انتخابات پیش رو باید به 
این موضوع توجه داشت تا آن را به روز کرد. تالش شخصی بنده 
نیز بر آن است که کسب و کارهای نوین در انتخابات آینده حضور 

فعال داشته باشند.

اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
درخواســت بنده آن اســت که تمــام رســانه ها بایــد منصفانه 
عملکردهای گذشته را نقد کنند. چه قبل از انقالب و چه پس از 
آن ما شاهد تندروی هایی در قلم هستیم اما این واقعیت اینقدر 
سیاه و سفید نیست و همه در ادوار مختلف زحمت هایی کشیده 
اند و مشکالتی هم داشته اند. در نتیجه  فارغ از آنکه چه اتفاقی 
افتاده باید حرمت کالم را حفظ کرد  زیــرا به انتخابات که نزدیک 
می شویم این بی اخالقی ها افزایش پیدا می کند. درنتیجه همه 
را به نقد منصفانه دعوت می کنم و درخواســت دارم به زندگی 
 شــخصی افراد وارد نشــوند و تهمت دروغ نزنند. از رســانه ها 
می خواهم  هر مطلبی را چاپ نکنند. درواقع همه باید در نزدیکی 
انتخابات مراقب رفتار خود باشند و در نهایت به نتیجه انتخابات 

احترام بگذاریم.
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واژه ی خالقیت به دفعات در گفت وگوهای رایج در محل کار مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، اما به طور دقیق مشخص نیست که این 
واژه به چه معناست، آیا خالقیت همان نوآوری است؟ آیا هر کسی 
می تواند خالق باشــد؟ آیا فرآیند مشــخصی برای بــروز و تحقق 
آن وجود دارد؟ در مقالــه ی زیر که برگرفته از کتاب » تشــویق 
خالقیت« از مجموعه کتاب هاي منتشــر شــده توســط دانشــگاه 
هاروارد )دانشــکده ی بازرگانی( است، به این ســوال ها پاسخ 
داده شده است. بر این اساس در می یابیم که به چه نحو موانع و 
محدودیت هایی که بر سر راه ارتباط موثر بین بخش های مختلف 
شــرکت یا ســازمان متبوع وجود دارد را شناســایی نموده و در 
جهت رفع آن ها گام برداریم. با چنین کاری می توان کل سازمان 
را به صورت یک تیم واحد و منســجم که در آن همــه ی اجزا به 
یکدیگر کمک نمــوده و کار یکدیگر را تکمیل می نمایند، شــکل 

داد. همچنین تداوم چنین رویکردی به رشد ارگانیک و توسعه 
ی پایدار همه ی بخش های یک سازمان کمک شایانی می نماید.

تجربــه نشــان داده اســت مدیرانــی موفق تــر 
هســتند کــه بــا اســتفاده از ابزارهایی چــون ایجاد 
رابطــه صمیمانــه، هــم دردی، دلســوزی و مهــارت 
گــوش دادن فعــال، موجبــات عالقه منــدی کارکنان 
 و همــکاران را در یــک محیــط تعاملــی بــه  وجــود 

می آورند.

خالقیت چیست؟
شاید ما هم جزو آن دســته از مدیرانی باشیم که تصور می کنند 
به محض مشــاهده  خالقیت آن را خواهند شناخت اما بهتر است 
بدانیم که لزوما چنین نیســت. برای دســت پیدا کــردن به یک 

تشویق خالقیت
محمد مهدی تابع قانون

منبع: کتاب »تشویق خالقیت« 
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شــناخت و درک عمیق تر نســبت به ماهیت خالقیــت می توانیم 
شرایط شــکل گیری آن را در گروه تحت رهبری خود ایجاد کنیم 
و آن را گســترش دهیم. ســاده ترین تعریف از خالقیت عبارت 

است از:
»فرآیند بروز و توسعه ی ایده های 
نــو و بدیع کــه می تواننــد مفید به 

فایده باشند«

در این تعریف دو نکته وجود دارد که توجه به آن ها به ما در درک 
و فهم خالقیت کمک می کند؛ 

خالقیت، یک استعداد نیست بلکه 
یک فرآیند هدفمند و برنامه ریزی 

شده است. 

باید دانســت که برای افزایش خالقیت در یک گــروه نمی توان 
تنها یک ســری افراد کــه دارای اســتعداد و مهارت های خالقانه 
هســتند را وارد گــروه نمــوده و منتظر مانــد تا آنها بــرای گروه 
ایده پردازی های خالقانه نمایند. برای گسترش خالقیت در 
گروه می بایست از رویکردهای تعاملی خاصی استفاده 
نمود که موجب حداکثرســازی توانمندی ها، تجربیات 
و آگاهی اعضای گروه می شــوند عالوه بر این، هدف و 
آرمان نهایی فرآیند خالقیت عبارت اســت از حل یک 

مشکل خاص و یا برآورده ساختن یک نیاز مشخص.
خالقیــت، رســیدن بــه وحــدت در عیــن کثــرت 
آغــاز  هنگامــی  خالقانــه  فرآیندهــای  اســت. 
و گرایانــه  کثــرت  تفکــرات  کــه   می شــوند 

 تجدید نظر طلبانه وارد عرصه می شوند، خالقیت یعنی 
فارغ از الگوهای سنتی و جاافتاده به چیزی نگریستن. 
از دل همین متفاوت نگاه کردن است که یک ایده  نو و خالقانه سر 
بر می آورد. در فرآیند خالقیت، تفکــرات گوناگون با یکدیگر در 
تعامل و هماهنگی بوده و ضمن مقایسه در نهایت مشخص می شود 
که کدام یــک از ایــن ایده ها، ارزشــمندتر و منحصر بــه فرد تر 
است. در مرحله  بعد، از گزینه انتخاب شــده برای حل مشکل یا 
پاسخ گویی به نیازی که فرآیند خالقیت به خاطر آن شکل گرفته 

است، استفاده می شود. 

خالقیت چگونه با نوآوری پیوند می  خورد؟
 پس از مشخص شدن تعریف خالقیت، حاال نوبت به بررسی نحوه  
پیوند خــوردن آن با نوآوری می رســد. در اینجا نیز می بایســت 

تعریفی مشخص از نوآوری ارائه داد.

نوآوری به زبان ساده عبارت است از:
»تجســم، ترکیــب و تلفیــق دانش 
محصــوالت،  قالــب  در  موجــود 
و  و خدمــات جدیــد  فرآیندهــا 

ارزشمند«

نوآوری، نتیجه  نهایی فرآیند خالقانه اســت؛ خالقیتی 
که ما برای بهبود توانایی حل مساله به کار می گیریم. 
با ترکیب خالقیت و نوآوری، تالش های خالقانه به تولید محصول، 
خدمات یا فرآیندی منتهی می شــود که پاســخ گوی یــک نیاز و یا 

حل کننده   یک مشکل از پیش شناسایی شده است.

»5 برداشت اشتباه درباره  خالقیت«
در ســال های اخیر، پژوهش ها و تحقیقات بســیاری در ارتباط با 
خالقیت صورت پذیرفته است که از البه الی نتایج و دستاوردهای 
آنهــا می تــوان ایــن واقعیــت را دریافــت کــه ســوء تعبیرها و 
برداشت های نادرست بسیاری در ارتباط با خالقیت وجود دارد، 
در اینجا به 5 مورد شایع آن پرداخته خواهد شد. پس از مطالعه ی 
این 5  ســوء برداشــت، از خود بپرســیم آیا تاکنون چنین ســوء 
برداشت هایی در مورد خالقیت در ذهن ما وجود داشته است و 
اگر چنین بوده، دوری جستن از این برداشت های نادرست چگونه 
می تواند به بهبــود توانایی های مدیریتی مان در حوزه  اســتفاده  

حداکثری از پتانسیل خالقانه ی گروه خود کمک نماید.

 *     اشتباه شــماره 1: هرچه باهوش تر باشیم، خالق تر 
خواهیم  بود.

هوش و استعداد ارتباط چندانی با توانایی در خالقیت ندارد. اگر 
از هوش و استعداد متوسطی هم برخوردار باشیم، )با IQ حدود 
120(، کافی ست دست به خالقیت بزنیم و تفکر خالقانه از خود 
بروز دهیم. بنابراین الزمه  خالق بــودن، باهوش بودن و 
برخورداری از استعدادهای خاص و درخشان نیست.

*     اشتباه شماره  2: جوان ها از پیرها خالق ترند.
ســن افراد، شــاخص تعیین کننده ای در بروز پتانسیل خالقانه 
آن ها نیست. تحقیقات نشــان داده که بین هفت تا ده سال طول 
می کشد تا یک فرد به دانش و آگاهی نسبی در یک حوزه، به نحوی 
که قادر باشد در آن زمینه ی خاص از خود خالقیت و نوآوری بروز 
دهد، دســت پیدا نماید. بنابراین در دنیای کســب و کار، 
خالقیت در تمام کســانی که به بلوغ کاری رسیده اند، 
قابل شــکل گیری اســت. بر این اســاس، همان طور 
که افراد تــازه کار ممکن اســت خــام، بی تجربه و در 
نتیجه ناتوان از بــروز خالقیت های پی در پی باشــند، 
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 افراد کارآزموده و باتجربه نیز ممکن اســت به دلیل 
گیر کردن در قید و بند الگوهای جا افتاده و سنتی، از 

خالق بودن و خالقانه عمل کردن دور شوند.

*     اشتباه شماره 3: خالقیت فقط مخصوص افراد خاص 
و برگزیده است.

ابراز تمایل برای خالقانه عمل نمودن با در نظر گرفتن ریسک ها 
و مخاطرات آن و تالش برای جور دیگر دیدن در بروز خالقیت در 
افراد گروه بسیار موثر است اما همه اعضای یک گروه باید 
بدانند کــه خالقیت مخصوص افراد و یــا مدیرانی که 
جایگاه های خاصی دارند، نیست. باید یاد بگیریم که خالق 
بودن به معنــای رفتن به درون دهان اژدها نیســت. خالقیت، 
فرد و منصب خاصی نمی شناســد. مدیران، هم خود باید 
به این واقعیت توجــه نمایند که ایده های خالقانــه موجب ایجاد 
دگرگونی ها و انقالب های بزرگ در صنعت و تجارت شده است و 

هم آن را به اعضای گروه خود منتقل نمایند.

*     اشتباه شماره 4: فعالیت های خالقانه، لزوما انفرادی 
و شخصی هستند.

درصد باالیی از مهم ترین اختراعات و نوآوری های تاریخ  بشر در 
نتیجه  کار گروهی و هم اندیشــی یک گروه شــکل گرفته است. 
اعضای باهــوش و ماهر یک گــروه قادرنــد با تعامل ســازنده و 
روی هم ریختن ایده های خالقانه  خود، دســت به کارهای بزرگی 

بزنند. قوه  خالقانه  هــر کدام از اعضای گــروه در کنار 
قوای ســایرین، تاثیرگذاری بیشتری پیدا نموده و به 
نوآوری های بهتر و بیشتری منتهی می گردد. بنابراین 
بهتر است، اعضای گروه اندیشه ها و ایده های خالقانه 
و متفاوت خــود را در قالب خالقیــت گروهی پرورش 

دهند و به خالقیت فردی صرف بسنده نکنند.

*     اشتباه شماره ی 5: ما نمی توانیم خالقیت را مدیریت 
نماییم.

خالقیــت را مانند غــول چراغ جــادو نمی توان برای همیشــه در 
داخل بطری نگه داشــت. از ســوی دیگر، هیچ مدیری نمی تواند 
به طور قطع پیش بینی نماید که خالقیت کجا، توســط چه کســی و 
چگونه روی خواهد داد؟ با این همه، مــا به عنوان یک مدیر 
می توانیــم شــرایطی را به  وجــود آوریم کــه در آن، 
خالقیــت و نوآوری های حاصــل از آن، بیشــتر و بهتر 
اتفاق بیفتد. بنابرایــن خالقیت را می توان مدیریت و 

هدایت نمود.
اما درس های نهفته در این 5 سوء برداشت کدامند؟ در پاسخ به 
این ســوال باید گفت که هر گروهی دارای پتانسیل خالق بودن 
و در نتیجه ی آن نوآور بودن اســت اما برای بروز و نمایان شدن 
این پتانسیل نیاز به تحقق شرایط و مقدمات خاصی است. تدارک 
دیدن و مهیا ساختن شرایط برای بروز مطلوب خالقیت به یک سری 

اقدامات نیاز دارد. 
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در این میان از مدیران انتظار می رود تا:
*     با دقت، ترکیب اعضای گروه را تعیین نمایند.

*     محیط فیزیکی و روانی کار را تقویت و تلطیف نمایند.
*     ابزارهــا و تکنیک هایــی کــه موجــب گســترش 

ایده پردازی و خالقیت می شوند را ایجاد نمایند.
*     فرآیند خالقانه را به بهترین نحو مدیریت نموده تا 
بهترین ایده ها و نگرش ها در ســازمان متجلی شده و 
به صورت محصوالت، خدمات و فرآیندهای نوآورانه و 

مبتکرانه بروز نماید.
*     بهترین نقطه  آغاز برای این حرکت، آشــنا شــدن با 

مراحل مختلف فرآیند خالقیت است.

فرآیند خالقیت
فرآیند خالقیت شامل 4 مرحله زیر است:

1-  تیم خــود را بچینیم: اعضای تیم را بــه گونه ای انتخاب 
نماییم که بیشترین خالقیت را ارائه دهند.

2-  فرصت هــا را شناســایی نماییــم: از اعضــای گروه 
بخواهیم مسائلی که حل آنها نیازمند خالقیت و نوآوری است را 

شناسایی نمایند.
3-  گزینه های متعددی تولید نماییم: با استفاده از تفکر 
کثرت گرایانه، اعضای گروه می بایستی یک سری ایده ها و گزینه ها 

برای حل مساله مطرح شده، ارایه نمایند.
4-  بر روی بهتریــن گزینه اتفاق نظــر نماییم: اعضای 

گروه می بایستی بر روی بهترین گزینه و راه حل مساله اتفاق نظر 
نمایند و ارزشمندترین و خالقانه ترین محصول، خدمت یا روش 

را ارائه دهند.
تمام این مراحل  دارای اهمیت بســیار و کلیدی بوده و موفقیت 
گــروه در خالقیت در گــرو تحقــق یافتن مطلــوب و کامــل همه 
 ایــن مراحل اســت و وظیفه  یــک مدیــر در این میان عبــارت از

 حصول اطمینان از حرکت گروه در مسیر درست منتهی 
به خالقیت است. 

*     از یک مدیر عالی رتبه سازمان یا شرکت خود بخواهیم تا ضمن 
دیدار با اعضای تیم سپاس و قدردانی اش از عملکرد و فعالیت 
آن ها را ابراز داشته و نسبت به ابعاد مختلف کاری که گروه خود 

انجام می دهد، آگاهی یابد.
*     برای جسورانه ترین ایده ای که در جلسات مشکل گشایی مطرح 

شده، پاداش ویژه ای در نظر بگیریم.
*     فرد یا افرادی را که فراتر از حد انتظار ظاهر شده و کاری بیش 

از وظایف محوله ارائه نموده  اند، شناسایی و تشویق نماییم.
*     برای تعامــل و همکاری بیش تر بین اعضــای گروه یک پاداش 

ویژه در نظر بگیریم.
*     یک ســری پاداش های نمادین از قبیل پالک و نشــان افتخار 

منقوش به نشان گروه  خود طراحی و اهدا نماییم.
*     به اعضای تیم اجازه دهیم تا پروژه  بعدی که مایل به مشارکت 

در آن هستند، را خود انتخاب نمایند.
*     با ارســال ایمیل و یا پیام های صوتی و تصویــری، کارهایی را 
که توســط گروه به انجام رســیده، اعالم و در مورد کارهای باقی 
مانده اطالع رسانی نماییم. بازخوردهای مثبت ابراز شده از سوی 
مشتریان و مدیران ارشد در مورد حاصل کار گروه را به اعضای 

گروه منتقل نماییم.
*     نمایشگاهی از فعالیت ها و دستاوردهای گروه های مختلف در 
درون سازمان خود ترتیب دهیم تا بدین وسیله، اعضای گروه با 
فعالیت های سایر گروه ها آشنا شــوند و عالوه  بر این، نتیجه  کار 

خود را در معرض دید دیگران قرار دهند.
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یــاد  بــه 
روزهایــی 
که مــن به 
پیــری پــا 
و  نهــادم 
تــو هنــوز 

جوانی

زندگی کردن هنر اســت و هنرمند کســی است که 
این هنر را در کنار خانواده و یا نزد اســتاد فرزانه و 
کارآزموده فراگیرد- زمانه خود استاد بزرگی است. 
چون حوادثی که برای ما و دیگران پیش می آید مولد 
رفتار و کردار ماست. اگر هوشیار باشیم می توان از 
این حوادث درس عبرت گرفت و این حوادث درس 

بزرگی است در تجربه آموختن برای ادامه زندگی.

و بــزرگان  از  یکــی  ســبکتکین،   دکتریوســف 
 پیشکسوتان داروســازی که از جوانی فعالیت های 
داروسازی داشــته وهمچنین  یکی از بنیان گذاران 
انجمن داروسازان استان کرمانشاه که فعالیت های 

وی قابل تحسین است.
از  دیگــر  ویژگی های او به مــردم داری- مهربانی و 
داشتن انگیزه در تمام مراحل زندگی اش می شود 

اشاره کرد.
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بیوگرافی دکتر سبکتکین
 در خانه ای در تبریز به همــراه عمه و عمــو و مادربزرگم زندگی 
می کردیــم و زندگی خوبــی در کنار خانــواده ام داشــتم پدرم 
کارمند اداره گمرک آذربایجان و سرپرســت چنــد خانواده بود و 
زندگی خوب و مرفهی داشتیم؛ تا اینکه در سال 1320 نیروهای 
اتحاد شوروی به آذربایجان از جمله شهر تبریز حمله کردند و در 
اثر بمباران و ریزش آوارخانه ها و ضجه و ناله اهالی این خانه ها 
و خونریزی مغزی پدرم در اثر موج انفجار دچــار بیماری روحی و 
روانی شــد و دیگر اثری از خلق و خوی مهربان پدر نبود.در سال 
1324 دموکرات ها به آذربایجان مسلط شدند.چون پدرم با آنها 
همکاری نکرد از اداره اخراج شد و همین امر باعث تشدید بیماری 
و بستری شدن در درمانگاه دکتراردوبادی شد. من در آن سال 
کالس ششم ابتدایی بودم که صبح ها به مدرسه میرفتم و بعد 
از ظهرها پیش پدرم در درمانگاه می ماندم. این حادثه ناخوشایند 
به نوعی برای من آینده ساز بود. در نزدیکی درمانگاه داروخانه 
ایران به مدیریت دکتر حســن فرزام تاسیس شد که من اولین 
مشــتری داروخانه اش بودم. داروهای پــدرم را گرفتم-آقای 
دکترفرزام گفت اول دشت را روی میز بگذار؛ انشاء اهلل دست 
تو سبک باشــد. گفتم اتفاقا فامیل ما ســبکتکین است و خندید 
 و گفت: تو جوان شوخ طبعی هســتی و هروقت به این داروخانه

می رفتم چند درصدی برای نسخه های  پدرم تخفیف می داد. از 
آنجا باب صمیمیت میان من و مدیر داروخانه ایجاد شد. روزی به 
من گفت: دوست داری تعطیالت تابستان در داروخانه کارآموزی 
بکنی و گفت دوســت دارم این حرفه را به شخصی یاد بدهم که 

اصالت خانوادگی داشته و از این حرفه سوء استفاده نکند.
از آنجایی که من با پزشــک پدرم رابطه خوبی داشــتم همیشــه 
مرا تشویق می کرد که در رشته پزشــکی درس بخوانم. من این 
موضوع را با پدرم مطرح کردم ولی او مخالفت کرد، می گفت ما در 
این شهر آبرو داریم پســرمن نباید برود در داروخانه شاگردی 
کند. با وساطت پزشــک پدرم و عمه ام پدرم موافقت کرد و در 
تعطیالت تابستان در داروخانه توانستم  نسخه خوانی،تهیه نسخه 
ها و داروهای ترکیبــی و تهیه آمپول های تزریقی و بســیاری از 

کارهای فنی داروخانه را یاد بگیرم.
در سال 1324 به تهران سفر کردیم. پدرم خود را به اداره کل 
گمرک معرفی کرد و ماموریت شهر کرمانشــاه را به او دادند.در 
ســال 1325 جمهوری دموکرات با شکســت قوای  ارتش ایران 
مواجه و آذربایجان آزاد شد و ما به تبریز بازگشتیم-بهمن ماه بود 
و من یک سال از درس و تحصیل بازماندم و از فرصت استفاده 
کردم. چند ماه به پایان سال تحصیلی مانده بود. من در داروخانه 
کار می کردم و بعــد ازظهرها در کالس شــبانه تحصیالت خود را 
ادامه مــی دادم و درمدت کوتاهی با تالش زیــاد کالس هفتم را 

گذراندم.
مادرم از بیماری و بدخلقی پدرم که ناشــی از بیماری روانی بود 
به تنگ آمده بود و در اثر پرستاری پدرم ناتوان شده بود. اقوام 
پدری می گفتند مادرمن مقصر است ولی من شاهد و ناظر بودم 
که مادرم خیلی زحمت کشید و از طرفی  مسئولیت خرید ملزومات 
خانه و تهیه داروهای پدرم با من بود. در این اوضاع و احوال یکی 
از بســتگان پدرم که زن دایی پدرم بود او را تشویق به ازدواج 
با دختری از خانواده خود می کرد و مادرم تحمل هوو را نداشت و 
در اثر یک مشاجره پدر با مادرم   من و مادرم مجبور شدیم از خانه 
و خانواده جداشــده به همراه پدربزرگم به تهران آمدیم و کارم 
را از داروخانه شــروع کردم و به مدت ده سال از ادامه تحصیل 
بازماندم. پس از مدتی امکاناتی فراهم شــد کــه به تحصیالتم 
ادامه داده و وارد دانشــکده داروسازی دانشگاه تهران شدم و 
به مقام خوبی رسیدم  و یاد گرفتم بنده درستکار و باایمان باشم 
 و به حق خود قانع شــده از موقعیت خود ســوء اســتفاده نکنم و

 خدمت گزار و امین مردم باشم که در اثر این رفتار همیشه لطف 
و عنایت پروردگار  شامل حال من باشد.

چرا این رشته شغلی را انتخاب کردید؟
پزشک پدرم یک انســان خیلی خوب و با دقت و مسئولیت پذیر 
بود و از او یاد گرفتم که انســان وارسته باشم. من در چند سال 
 در تعطیالت تابســتان دبیرســتان کــه در داروخانــه کارآموزی

 می کردم عاشــق ایــن کار شــدم و با شــرکت در کنکور رشــته 
داروسازی دانشگاه تهران وارد دانشکده داروسازی شدم و تازه 
مشکالتم شــروع شــد ؛ تامین مخارج خانه و زندگی خود و مادرم 
و شــهریه دانشــگاه ســالیانه 13.500 ریال و بیماری مادرم... 
ضمن تحصیل و  در ســال سوم دانشــکده طی آزمون استخدام 
در ســازمان بیمه کارمندان دولت بخاطر معلومات علمی و عملی 
که داشتم پســت مهمی را در آن ســازمان داشــتم. آقای دکتر 
نظمی انصاری، رئیس اداره دارویی سازمان مرا به عنوان رئیس 
نســخه های ســازمان و رئیس داروخانه های ســازمان و نوشتن 
دو فارماکوپــه دارویی به من محول نمود و این زمینه ای شــد تا 
چند ســال بعد وزارت بهداشــت فارما کوپه دارویی کشور را به 
 صورت ژنریک تهیه نماید. پس از 5 سال از دانشکده داروسازی

 فــارغ التحصیل شــدم و رســاله خــود را درمورد بیمــاری های 
درماتوفیقی شایع در بین کودکان شــهر کرمانشاه انتخاب کردم 

و به آن شهر رفتم.
روزی از چهارراه حســن آباد به ســمت خانه می رفتم درمیدان 
شاهپور سابق)وحدت اسالمی( از اتوبوس پیاده شدم در پیاده 
رو میدان دیدم جمعیت زیادی ایستاده بودند که توجه مرا جلب 
کرد جلوتر رفتم . دیدم پیرمردی به زمین افتاده و حرکتی ندارد 
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نبض او را گرفتم و چشــمش را باز کردم، دیــدم عالئم حیات را 
دارد. بعد از چند دقیقه یکی از نیروهای پلیس محل با دوچرخه 
آمد و پیرمــرد را به بیمارســتان رازی بردیم. پزشــک معالج که 
گویا دانشجوی آخر ســال دانشــکده بود پس از معاینه مختصر 
گفت مرده است. من از او خواستم با دقت بیشتری او را معاینه 
بکند که با رفتار بــدی مرا از بیمارســتان بیرون کــرد و ما ناچار 
شــدیم  پیرمرد را در همان محلی که پیدا کرده بودیم ببریم من 
به کمک پلیس شــروع به احیای بیمارکردم  و توانستیم او را به 
زندگی بازگردانیم و متوجه شــدیم پیرمرد شــغل اش چاه کنی 
است و بیمار و گرســنه بود که به دنبال کار به آن محل آمده بود 
که حالش بد شده بود. چون فقر مالی داشت با خیرین محل به او 
کمک کردیم تا بهبود یابد. در ســال 1336 این داستان ازرادیو 

به وسیله شادروان آقای صبحی در روز عید مبعث پخش شد.
آقای میرمهدی ورزنده کــه دبیر ورزش آقایــان دکتر نواختی-

دکتر نصیرپور-دکتر نجم آبادی و سرلشــکر علوی مقدم بودند 
به  داروخانه ما می آمدند. جریان نجات پیرمرد را از رادیو شنیده 
بود و سرلشکر علوی مقدم که افسر وزارت جنگ آن زمان بود را 
به داروخانه ما آورده بود که مرا به ایشان معرفی نمایند. ایشان 
ضمن قدردانی از رفتار خیرخواهانه مــن گفتند: افرادی که در 
کادر پزشــکی فعالیت می کنند باید قبل از هرچیز ایمان به خدا 
و عاطفه  انسان دوستی داشته باشــند و این دو بیت شعر را به 

عنوان یادگاری به من دادند

خاطرش گرامی باد:
تیره روزان جهان را بچراغی دریاب

                                                       تا پی از مرگ تورا شمع مزاری باشد
هرخس وخاری که از راه گران برداری  

                                                               در دل گور تو را باغ بهاری باشد

به هر حال آن روزها گذشت و فقط خاطره ها به یادگار ماند.
در این داروخانه با مراجعین مختلف ازجمله اســاتید علم و هنر 
و پزشکان و اساتید دانشــگاه و شعرا و نویســندگان فرهیخته 
آشــنا و هم صحبت بودم که مصاحبت ومجاورت با آنها در رشد و 
بارورشدن فکر و اندیشه و اخالق و رفتار من تاثیر زیادی داشتن 

ازجمله افرادی که به خاطر دارم عبارتند از:
1-     شادروان دکترشایورد مدیر داروخانه بیمارستان سینا که 

بعدها رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد شدند.
2-     آقایان دکتر ناصر شرقی و دکتر جابر انصاری استادان بخش 
پوست دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که در بیمارستان سینا 
مشغول طبابت هم بودند و من درمورد بیماری های پوست مطالب 

زیادی از ایشان یاد گرفتم.

 3-      دکتــر محبیــان جــراح و اســتاد دانشــکده پزشــکی 
دانشگاه تهران

4-      شــادروان دکتر باقر نصیرپور اســتاد دانشــکده پزشکی 
دانشگاه تهران

5-     شادروان دکتر سعید اعتصامی استاد دانشکده داروسازی 
دانشگاه تهران

6-     از هنرمندان موسیقی شادروان خالقی و شادروان خالدی
از شعرا و نویسندگان : شادروان معینی کرمانشاهی و شادروان 
رهی معیری و سرگرد طلوعی که آشنایی و مصاحبت و معاشرت با 
آنان افتخار دوران جوانی ام بود و 4 سال راجع به این بیماری در 
شهر تحقیق کردم که مورد توجه بهداری استان واداره بهداری و 
شهربانی آن زمان قرار گرفت که در زمینه فعالیت های اجتماعی 
من را به ســخنرانی و ارائه مقــاالت علمی، تحقیقی، بهداشــتی 
تشویق کرد و چاپ آنها در روزنامه خاک خســرو را برایم فراهم 

می نمود.
درسال 1346به کمک چند تن از دوســتان در کرمانشاه به طور 
رســمی جامعه داروســازان را فعال کردیم و در دو دوره افتخار 

ریاست انجمن را داشتم و پس از آن به تهران بازگشتم.
پس از مدتی دکتر رسولیان وشادروان دکتر جهانگیر امین زاده 
به ســراغ من آمدند و گفتند :جامعه داروســازان ایران درحال 
فروپاشــی اســت و نیاز به همیاری دارو ســازان جوان دارد.به 
دلیل ســابقه فعالیت های صنفی و روزنامه نگاری که داشتم از 
من خواســتند همکاری کنم و به دلیل تعصب صنفی که داشــتم 
درخواست آنها را پذیرفتم و وارد انجمن جامع داروسازان شدم

به عنوان دبیر شورای عالی مدیران داروخانه های تهران وحومه  
انتخاب و همچنین ســردبیری صفحه داروســازان چهارنشــریه 
پزشکی آن زمان “داروپزشکی،طب و دارو،دنیای علم،رامین”را 

عهده دار شدم.
و این فعالیت ها باعث شد جامعه از پراکندگی و فروپاشی خالصی 
یابد وســر و ســامان بگیرد و نام جامعه داروســازان بــه انجمن 
داروسازان تغییر یافت و راه ترقی و تعالی را طی نمود  در دوره 
انجمن فعالیت زیادی داشــتم ولی به علت مشغله کاری آن زمان 
که با شادروان دکترمرتضی فرودی در داروخانه کاشانی شراکت 

داشتم نتوانستم ادامه همکاری کنم.
در ســال 1350 به وزارت بهداری ســابق درخواســت تاسیس 
داروخانه دادم که بعد از مدتی مجوز تاسیس دارو خانه در یکی 
از مناطق نارمک که نه جاده و نه برق و...  داشت  را به من دادند 
و شــروع به احداث مغازه کردیــم که در حفاری هــا تخت زرینی 

یافتیم.
 روبــه روی داروخانه خیابــان خاکی بود کــه به نظــام آباد وصل 

می شد و با عبور وسیله نقلیه همه جا گرد وخاک می شد.
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کارمندی به نام حسین داشتم که کارش فقط این بود که هر چند 
دقیقه یک بار کوچه را نــم می کرد تا خاک بلند نشــود. روزی به 
همرا چندتن از بــزرگان محل نامه ای به شــهرداری بردیم برای 
درخواست آسفالت ساکنین می گفتند که بارها درخواست کردند 
ولی هر بار شهرداری می گوید که بوجه ندارد به شهرداری واقع 
در هفت حوض رفتیم برخــالف امروز در اتاق شــهردار بر روی 
 همه باز بود به اتاق رفتیم آقای شهردار خیلی عصبانی بود و دائم 
می گفت شــما مســلمان نیســتید دین ایمان ندارید چرا زمین 

دیگران را غصب می کنید؟
ما دیدم اوضاع خراب است خواستیم برویم که شهردار متوجه ما 

شد و از ما خواست تا درخواست خود را بگوییم.
نامه درخواســت را بــه شــهردار دادم. گفت چــرا در آن منطقه 
داروخانه راه اندازی کردید؟ حیف شــما نیست؟ به ایشان گفتم 
من با بودجه این مملکت درس خواندم بایــد به آنها خدمت کنم 
مهم نیست کجای این شــهر است. شــهردار که دید نیت ما خیر 
است دستور داد هرچه ســریعتر کارهای محله را انجام دهند و 
من را به مهندس راه سازی معرفی کرد که یکی از دوستان خوب 

زمان دانشگاه بود.
با هم به بررسی محله پرداختیم شــهرداری فقط بودجه آسفات 
منطقه را می توانســت تامین کند. هزینه جدول کشــی و.. را از 
کمک های مردمی و نیروی انســانی داوطلب گرفتیم و محله آباد 
شــد. با همکاری اداره برق و شــهرداری منطقه دارای چراغ برق    

آب، آسفالت، جدول کشی و.. شد.
به همین مناسبت در یکی از سالن های ورزشی آن منطقه تقدیر 
از شــهردار  رئیس برق منطقه، شــهردار رئیــس انجمن محله و 
رئیس کالنتری تقدیر و  تشکر شــد. از من هم به عنوان شخصی 

که در این کار خدا پسندانه پیش قدم بودم تشکر کردند
پس از آن در ســال 58 به محلــه دیگری در بلــوار مطهری رفتم 
و به آســفالت و ســاخت درمانگاه و مســجد در این محل اقدام 
کردیم.27سال در این محل صادقانه کارکردم. در سال 1372 
به علت فوت دخترم مهروش سبکتکین و نداشتن روحیه مناسب 

داروخانه را به مبلغ ناچیزی واگذار کردم.
به مدت سه سال دردانشکده بهداشت مشغول تحقیق و بررسی 

درمورد پاتولوژی جغرافیای ایران بودم وبازنشست شدم.
تحقیقات ما درمورد60بیماری بومی ایران بود وآمار و ارقام این 

بیماری ها در22استان درده سال گذشته و حال بود.
در حال حاضر مشــغول تحقیق و پژوهش در مــورد موضوع های 
مختلف هستم و با نشریات همکاری می کنم تا عاقبت زندگی چه 

شود و خواست الهی چه باشد.
زندگی کردن هنر اســت و هنرمند کســی اســت که این هنر را 
در کنار خانــواده و یا در نزد اســتاد فرزانه و آزمــوده فراگیرد.

زمانه خود استاد بزرگی اســت، چون حوادثی که در طول زندگی 
برای ما و دیگران پیش می آید که بیشــتر مولــد رفتار و کردار 
ماست،اگر هوشیار باشیم می توان از دیدن حوادث درس عبرت 
 گرفت که درس بزرگی اســت در راســتای تجربه آموختن برای

 ادامه زندگی.
 اینک بــه عنــوان یــک جــوان دیــروز و امروز بــه عنــوان فرد

 ســالخورده ای کــه بیــش از هشــتاد ســال از عمرم مــی گذرد 
همیشــه ســعی کــردم انســان خوبــی باشــم وباریتعالــی 
بــه مــن نظــر کــرد و راه تحصیــل و پیشــرفت را بــرای مــن 
بــاز کــرد وســعی کــردم بــه جبــران آن پیوســته بــه حــق 
 خــود قانــع باشــم  و طریــق مردانگــی و انســان دوســتی را

 پیشه سازم.
الزم اســت جوانان از تجربیات فرهیختگان و بزرگان علم و دین 
درس بگیرند.برای رسیدن به کمال و موفقیت در زندگی وکسب 

کارعاقبت به خیر شوند.

ایــن وظیفــه ما اســت که 
بحــران را بــه موفقیــت 

تبدیل کنیم”



شـماره  17
خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران 106

مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که پیش از 40 سالگی دچار 

دیابت نوع 2 می شوند، احتماال دو برابر بیشتر ازکسانی که بعد 

از 40 سالگی به این بیماری مبتال می شوند به دلیل بیماری های 

روانی در بیمارستان بستری می شوند. 

محققان خاطرنشــان کردند حدود 37 درصد از روزهای بستری 

در گروه زیر 40 سال به علت بیماری روحی است. اختالالت خلقی 

و سایکوزها شایع ترین بیماری ها بودند.

 به گفته وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده اختالالت 

خلقی عبارت از افسردگی، افســردگی دوقطبی و آسیب به خود 

و اختالالت روان پریشــی شــامل هذیان، توهم و اسکیزوفرنی 

هستند. 

جای تعجب نیست که اختالالت فیزیکی این گروه نیز بیشتر باعث 

بســتری شــدن آنها در بیمارســتان می گردد. این مطالعه نشان 

 داد میزان بیماری های کلیوی در افــراد جوان تر مبتال به دیابت

 نوع 2 ، 7 برابر بیشتر بود. خطر بستری شدن بر اثر بیماری های  

قلبی یا سکته مغزی و خطر بستری شدن به دلیل عفونت در گروه 

جوان تر تقریبا دو برابر بود.

نویســندگان این تحقیق معتقدند دالیل متعددی وجود دارد که 

گروه جوان تر با دیابت نوع 2 در معرض خطر بستری شدن بر اثر 

بیماری های روانی و فیزیکی هستند.

دکتر جولیانا چان توضیح داد: “ شــروع زودهنگام بیماری، طول 

مدت بیمــاری، کنتــرل ضعیف عوامــل خطرزا )بخشــی به دلیل 

تشــدید تداخل درمان( و مراقبت های شخصی نامناسب، برخی 

از عواملی هستند که به این خطر بالقوه بستری شدن در دیابت 

نوع 2 منجر می شوند” 

او گفت که بار روانی دیابت ممکن اســت هورمون اســترس را 

تحریک کند که می تواند کنترل قند خون را بدتر کرده و  به چاقی 

و التهاب منجر شود.

چان می گوید: التهاب می تواند بر سیســتم عصبی مرکزی تأثیر 

بگــذارد و ممکن اســت ســالمت روانــی را بدتر کنــد. او مدیر 

موسسه دیابت و چاقی هنگ کنگ در دانشگاه چینی هنگ کنگ و 

بیمارستان شاهزاده ولز است.

چان گفت که یک ارتباط شــناخته شــده بین دیابت و افسردگی 

وجود دارد. اما روشن نیســت که شرط نخست چیست. همچنین 

ممکن است شرایط به یکدیگر کمک کند.

دکتر جوئل زونساین، مدیر مرکز دیابت بالینی در مرکز پزشکی 

مونتفیور در شهر نیویورک گفت: این مطالعه  یک فراخوان آگاهی 

بخش است. آنچه در هنگ کنگ در حال وقوع است، چیزی است 

که در این کشور اتفاق خواهد افتاد”.

7 مرحله ساده برای ســالمت قلب که از ابتال به نیز 
دیابت جلوگیری می کند 

تحقیقات جدید نشــان می دهد که پیروی از دســتورالعمل های 

انجمن قلب آمریکا برای حفظ سالمت قلب می تواند خطر ابتال به 

دیابت نوع 2 را نیز کاهش دهد.

ورزش و تغذیه ســالم یکی از رهنمودهای ســاده ای اســت که 

انجمن قلب آمریکا توصیه می کند.

طبق گفته انجمن قلب آمریکا )AHA( هفت عامل خطر بیماری های 

قلبی عروقی وجود دارد که مردم می توانند با تغییر آن به بهبود 

سالمت قلب خود کمک کنند.

این هفت عامل مهم عبارتند از: “وضعیت سیگار کشیدن، فعالیت 

بدنی، وزن، رژیم غذایی، قند خون، کلسترول و فشار خون”.

AHA خاطر نشــان می ســازد که تحقیقــات نشــان داده که حفظ 

حداقل 5 عامل از 7 عامل در سطح ایده آل می تواند خطر مرگ و 

میر قلبی را تقریبا تا 80 درصد کاهش دهد.

تحقیقات جدیــد کــه در Diabetologia، مجله انجمــن اروپایی 

مطالعه دیابت چاپ شده است ،  نشان می دهد که این 7 عامل خطر 

قابل تغییر نیز می توانند دیابت را از بین ببرند.

ایجاد و توســعه اســتراتژی های جدید برای جلوگیری از دیابت 

بسیار مهم است زیرا بیش از 100 میلیون نفر در ایاالت متحده 

در حال حاضر با بیماری یا پیش دیابت زندگی می کنند.

با توجه به نظرمراکز کنترل و پیشگیری از دیابت )CDC( ، بیماری 

پیش دیابت درمان نشــده می تواند طی 5 سال به دیابت نوع 2 

منجر شود.

دکتر جاشــوا جوزف، متخصص غدد درون ریز و اســتادیار مرکز 

پزشکی دانشگاه ویسنر در ایالت اوهایو در کلمبوس، تحقیقات 

جدید را رهبری کرد.

بــا  ســالگی    40 از  قبــل  دیابــت 
ســالمت روانــی در ارتبــاط اســت
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پروتئین بتا آمیلوئید با گیــر انداختن ذرات ویروســی مغزرا از 

عفونت تبخال محافظت می کند.

یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی هاروارد 

 در بیمارســتان عمومی ماساچوســت نشــان می دهد کــه چگونه

 بتا آمیلوئید، پروتئین ذخیره شده در پالک های مغز بیماران مبتال 

به آلزایمر، مغز را از اثر ویروس های هرپس محافظت می کند.

در کنار مطالعه دیگــری که در همان شــماره 11 ژوئیه با موضوع 

نورون منتشــر شــد، افزایش ســه نوع ویروس هرپس در مغز 

 HMS بیماران مبتال به آلزایمر مشاهده شــد و نتایج مطالعه تیم

نقش بالقوه عفونت ویروســی در تسریع رســوب بتا آمیلوئید و 

پیشرفت آ لزایمر را تائید کرد. 

رودلف تانزی، جوزف پری و رز ف. کندی استاد پزشکی اعصاب و 

عقب ماندگی ذهنی در بیمارستان عمومی مس می گویند: مطالعات 

اپیدمیولوژیک متعددی وجود دارد که نشان می دهد افرادی که 

مبتال به عفونت هرپس هســتند بیشــتر در معرض خطر ابتال به 

بیماری آلزایمر می باشــند و اخیرا یافته های دانشــکده پزشکی 

در سینایی که همزمان با مطالعه ما چاپ شد این موضوع را تائید 

ی کند. 

تانزی گفت: “یافته های ما نشــان می دهد یک مکانیزم ســاده و 

مستقیم وجود دارد که بر اثر آن عفونت هرپس  رسوب آمیلوئید 

در مغــز را به عنوان یک پاســخ دفاعــی تحریک می کنــد. به این 

ترتیب، فرضیه عفونت و فرضیه آمیلوئید را در یک” فرضیه پاسخ 

ضد میکروبی “برای بیماری آلزایمرترکیب کردیم.

مطالعــات قبلی بــه رهبــری تانــزی و همکارانش، رابــرت مویر، 

استادیار مغز و اعصاب عصب شناسی در ماسن ژنرال، شواهدی 

را نشان دادند که بتا آمیلوئید که به مدت طوالنی به عنوان “زباله 

متابولیک” بی فایده شــناخته می شد، یک پروتئین ضد میکروب 

درسیســتم ایمنی داخلی بدن بود. بتایآمیلوئید به نظر می رسد 

قادر به حفاظت از مدل های حیوانی ســلول های مغزی انسان از 

عفونت های خطرناک است.

عفونت مغزی با ویروس هرپس ، ویروسی که باعث تبخال می شود 

با افزایش سن احتمال آلودگی به این ویروس بیشتر می شود. 

تالش تیم HMS در جهت ایــن بود که آیا بتــا آمیلوئید می تواند 

در برابــر عفونت هرپس محافظــت کند یا خیــر، و در این صورت 

مکانیزمی که از طریق آن چنین حفاظتی صورت می گیرد چیست . 

بعد از اولین یافته ها در مورد اینکه موش هایی که بتا آمیلوئید 

 در مغزشــان وجود داشــت با وجود ویروس هرپس در بدنشان 

طوالنی تر از موش هایی که با ویروس هرپس آلوده نشده بودند 

زنده ماندند ، محققین دریافتند که بتا آمیلوئید ها  با چســبیدن 

به غشــای ویروس هرپس و گیر انداختن آن از ورود ویروس به 

داخل سلول های مغز انسان جلوگیری می کند.

پالک های آمیلوئید 
آزمایش های بیشــتر با موش هــای ترانس ژنیک نشــان داد که 

 وارد کــردن ویــروس هرپس بــه داخل مغــز موش هــای 5 تا 6 

هفتــه ای باعث ایجاد ســریع پــالک های بتــا آمیلوئید می شــود 

 که معموال  این پــالک ها در زمانی کــه حیوانات 10 تــا 12 هفته 

می باشند ظاهر می شود. 

مویر گفت: “یافته های ما نشــان می دهد که تلــه  آمیلوئید برای 

ویروس های هرپس، باعث محافظت فوری و موثر از مغز می شود. 

“اما ممکن است عفونت مزمن با بیماری هایی مانند بیماری تبخال 

که در طول زندگی پایدار است، منجر به فعال شدن مضر واکنش 

ایمنی بر اســاس آمیلوئید و التهاب مغزی شــده و نهایتا منجر به  

شروع بیماری آلزایمر گردد”. 

 مویر گفــت: “یــک بینــش کلیدی این اســت کــه از بیــن رفتن 

ســلول های مغز به طور مســتقیم از طریق هرپس  باعث آلزایمر 

نمی شود بلکه واکنش ایمنی به ویروس است که منجر به التهاب 

مغزی می شود.”

“اطالعــات ما و یافته های ســینایی نشــان می دهد کــه یک مدل 

حفاظت ضد میکروبی با اســتفاده از داروهای ضد هرپس و ضد 

آمیلوئید می تواند در درمان بیماری آلزایمر در مراحل اولیه موثر 

باشد. زمانی که التهاب مغزی شروع شد، هدف قرار دادن مولکول 

های ملتهب مــی تواند مثمر  باشــد. با این وجود هنوز مشــخص 

نیست که آیا عفونت علت اصلی بیماری است یا خیر. در انتها باید 

گفت  آلزایمر یک بیماری بســیار ناهمگون است، بنابراین ممکن 

است عوامل متعددی در توسعه آن نقش داشته باشد”.

تیــغ دو لـــبـه
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مدل ســازی 
ی  یندها فرآ
کســب و کار 

BPMN
شبیه سازي فرآیند کسب و کار BPMN  یک مدل 
گرافیکي را براي توضیح فرآینــد هاي کسب و کار 
در نمودار کسب وکار BPD فراهم مي کند . هدف 
BPMN  پشتیباني فرآیند هاي مدیریتي به وسیله 
کاربران کسب و کار و کاربران فني با تامین یک 
مدل شهودي که بیانگر فرآیند هاي پیچیده است، 

مي باشد.
به تصویر در آوردن توالي فعالیت هاي کسب و 
کار و اطالعات مربوط به آن را شبیه سازي فرآیند 
مي گویند.در واقع شبیه سازی فرآیند ها فعالیتی 
است که توســط تحلیل گران فرآیندها و به منظور 
 نمایــش فرآیندهای جدیــد مورد اســتفاده قرار

می گیــرد. تحلیل گران بــرای مدل کــردن چنین 
فعالیت هایی از ابزار های شــبیه ســازی استفاده 

می کنند.

معرفی:  
BPMN یا Business Process Modeling Notation فرآینــد هاي 

 BPMN کسب و کار را به وسیله ي نمودار تعریف می کند. هدف اصلی
شبیه سازي است که براي کاربران کسب و کار قابل درک باشد.

 BPMN پلی اســتاندارد براي پیوند طراحي فرآینــد کسب و کار و 
اجراي آن است. ویژگی اصلی آن، قابلیت تبدیل آن به زبان های  قابل 
درک توسط سیستم هاي نرم افزاري می باشــد.  BPMN فلوچارتي 
بر پایه تعدادي اشکال گرافیکي بــه صورت استاندارد است که 

فرآیندهاي کسب و کار را تعریف مي کند.
BPMN نوعي نمادگذاري گرافیکي است که توالي فعالیت هاي موجود 

در یک فرآیند کسب وکار را نمایش مي دهد، عالوه براین جزئیاتي از 
فرآیند را نیز ارائه می کنــد، همچنین داراي یک زبان عمومي است 
که طرفین فرآیند را قادر می ســازد تا در کاراترین حالت با یکدیگر 

ارتباط برقرار کنند.
BPM یا Business Process Management فرآیندی است که طی 

آن فرآیندهای یک سازمان شناسایی ، ترسیم، تحلیل و پس از یافتن 
فرصت های بهبود، بهینه می شود.

BPI یــا Business Process Improvement روشــی اســت کــه 

علی حمداهلل زادهمحمد علی ارژم فکر
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 در آن تالش می شــود تا مبتنی بــر فرآیندهای قدیمــی، فرآیندهای
 جدیدی بسازیم.

BPD یــا Business Process Diagram ابزار مورد استفاده در 

BPMN می باشــد که بر مبنای تکنیک هاي رسم فلوچارت بوده و برای 

فرآیندهاي کسب و کار طراحی شــده است. BPD می تواند بر سرعت 
و سهولت درک فرآیندها و برقراری ارتباط بین کاربران مختلف موثر 

واقع شود.

:BPMN تاریخچه استاندارد
 BPMI در آگوست سال 2001 گروه کار بــر روی عالئم مدلساز ي در
یا Business Process Management Initiative تشــکیل شد. این 
گروه نســخه پیش نویس BPMN 0.9  را در نوامبر سال 2002 تهیه 
کرد و در اختیار عمــوم قرار داد. پــس از چندی در آگوســت 2003 
 پیــش نویــس BPMN 1.0 با تغییراتی منتشــر شــد و نهایتــاً در ماه

 می BPMI ,2004  نســخه BPMN 0.1 را منتشــر نمود. از آنجایی که 
BPMI به عنوان سازمان تدوین کننده اســتاندارد مورد قبول نبود، 

برای رســمی کردن BMPN به عنوان یک اســتاندارد شناخته شده، 
در ماه جون ســال BPMI ,2005 با OMG6 ادغام و در فوریه 2006، 

مشخصات کامل BPMN توسط OMG منتشر شد.
  ،BPMN از کار بر روی عالئــم مــورد اســتفاده در  BPMI هدف اولیه
توسعه روشــی بــرای مدلســازی بود که منجر به ایجــاد مــدل هایی 
 شود که به ســهولت و ســادگی برای همه کاربران کســب و کار قابل 

فهم باشد.
BPMN از طریق نشانه های گرافیکی، نه تنها قابلیت درک سازمان از 

فرآیندهای داخلی خود را افزایش می دهــد، بلکه امکان انتقال این 
فرآیندها را به روش استاندارد فراهم می آورد. در نتیجه استفاده از 
نشانه های گرافیکی استاندارد، سازمان ها خود و شرکای خود را بهتر 
درک کرده و می توانند به سرعت خود را با شرایط تجاری جدید داخلی 

و B2B تنظیم نمایند. 

:BPD عناصر اصلی در رسم
BPD از مجموعه عناصرگرافیکيآسانيتشــکیل شده است که رسم 

دیاگرام هاي ساده و قابل فهم را ممکن مي سازد .برای سادگی بیشتر، 
 عناصر گرافیکی بــه گونــه ای انتخاب شــده اند که بیشــتر تجزیه و 

تحلیل کنندگان با آنها آشنا باشند.
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در حالت کلی یک BPD، چهار جزء اصلی دارد: 

:BPD 1- عناصر اصلی در رسم
BPD از مجموعه عناصرگرافیکيآسانيتشکیل شده است که رسم دیاگرام هاي ساده و قابل فهم را ممکن مي سازد .برای سادگی بیشتر، عناصر 

گرافیکی به گونه ای انتخاب شده اند که بیشتر تجزیه و تحلیل کنندگان با آنها آشنا باشند.

Connecting Objects -2 یا اشیاء ارتباط دهنده:
اشیاء ارتباط دهنده برای پیوند دادن Flow object ها یا اشــیاء جریان یک BPD به کار می روند تا ساختار شماتیک فرآیند کسب و کار را نمایش 

دهند. سه نوع شئ پیوند دهنده عبارتند از: Flow Sequence  )جریان توالی(، Message Flow )جریان پیغام( و Association  )پیوند( .

- پیشامدي که طی یک فرآیند کسب و کار روی می دهد و بر جریان فرآیند 
تاثیر می گذارد.

- معمواًل دارای یک علت یا عامل  )cause or trigger( یا یک اثر یا نتیجه 
)impact or result( می باشند.

 End و Start، Intermediate برحسب زمان تاثیر بر فرآیند به سه گروه -
تقسیم می شوند.

- برای نمایش ترتیب و توالی انجام فعالیت ها در یک فرآیند به کار می رود.

 - براي نمایش جریان پیغام ها بین دو شریک فرآیند
)Process Participants( به کار می رود.

- براي پیوند دادن داده ها، متن و سایر Artifact ها با Flow object ها به کارمی رود.

- برای نمایش دادن ورودی ها و خروجی های فعالیت ها استفاده می شود.

- واژه اي عمومي براي کاري که شرکت انجام مي دهد.
- می تواند به صورت atomic  یا nonatomic )مرکب , compound( باشد.

-  دارای دو نوع Task و Sub-Process است  که در حالت دوم از نماد + در 
مرکز و پایین مستطیل استفاده مي شود.

-  درجریان توالی )Sequence Flow( به کار ميرود تا همگرایی رانشان دهد.
- تصمیم گیری )decision(، منشعب شدن )forking(، ترکیب شدن 

)merging( و بهم پیوستن )joining( مسیرها را مشخص می کند.

Event  
رخداد

Sequence 
Flow

 جریان 
توالی

Message 
Flow

جریان پیغام

Association
پیوندها

Activity 
فعالیت

Gateway  
 راه ورود و

خروج
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Artifacts   -4 یا مصنوعات:
 notation ،انعطاف پذیر اســت و به گونه ای طراحی شده است که به مدلسازان اجازه می دهد در شــرایط خاص مانند بازارهای عمودی BPMN

مقدماتی را گسترش می دهد. 
مدل سازان می توانند انواع Artifact ها را برای انتقال جزئیات بیشــتر در مورد نحوه ی انجام فرآیند ایجاد کنند، با این وجود ساختار ابتدایی 

فرآیند در نمودار به همان صورتیکه با Activity ها ، Gateway ها و Sequence flow ها تعریف شده است، تغییری نخواهد کرد.

: BPMN کاربرد های کلی
اساســاً هــدف از مدلســازی فرآیندهــای کســب و کار انتقــال 
طیــف وســیعی از اطالعــات بین مخاطبــان اســت. BPMN بــه گونه ای 
 طراحی شــده اســت که انواع بســیاری از مدلســازی هــای فرآیند را 

در بر گیرد.
در بین اهداف متنوع مدلسازی فرآیند، دو نوع مقدماتی مدل ها توسط 

BPMN قابل ایجاد است:

- فرآیندهای B2B مشارکتی )عمومی( 
- فرآیندهای تجاری داخلی )اختصاصی(.

1- فرآیندهای B2B مشارکتی )عمومی(:
یک فرآیند B2B مشارکتی، تعامالتی که بین دو ) یا بیشتر( موجودیت 
تجاری وجود دارد را به تصویر می کشد. نمودارهایی که برای نمایش 
این فرآیندها  به کار می روند معمــوالً از دیدگاه عمومی و کلی در نظر 
گرفته می شــوند. به عبارت دیگر دیاگرام های ایــن گونه فرآیندها 
جزئیات هیچ یک از دو شریک )Pool(را به نمایش نمی گذارند، بلکه 
تنها بــه تعامالت بین آنهــا توجه دارد. ایــن تعامالت به عنــوان توالی 
 فعالیت ها و الگوی تبادل پیام بین دو شریک )Pool(به تصویر کشیده 

می شود.

Swim lanes   -3  یا خطوط شناوری )مسیرهای جریان(:
بسیاري از متدولوژی های مدل سازی موجود از مفهوم  Swim lanes برای سازمان دهي فعالیت ها در گروه ها استفاده می کنند.

این نشان گرافیکی برای جذب کردن مسئولیت ها یا توانایی های کارکردی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در یک BPD خطوط شناوری به دو 
صورت مختلف قائل ارائه هستند: Pool  و Lane )خط سیر(.

- برای نمایش چگونگی درخواست شدن یا تولید شدن داده ها و اطالعات 
 توسط فعالیت ها بکار می رود و با Association به فعالیت ها پیوند داده

 می شود.

-  برای نمایش یک شریک در فرآیند به کار می رود.
 - جعبه ای گرافیکی است برای جداکردن فعالیت ها از سایر Pool ها

)B2B معموالً در شرایط( 

گروه بندی می تواند برای اهداف تجزیه و تحلیل و یا مستند سازی مورد 
استفاده قرار گیرد، با توجه به اینکه تاثیری بر Sequence flow نخواهد 

داشت.

- زیر قسمتی در درون یک Pool است که باعث افزایش افقی یا عمودی در 
طول آن می شود.

- در سازماندهی فعالیت ها و طبقه بندی آنها به کار می رود.

مکانیزمی است که مدل ساز از آن بمنظور تامین اطالعات متنی اضافه برای 
خواننده ی دیاگرام، استفاده می کند.

Data 
Object

Pool

Group

Lane

Annotation 
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2- فرآیندهای تجاری داخلی )اختصاصی(:
فرآیندهای تجاری خصوصی شامل فرآیندهای داخلی سازمان است 
و فرآیندهایی است که عموماً جریان کار یا فرآیندهای BPM خوانده 

می شوند.
فرآیندهای تجاری داخلی اگرچه در بعضی از مواقع تعامالت با شرکای 
خارجی را نشان می دهند اما عموماً بر دیدگاه یک سازمان تجاری مجرد 

متمرکز شده و بنابرین اختصاصی محسوب می شوند.

: UML و BPMN مقایسه بین
UML یا Unified Modeling Language زبانی اســت که به توســعه 

دهندگان در تشخیص، بصری و مستند کردن مدل های سیستم های 
نرم افزاری کمک می کند. این زبان بین مهندسان نرم افزار و معماران 
سیستم بســیار مورد توجه قرار گرفته است. UML ابزاری است که 
برای افزایش کارایی فرآیند توســعه نرم افــزار، از طراحی معماری 
تا پیاده ســازی برنامه کاربردی برای استفاده مخاطبان، توسعه یافته 
 است.  BPMN، معماران سیستم، تحلیل گران کسب و کار و مهندسان

 نرم افزار را هدف قرار داده است. این اســتاندارد به عنوان راهی 
برای فرآیند توسعه در کل دوره عمر کسب و کار است.
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نتیجه گیری:
BPMN استاندارد است که برای مدلســازی فرآیندهای کسب و کار 

 BPMI توسعه داده شده اســت. این اســتاندارد با اتفاق نظر اعضای
Notation Working Group  کــه بخــش بزرگی از جامعه  مدلســازی 

فرآیندهای کســب و کار را تشــکیل می دهد، تدوین شده است. در 
توسعه  BPMN سعی شــده است که نقاط مثبت ســاید متدولوژی ها 
و Notation های مشــابه اخذ شــده و در یک قالب جدید ادغام شود. 
 یک Notation مدلســازی اســتاندارد که به خوبی پیشــتیبانی شود

می تواند تاثیر بسزایی در کاهش اختالفات و سردرگمی های موجود در 
بین کاربران کســب و کار و IT داشته باشد و BPMN سعی کرده است 

که این نقش را ایفا کند.
عامل دیگری که باعث می شود BPMN مورد توجه قرار گیرد، کاهش 
خطاهایی اســت که به واســطه عدم انتقال صحیح اطالعــات مربوط به 

فرآینــد پیش می آیــد. از لحاظ تاریخــی، مدل هایی که توســط افراد 
 درگیر در کســب و کار تهیه می شــدند با آن چیزی که مورد نیاز بود تا 
سیستم های طراحی شده بتوانند پیاده سازی و اجرا شوند از نظر فنی 
فاصله داشــتند. لیکن با مدل کردن فرآیند به وسیله BPD می توان 
آن ها را مستقیماً به یک زبان اجرایی تبدیل نمود و اینگونه خطاها را 

از بین برد.
 از مواردی که می تــوان از BPMN برای مدل ســازی اســتفاده نمود
 می توان به مدلسازی فرآیندهای اختصاصی و فرآیندهای انتزاعی و 

مشارکتی اشاره نمود.
از آنجایی که BPMN قادر است فرآیندهای پیچیده را در قالبی آسان 
مدلســازی نماید و نیز با توجه به سایر مزایای این اســتاندارد، روند 

استفاده از آن با رشد باالیی ادامه یابد.

Samples of BPMN formation
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کاسبان شهر فرغان تپه تاجیکستان 
تصمیم گرفته اند تا رئیسی برای خود 

انتخاب نمایند که به امور مشترک آنان با 
کمک خود اصناف رسیدگی کند. دو نفر از 

 اصناف نامزد ریاست شده اند.
مراد الله یکی از نامزدها که فروشنده 

خشکبار است ، و رستم خجندی که بزاز 
است ، دو نامزد انتخابات هستند. اصناف 
هم دو دسته شده اند و هر دسته هوادار 

 یکی از نامزدها می باشند.
دو روز مانده به انتخابات هواداران 

 نامزدها، نشست هایی را برگزار
 می کنند.

هواداران مراد الله در منزل حاج آقاقلی 
بابا که شغل ایشان نمک فروشی است 

 جمع شده اند.
حاج آقا قلی بابا: آقایان من با هر دو نامزد 

 مخالفم .
اصالن قصاب : ولی قلی بابای عزیز این 

نشست برای حمایت از مراد است و چطور 
می شود که شما مخالف ایشان هم باشید 

 کمی منطقی فکر کنید.
قلی بابا: من فقط بخاطر سمیر نمکی بزرگ 
مردی که به ناحق ایشان را از صنف دور 
نگه داشتند اینجا هستم ، اگرچه با خود 

ایشان هم مخالفم و تا حساب و کتاب دفتر 
ایشان را نبینم مخالفتم ادامه دارد. 
 البته اگر دفاترش را هم ببینم چون

 می دانم درست نیست باز هم مخالف 
 خواهم بود.

سمیر نمکی: حاج آقا این چه حرفی است؟ 
که می زنید خودتان می دانید که من به 

خاطر شما به صد نفر از صنوف زنگ زده ام 

و درصورت انتخاب آقامراد و بعد از اینکه 
معاون ایشان شوم تازه مدارک خود را 

رو خواهم کرد و چون مثل شما مطالبه گر 
هستم، نمی گذاریم یک جلسه درست و 

 حسابی برگزار شود.
قلی بابا: اینو خوب اومدی نمکی جان، ولی 

من اصالً با جلسه مخالفم چون فقط من 
 درست می گویم.

جمشید اسفلی: آقا کمی لبخند بزنید 
و هرکدام یک میکروفون دست تان 

بگیرید فعالً یک عکس بگیرند. بعد هم 
من فکر می کنم ما فقط خودمان باید در 

 جلسات باشیم.
هواداران رستم خجندی هم در منزل 

 کادی دلبر نشست دارند.
آهنگر جوان: ما پیروزیم و من خودم 
با 280 نفر صحبت کرده ام و همه به 

 خجندی رای می دهند.
کادی دلبر: آهنگر جان آخر ما اصالً جمعاً 

 280 نفر نیستیم ، چطوری . . . . .؟
خورشید محبت: )در حالیکه با موبایلش 

کار می کند و بی اعتنا به جلسه است ( اَنا 
 َقِبلتٌَکم!

صفا راضی : آمار من کمی متفاوت است ، 
ما دقیقاً 127رای داریم و مراد الله 25  

 رای و تا فردا مي شویم 130 به 22.
 فرید برقی: بله ما پیروزیم

 بقیه دسته جمعی: ما پیروزیم
روز قبل از انتخابات: دو نامزد برای 

سخنرانی در قهوه خانه مرکزی روستا در 
 حالیکه اکثر اصناف هم آنجا جمع 

 شده اند، حاضر می شوند.
مراد الله: من می گویم باید کار اصناف 

توسعه پیدا کند. ما باید حق خود را از 
جامعه بگیریم. باید مشکالت حل شود. 

باید حرف ما را گوش کنند. باید صادرات 
کنیم . باید کارمان رونق پیدا کند. ما باید 

 بهترین باشیم .....
رستم خجندی : من مشکالت خیاطها را 

حل میکنم. اصناف را در تصمیم گیری ها 
 دخالت می دهم و با هم کار را پیش 

 می بریم.
حاج آقا قلی بابا: آقای خجندی من فقط 

روزی 2 ساعت می خوابم و شما باید قول 
بدهید که اگر رئیس شوید کارها را به 

 من بدهید بخصوص حضور در شوراها را.
فرازجمعه: آقا مگر می شود روزی دو 
 ساعت خوابید ، آدم که دوام نمی آره
قلی بابا: خوب عوضش غیر از آن دو 

ساعت روز ، شبها هم 8 ساعت میخوابم 
که انرژی بگیرم . من روی حساب و کتاب 

زندگی میکنم و باید دفاتر و حساب و 
 کتابهای شما را هم ببینم.

فراز جمعه: حسابهای من چرا؟ من که 
 نامزد نیستم.

قلی بابا: منظورم حسابهای صنف است 
که مبادا حقوق زیادی بدهید واال از همه 

 شکایت می کنم.
اسفلی: درود بر قلی بابا، خانم بیا از من و 

قلی بابا عکس بگیر. یک میکروفون به من 
 بدهید عکسم خوب دربیاد.

روز انتخابات دو نامزد قبل از انتخابات 
 سخنرانی می کنند.

شب قبل جمشید اسفلی و قلی بابا و نمکی 
و چند نفر دیگر تمام اصناف را شام دعوت 
کرده بودند و استدالل محکمی کردند که 

نـاصر  ریــاحي
طــنـز



شـماره  17
115خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران

بهتر است مراد الله انتخاب شود چون ما 
می گوئیم!  و اگر این کار بشود ایشان هم 

هواداران خود را رئیس می کند و اصالً 
کارها را به دست ما می دهد و از برخی از 

 حضار بیعت برای رای به او را می گیرند.
گروه دیگر خواب را ترجیح داده اند و 
کاری نکرده اند که روز انتخابات برای 

جشن آماده باشند و در روز انتخابات هم 
چند نفری از آنان خواب مانده و به مراسم 

نیامده اند و برخی دیگر خواب آلوده اند 
و حتی نمی توانند برگ رای را درست پر 

 کنند.

رستم خجندی: من حتماً سازمان اصناف را 
درست می کنم. من فکر می کنم تشکلها 

چندین رکن دارند ، یکی خود اصناف 
دیگری منتخبین آنها و بسیاری دیگر .... 
)بعد از 25 دقیقه منشی جلسه می گوید 

 وقت شما تمام است( خجندی ادامه
 می دهد و آهنگ حرف زدنش را تند 

می کند. از اینجا دیگر به دلیل سرعت 
 صحبت کسی متوجه حرف هایش 

نمی شود و بعد از 40 دقیقه سخنرانی 
 تمام می شود.

مراد الله پشت تریبون می رود: من 50 

سال پیش کارم را شروع کردم و از اول 
روی پای خودم بودم در حالیکه بعضی از 

آدم ها روی پای دیگران راه می روند. من 
اوایل برای دیگران فروش می کردم و 
بعد بمدت 6 سال در شرکت های دیگر 
بنام ....... )صدایش نامفهوم می شود 

و در همین موقع برایش کف می زنند( و 
بعد از آن هم باز خودم کار کردم و جوایز 

مختلفی در زمینه های شنا، شیرجه و 
واترپولو ... ببخشید صنعت ، گرفته ام. 

البته حساب آن از دستم در رفته ولی 
فکر کنم 20 الی 30 عدد به شود. من فکر 

می کنم اصناف باید سرمایه فرغان تپه 
باشند و نه سرمایه ها اصناف فرغان تپه 
... )حاضرین با شنیدن این جمله غرق در 

هیجان می شوند و با کف زدن های زیاد 
مراد را روی دوش گرفته و به جای خود 

 برمی گردانند.(
رای گیری انجام می شود و مراد الله 

 بعنوان رئیس انتخاب می شود.
حاج آقا قلی بابا: من با این رئیس مخالفم 

باید به حسابهایش رسیدگی شود. چرا 
 اینقدر سفر می رود.

اصالن قصاب: آقا البته شما بزرگ همه 
هستید و همه دوستتان داریم ولی 

ایشان که هنوز 10 دقیقه هم نیست که 
 رئیس شده !

حاج آقا قلی بابا: بله ولی باید از همان اول 
 سفت گرفت .

اسفلی: من با هر دو نفر موافقم ، بیائید 
 عکس جلوی تریبون بگیریم.

قلی بابا: من با عکس مخالفم بگذارید یک 
فیلم درست کنیم.
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آلودگــی آب و غــذا در کشــور، در ســال 1320 از 14 میلیون 
جمعیت ایران اغلب مردم از فقر ، نبود بهداشت و بدغذایی رنج 

می بردند.

ماالریا - بیماری های آمیزشی - بیماری 
رشته پیوک عامل مرگ  ایرانی ها بود .

وضعیــت بهداشــت و درمان طی ســال هــای  1320 
-1300هـ . ش

طی ســال های 1300 هـ . ش تــا 1320هـ . ش بــا وجود نهضت 
شهرسازی و ساختمان سازی و احداث جاده های شوسه و احداث 
راه آهن سراسری و تاسیس حدود صدوپنجاه کارخانه صنعتی؛ 
متاســفانه در زمینه بهداشــت و درمان گام های بلنــد و موثری 
برداشته نشــد. مقاالتی که در جراید امریکا و اروپا درباره عقب 

ماندگــی وضعیت تندرســتی مردم ایــران به چاپ می رســید و 
آقای نوری اســفندیاری از دیپلمات هــای وزارت امورخارجه در 
ســال 1335 هـ ش در کتابی تحت عنوان رســتاخیز ایران همه 
آن مقــاالت را ترجمه کــرده و به چاپ رســانده و بعضــی نیز در 
دارالترجمه وزارت امورخارجه ترجمه و در کتاب یاد شده به چاپ 
رسیده که حکایت از آن می کند در زمینه بهداشت و درمان کار 

مهمی انجام نشده است .
یکی از بیماری های رایج در آن دوران بیمــاری ماالریا بود که در 
ســواحل و کرانه های دریای کاســپین) خزر - مازنــدران( و نیز 
کرانه های خلیج فارس و دریای  مگران )عمان( به وفور اشــاعه 
داشت و حدود هزار تن از ساکنان این مناطق بدان مبتال بودند . 
 بعضی از دریاچه ها و برکه های دارای آب راکد تولید پشه ماالریا 
مــی کردنــد . بــه عنــوان مثــال در آن دوران دریاچــه زریوار 
 در کردســتان ناحیــه ماالریــا خیــز بــوده و بنــا بــه نوشــته 

وضعیت بهداشتی درمانی کشور در سال 1320 و 
علل تشکیل وزارت بهداری

خسرو معتضد
نویسنده و مورخ



شـماره  17
117خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران

مرحوم هدایت اله حکیم الهی ســتوان دوم وظیفه که در وقایع 
شــهریور 1320 محــل خدمــت او مریوان بوده اســت بیشــتر 
ســربازان پادگان مریوان به ایــن بیماری مبتال بودنــد )دریاچه 
زریوار اکنون به یک دریاچه پاکیزه و توریســتی تبدیل شــده و 

گردشگاه هزاران نفر از مردم محلی و مسافران می باشد .(
بنا به نوشــته مرحوم محمود دانشــور که تحت عنوان نخســتین 
جهانگرد ایرانی طی ســال های 1325 تا 1328 سراســر ایران 
 را در نوردید در بندرعباس و مناطق ســاحلی نیــز ماالریا بیداد

 می کرد . در دوران رضا شــاه ماالریا در شــمال ایــران به ویژه 
مازندران چنان شــیوعی داشــت که به علت ضعــف بدنی مردم 
بومی برای کار در کارخانه های ســلطنتی در چالوس و قائم شهر 
) شــاهی( و ســاری و گرگان ناچار عده ای کارگر از آذربایجان به 
مازندران آوردند . محمود دانشور نخستین جهانگرد ایرانی در 
دو جلد کتاب خواندنی خود موسوم به دیدنی ها و شنیدنی های 
ایران تصاویر رعشــه آوری از نبود بهداشت در شهرهای ایران 
به ویژه شهرهای خوزستان و نواحی ساحلی ترسیم و تشریح می 
 کند . در شهرهای خوزستان به استثنای اهواز و آبادان و مناطق 
نفت خیز که بهداری شرکت نفت انگلیس و ایران چند بیمارستان 
و درمانگاه در آن نواحی راه اندازی کرده بود بهداشت در حداقل 

مراتب خود سیر می کرد .
در یک شــهر قدیمی خوزستان دانشــور به چشــم خود دید که 
مستراح ها به کوچه ها باز می شد و ساکنان مدفوع و کثافات به 

کوچه ها می ریختند و سطح کوچه ها آغشته به پلشتی بود .
) دیدنی ها و شــنیدنی های ایران در دو جلد در ســال 28 و 29 
دو بار به چاپ رسیده و تمام نسخ آن به فروش رسیده و به کلی 
 نایاب است . ( محتویات کتاب مرحوم محمود دانشور حکایت از آن 
می کند که طی بیســت ســال از 1300 هـ ش تــا 1320 هـ ش 
متاسفانه کمتر اقدام بهداشتی گسترده و جامع در کشور انجام 
شد و تنها در شهرهای بزرگ مانند تهران و چند شهر دیگر اقدام 
به تعطیلی خزینه های کثیــف و بیماری زای گرمابــه ها و احداث 
دوش و نمره در حمام ها گردید و درمانگاه هایی راه اندازی شد، 
هرچند در بســیاری از شــهرهای کوچکتر همچنان بســاط خزینه 
حمام ها دایــر بود و طی ده ســال بعد تــا 1330 هـــ ش تدریجا 

برچیده شد . 

وزارت بهداری تاسیس نشده بود
اداره صحیه کل مملکتی که ابتدا از ادارات کل تحت نظر وزارت 
داخله )کشور( بود و ســپس مســتقل گردید و در سال 1320 
تبدیل به وزارتخانه شــد قادر نبود پوشش مناسبی به وضعیت 
بهداشتی  و درمانی سراسر کشور بدهد . جمعیت ایران در سال 
های فرمانروایی و سلطنت رضاشــاه از حدود 12 میلیون نفر تا 
حدود 14 و حداکثر 15 میلیون نفر افزایش یافته بود . وضعیت 

بهداشــتی و درمانی کشــور بنا به گزارش مطبوعــات خارجی که 
خبرنگاران آنها از تهران ارســال می داشتند بســیار ابتدایی و 
عقب  مانده بود . سرشماری محدودی در سال 1318 انجام شد 

ولی رقم دقیقی به دست نیامد.
در سال 1314 هـ ش که ســازمان بهداشــت جهانی وابسته به 
جامعه اتفــاق ملل ســابق خواهان دریافــت گــزارش جامعی از 
وضعیت بهداشتی  و درمانی ایران بود دکتر حسن علوی پزشک 
ایرانی مقیم لنــدن که در حــال ادامه تحصیــل در مراتب فوق 

تخصصی بود طی نامه ای محرمانه به دولت ایران توصیه کرد از 
پاســخ گویی طفره رود زیرا اولین پرسشی که سازمان بهداشت 
جهانــی آن زمان مطرح کرده بــود وضعیت آب آشــامیدنی مردم 
ایران بود چون شــبکه لوله کشــی آب در هیچ یک از شــهرهای 
ایران )مگر به طور محدود برای کارشناسان خارجی شرکت نفت 
انگلیس و ایران در آبادان( دایر نشده بود.   آب تهران که از کوه 
های شمیران سرازیر می شــد و در نهرها جریان می یافت بنا به 
نوشته ویندل ویلکی معاون پرزیدنت روزولت که در سال 1321 
با هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری آمریکا به تهران سفر کرد 
صبح، آبی آمیخته به لجن بود که غروب ها تبدیل به لجنی آمیخته 

به آب می شد .

بطری آب علی برای شستشوی دست و صورت و دهان
مطبوعات خارجی مرتبا درباره آب آلوده و آغشته به انواع کثافاتی 
که در نهرهای روباز شــهر تهران جریان داشــت گــزارش هایی 
به چاپ می رساندند. از ســال1312 که کارخانه آب معدنی آب 
علی در جاده هــراز و نزدیک دهکــده ییالقی آب  علی تاســیس 
شــد بیگانــگان مقیم پایتخــت حتی برای شستشــوی دســت و 
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 صورت در بامداد و ســاعات دیگر از بطری های آب علی استفاده
 می کردنــد. مخصوصا خبرنــگاران جراید معری که به مناســبت 
ازدواج محمدرضا پهلوی با پرنســس فوزیــه خواهر ملک فاروق 
پادشاه مصر از اوایل سال 1318 به ایران عزیمت می کردند و 
بسیاری از خبرنگاران جراید و مجالت بزرگ معری هم که تا سال 
ها بعد در تهران به ســر می بردند، مانند محمد حسنین هیکل ) 
نویسنده کتاب ایران همچون دهانه آتش فشان ( و موسی صبری 
و ناصرالدین نشاشیبی )اردنی فلسطینی االصل( و سلیم اللوزی 
به اتباع خارجــی توصیه می کردند از آب تهــران که تحت عنوان 
قنات آب شــاه و به وســیله گاری به در خانه ها و اماکن حمل می 

گردید و
 سطلی یک قران به فروش می رسید هرگز استفاده نکنند و برای 
شستن دهان و چهره و مسواک زدن بطری های دانه ای پنج ریال 
آب معدنی آب علی را خریداری کرده به کار برند. آب مشــروب 
مردم تهران هفته ای یک شب در نهرها جریان می یافت و میراب 
ها به توزیع آب نظارت کرده مردم آن را به آب انبارها و نیز حوض 
خانه هایشان می ریختند . این آب آغشــته به انواع میکروب ها 
و خاکشــی و حتی دارای کرم های قرمز رنگ بود که باعث نشو و 
نمای انگل های خطرناک در معده می شد . اشراف و اعیان و افراد 
دولتمند اغلب از آب چاه اختصاصی در باغات وســیع خانه خود و 
پس از تاســیس بانک ملی از آب چاه حفر شــده در باغ بانک ملی 
در خانه پیشین ســردار اســعد علیقلی خان بختیاری در خیابان 
عالءالدوله که نام آن ابتدا خیابان دولت بود و ســپس فردوسی 

جنوبی نامگذاری شده بود و با تانکر به منازل آنان حمل می گردید 
استفاده می کردند .

در پادگان باغشــاه نیز چاه آبی حفر شــده بود که آب آن با تانکر 
 آب برای امراء و افسران ارشــد ارتش و نیروهای مسلح ارسال

 می شــد . در تهران از دوران قاجار تعدادی قنات آب در محالت 
مختلف حفر شده بود که معروف ترین آن قنات حاج علیرضا بود و 

تعداد آنها تا بیست حلقه چاه می رسید .
ســفارت انگلیس نیز از نیمه دوم قرن نوزدهم قناتی در قلهک 
در باغ ســفارت حفر کرده بود کــه آب آن پاکیزه تــر از آب قنات 
شــاه بود و از طریق مجاری زیر زمینی به تهران انتقال می یافت 
و مظهر قنات در قسمت جنوب ســفارت بود . سفارت اجازه داده 
بود مردم تهران از آب این مظهر قنات استفاده کنند اما علی رغم 
پیشنهادهای شــهرداری تهران حاضر نشــد آن را به شهرداری 

تهران بفروشد یا واگذار کند . 
گرسنگی ، سوءهاضمه ، بدغذایی ، عدم دسترسی به مواد غذایی 
 لبنیات ســالم ، گوشــت قرمز و گوشــت ســفید، نخوردن انواع 
ماهی های گوارای دریای خــزر و دو دریای پر نعمت جنوب ایران 
مردم ایران را از نظر مواد غذایی در وضعیت ناخوشایندی قرار 
می داد. عمر متوســط ایرانیان تا حدود نیمه دوم سال های دهه 
1340 به طــوری که دکتر نیلی آرام از کارشناســان بهداشــتی 
ایران در یکی از کنفرانس های جهانی اعالم داشت حدود فقط42 

سال بود .

400 پزشک در تهران
در اواخر دهه 1320 - 1310 تعداد کل پزشکان مقیم و مستقر 
در تهران اعم از پزشکان قدیمی و حکیم باشــی ها و اطبای مجاز 
و چه پزشــکانی که در اروپا درس خوانده و فارغ التحصیل شده 
و به ایران بازگشته بودند و چه پزشــکانی که از دانشگاه جدید 
التاسیس ایران ، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی بیرون آمده 

بودند و چه پزشکان ارتش به 400 تن نمی رسید .
تعداد بیمارســتان هــای دولتــی و خصوصــی و مرســلین یعنی 
بیمارســتان های تاسیس شــده به وسیله پزشــکان امریکایی و 
انگلیسی و روسی نیز با نیازهای بیمارستانی کشور وفق نمی داد .
در تهران بیمارســتان پانصد تختخوابی که پس از اشــغال ایران 
به وســیله متفقین به 1000 تختخوابی تغییر نام داد در دســت 
ســاختمان بــود و در مشــهد بیمارســتان شــاهرضا که زیــر نظر 
 آســتان قدس و بــه مدیریت دکتــر هامرشــتاک آلمانــی بود از 
سال 1313 هـ ش گشایش یافته و بخش های مختلف آن خدمات 

درمانی خوبی به مردم مشهد عرضه می داشتند .
هم در مشــهد هم در شــیراز هم در اصفهــان و هــم در تهران 
 بیمارســتان های دایر شده از سوی مسیونر مســیحی دایر بود و 

عده ای از بیماران بدان موسسات مراجعه می کردند .
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دولت هرگز به فکر تاسیس وزارتخانه ای که تمام امور بهداشتی 
درمانی کشــور در آن متمرکز باشــد نیفتاده و علت این کوتاهی 

تاکنون آشکار نشده است.
در مجموع وضع بهداشت و درمان کشــور تا پایان دوران بیست 
ساله تعریفی نداشت و به همین دلیل تاسیس وزارت بهداری در 
اولین ماه های پس از سقوط رضاشاه و خروج او از ایران عملی شد.

نظر یک پزشک
دکتر شکیبی یکی از پزشکان تحصیلکرده کشور و مدیر نشریه 
جدیدی به نام امید در آغاز سال 1321 طی مقاله ای در سالنامه 
آریان ) که از ســال 1316 هـ ش آغاز به نشر کرده ولی در سال 
1318 هـ ش به دلیــل نامعلومی توقیف و همه  شــماره های آن 
جمع آوری شده بود ( وضعیت بهداری )بهداشت و درمان( کشور 
را این سان تشریح کرده اســت:) می توان گفت فقط قسمتی از 
ساکنین شــمال پایتخت و دو الی چهار در هزار ساکنان شهرهای 
بزرگ ایران مراقب بهداشت و اصول حفظ الصحه اند یعنی منازل 
آنها صحی و آفتاب گیر و رئیس خانواده باسواد و اطالعات پدر و 

مادر راجع به بهداشت کافی است .
نظافت غذا و آب آشــامیدنی و ســبزی ها و میوه ها در این قبیل 
خانــواده هــا مطابق با اصول بهداشــت اســت . کــودکان دارای 
برنامه منظم خــوراک و نظافــت مرتبی هســتند. چنانچه یکی از 
افراد این خانواده مریض شود پدر و مادر او را در اتاق جداگانه 
بســتری کرده و تا ورود طبیب مریض را مراقبــت می نمایند که 
اغذیه نامناسب نخورده و از جست و خیز و حرکات خسته کننده 
خودداری نماید . پس از مراجعه به پزشــک دســتورها  را بدون 
کم و زیاد مراعات کــرده و غالبا  این قبیل امــراض بهبودی پیدا 
می کنند مگر اینکه مرض شــدت داشته و مریض ضعیف المزاج 
بوده و عاقبت بیماری منجر به هالکت گردد . از این طبقه و ارقام 
محدود که صرف نظر کنیم باقی می ماند تمام مردم کشور که فاقد 
اصول بهداشت اند . زندگانی و مرگ آنها یک امر طبیعی است و 
هیچ نوع مقاومت و معالجه و مــداوا برای رهانیدن آنها از چنگال 

مرگ میسر نیست .
طبیب عالی مقام ، تشخیص دهنده با تشخیص درست و حسابی، 
داروهــای تخصصــی و گران قیمــت درمانــی بــرای درد آنها در 

دسترس نیست .
آن دهاتی مریض بیچاره که از آب جویبار آشامیده و از ثقیل ترین 
خوراک ها تغذیه می کند با گاو و گوســفند در یک اتاق مســدود 
 پر از دود و بدون منفــذ می خوابد با گنه گنه و آســپرین معالجه

 نمی شود.(
 هیچ گونه آمــوزش بهداشــتی در میان نبــود و بــه همین علت 

بیماری های واگیر به تلفات سنگین منتهی می شد.
اساسا بهداری فقط در شهرها مفهوم می یافت و مطب شخصی یا 

درمانگاه دولتی معدود دایر بود.

دکتر شکیبی در ادامه می نویسد: 
دارو کافی نبود ، زندگی بد باعث مرگ و میر می شد

آن زن بیچاره و ضعیفی که طفل مبتال به اســهال خــود را به یک 
مریضخانه مجانی یا محکمه )مطب( دکتر آورده دو ریال پول سیاه 
بابت ویزیت روی میز می گــذارد و نســخه ای دریافت می کند. 
فرض کنیم آن داروی مجانی بیمارستان و یا نسخه دوای آن دکتر 
عالج قطعی مرض طفلش باشد و آن زن از فروش گلیم پاره و دیگ 
مســی خود بتواند قیمت هنگفت دوا را بپردازد. تعجب می کند 
چرا دوای دکتر اثر نبخشــیده ؟ به دکتر نفرین می کند. آه و ناله 
اش به آسمان بلند می شــود ، به طبیب دیگر مراجعه می کند تا 

باالخره عزیز دردانه خویش را از دست می دهد .
این بیچاره نمی تواند تصور کند آب مشروب او زهر هالهل است  
اتاق او یک وجب آفتاب ندارد ، فضای اتاق او پر از دود مسموم 
کننده زغال است ، رختخواب تمیز ندارد . ظرف خوراک او کثیف 
است. از حفظ الصحه بی اطالع بوده به همان طفل بیمار، استخوان 
و آبگوشت و نان خمیر و انار و انجیر خشک می دهد و آنوقت تصور 
می کند داروی دکتر معالج بی اثر بوده ، مرض را تشخیص نداده 
است . اظهار تعجب می کند از اینکه هنوز از کفن و دفن طفل اول 
خود فراغت حاصل نکرده مــی بیند طفل دیگرش مشــابه طفل 

متوفی مریض شده است .
دکتر شــکیبی هزار درددل دارد. او می نویســد ،”بســیاری از 
 طبقات فقیر مملکت سالها حمام نمی روند ، دست و صورت خود را

 نمی شــویند، همه از یک ظرف غذا می خورند و در  یک استکان 
چای ، در یک باالپوش مندرس و یک تشک هزار وصله بستری می 

شوند . آن هم در اتاق مملو از دود زغال و چپق و ...
این ها سواد ندارند تا از مفاد بهداشت مطلع شوند . اینها رادیو 
ندارند )اگــر رادیو هم داشــتند اغلب خانه های حتــی تهران و 
بسیاری از شهرستان ها از دسترسی به برق محروم بودند و قادر 

به گرفتن امواج رادیو نبودند (
این ها در قراء و قصبات و آبادی های دوردست زندگی می کنند 
و همان طوری که اغنام و احشــام آنها ) گاو و گوسفند ( زاد و ولد 
کرده و مریض می شــوند ) یا مــی میرند و یا چنــد روزی در کنج 
طویله مانــده و بعدا به چرا و خــوراک می افتنــد ( اینها هم تابع 

همین حکم اند .”
دکتر شکیبی پیشنهادهایی به شرح زیر می کند 

 بهــداری مــردم باید عبــارت باشــد از خانــه حســابی و صحی و 
 اطمینان از آب مشروب ، مردم باید استحمام کنند ، تمیز باشند

لباس های خود را مرتبا بشویند ، وسایل دفع خطر حشرات موذی 
را در دسترس داشته باشند ، از حفظ الصحه غذایی آگاه باشند 
و هزاران موضــوع دیگر، آنوقت هم کم مریض می شــوند و اگر 
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هم مریض شدند معالجه پذیرند. اینها اســاس مسائل بهداری 
اســت و اال ده طبیب و صد جعبه دارو  در محیطی که حفظ الصحه 
نباشد به حال بیمار مفید نخواهد بود . اگر اینان از چنگال مرض 
جان به در ببرند تاثیر دارد و حســن معالجه نیست بلکه درست 
 مثل سایر مخلوقات خداوند هستند که بدون معالجه صحت آنها

 عود می کند .

Pierre-H.deLaBLanchetai
پیر هانری دوال بال نشته

کاردار ســفارت فرانســه در ایران در ســال 13/مــه/  1938 
اردیبهشت 1317 طی گزارشــی به وزارت امور خارجه فرانسه 
می نویسد: ایران دچار و مبتال به پنج بال یا بیماری است. ماالریا، 
paraty- )سیفلیس، تریاک، تب تیفویید، تب های شبیه تیفویید

 )Amibiel( اسهال خونی، باسیل و آسبیل ،)phoide

او اغلب مردم ایران را مبتال به بیشــتر بیماری هــا می داند. او 
تریاک را آفت جان ایرانیان می نامد.

نبود مواد غذایی مفید در دسترس مردم
وضعیت خواربار و گوشت قرمز و گوشت سفید و لبنیات هم در 
ایران در ســال های 1300 تا 1320 چندان مناسب نبود . مواد 
غذایی در دســترس همه نبود و صادرات غله و برنج به خارجه با 

عایدات خود مستمر و پرسود بود.
در سال 1315 وضعیت خوار بار به حدی بد شده بود که شرکت 
نفت انگلیس و ایران ناچار شــده بود برای تغذیه شــصت هزار 
تن پرسنل خود شــامل کارشناســان خارجی، کارکنان و کارگران 
ایرانی مقداری گندم و گوشت از خارج وارد کند. جراید خارجی  
می نوشتند : ایرانیان چهره های زرد و نزاری دارند . علت اشاعه 
تیفویید و اســهال آب آلوده ای بــود که از نهرهــای روباز به آب 

انبارها و حوض ها ریخته می شد. 
اغلب مردم فقیر و کم درآمد بودند و دولت فروغی پس از خروج 
رضا شاه در 25 شهریور 1320 میزان حقوق کارمندان کشوری 
و لشــکری را افزایش داد زیرا قیمت ها پس از اشغال ایران به 
سرعت باال رفته و حقوق و دســتمزدها کفاف هزینه های زندگی 

کارمندان دولت را نمی کرد .
حتی ماهی که از محصوالت فراوان دریاهای شمالی و جنوبی ایران 

است به دست مردم ایران نمی رسید 
و مقادیر زیاد آن به وســیله شرکت شــیالت ایران و شوروی به 

روسیه و اروپا صادر می گردید.
اقسام ماهی شمال که امتیاز و انحصار آن از سال 1306 تا سال 
1331 هـ ش در اختیار یک شــرکت مختلط ایران و شــوروی به 
نام شیالت شمال بود طی قراردادی 25 ســاله به خارج از کشور 
فرســتاده می شــد و خاویار ایران که مرغوب ترین خاویار جهان 

است در قوطی هایی با آرم و مارک خاویار روسیه به جهان صادر
 می گردید .

ماهی های تــازه از پهلوی )انزلی( به رشــت و از آنجــا به تهران 
حمل شــده و فقط در مغازه های فروش ماهی و ماکیان در خیابان 
اسالمبول تهران عرضه می شد و چون گران قیمت بود در سفره 
غذای مردم عادی جایی نداشت . ماهی شور و ماهی دودی که  با 
وسایل ابتدایی و در خمره های مخصوص دود و نمک سود می شد 
مدت بیشتری دوام می یافت اما کمتر در دسترس مردم متوسط 

الحال و بیشتر روی سفره دولتمندان اغلب گیالنی  و شمالی بود . 
نان غذای عمده ایرانیان بود و برنج در درجه دوم قرار داشــت. 
وضعیت بهداشت غذایی مردم پایتخت که بدیهی  است به مراتب 
باالتر از شهرستان ها بود تا حدود سال 1338 به شرحی است که 
در گزارش کامل اداره بهداشت شهرداری تهران در سال 1338 
آورده شــده و چون این گزارش بســیار مهم و حساس است در 

اینجا از نظر خوانندگان می گذرد .

گزارش کامل اداره بهداری شهرداری در سال 1338 
درباره آلودگی های مواد غذایی در تهران

حتی 18 ســال بعد در ســال 1338 ه.ش  وضعیت غذایی مردم 
ایران به قراری است که در یک گزارش محرمانه اداره بهداری 
شهرداری تهران آمده است، حال ببینید در سال 1320 ایرانیان 

چگونه روزگارمی گذرانده اند .

آلودگی مواد غذایی به علل مختلف
الف- طرز کوددادن در مزارع سبزیکاری
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ترتیبی که کــود دادن در مملکت ما معمول اســت باعث آلودگی 
سبزی می گردد . در ممالکی که سبزی خام و کاهو و غیره مصرف 
می شود طبق مقررات بهداشتی باید آن را در زمین هایی که کود 
شیمیایی داده باشند بکارند تا به میکروب های ناخوشی زا و انگل 
های گوناگون آلوده نگردد ولی در مملکت ما به هیچ وجه رعایت 
این موضوع نمی شود و چون عملی شدن این کار به عهده وزارت 

کشاورزی است مدت ها وقت الزم دارد .
بهداری شــهرداری برای تامین بهداشت دســتور داده که کلیه 
ســبزی فروشــی ها باید محصول خــود را بــا آب پرمنگنات دار 
بشویند و یا در موقع نم زدن سبزی محلول پرمنگنات استعمال 

نمایند .

مواد غذایی آسیب رسان به مصرف کنندگان
شیر و رساندن آن به شهرها

چون اغلب مواد غذایی از خارج شــهر آورده می شــوند و بیشتر 
اهالی دهات ایــن کار را انجــام می دهند بعد مســافت و نبودن 
وســایل و عدم توجه دهاتی ها باعث ماندن و فاســد شدن آنها 
 می گردد که به عنوان مثال از مهم ترین آنها که شــیر باشد ذکر 

می شود .
به هیچ وجه بهداشت در دامداری ها، در تمیز بودن آغل و اصطبل 
رعایت نمی شود. اساسا نور در آنها نفوذ نمی کند ولی دام ها را 
 در آن به صــورت انبوه نگهــداری و محیط پــر از میکروبی ایجاد

 می کنند. در نظافت و شســت و شــوی دام ها و پســتان آنها که 
 اصوال شسته نمی شوند و همیشه آلوده به کثافات است کوتاهی

 می کنند. به آب و خوراک دام ها که اغلب بد و آلوده است توجه 
نمی کنند. در دبه هایــی که با آب ناپاک نهرها آن را می شــویند 
ریخته و گونی آلوده بر در دبه ها می گذارند و دبه ها را  با االغ تا 
جاده اتومبیل رو با شرایط نامناسب حمل می نمایند و بدیهی است 
حرارت زیاد باعث نمو میکروب ها می گردد. دبه چند ساعتی در 
کنار جاده می ماند تا اتومبیلی رسیده آن را به تهران حمل کند . 
در تهران نیز یک شب در دکان با همان وضع می ماند تا خامه اش 

را بگیرند. چنین خامه ای اساسا قابل خوردن نیست .
فقدان دامپزشــکی و معاینات الزم از دام های مورد اســتفاده 
اصوال در مملکت ما مرسوم نبوده و وســایل الزم موجود نیست 
 و لذا اغلب دام های مورد اســتفاده برای مواد غذایی که مریض 
می باشند بیماری های خود را به مصرف کنندگان منتقل می کنند .

آلودگی و فساد در نتیجه معایب و نواقص طرق تهیه مواد غذایی 
و نگهداری آنها  “شــیری که به طور غیربهداشــتی تهیه و به طور 
نامطلوبی به تهران حمل می شــود پس از گرفتــن خامه آن برای 
اینکه لخته نشود مقداری جوش شیرین به شیر اضافه می کنند. 
چنین محیطی برای نمّو میکروب  فوق العاده مســاعد است. شیر 
را با چنین شــرایطی در پاتیــل های بزرگ یک خــرواری ریخته و 

آن را به قول خودشــان می جوشــانند. بدیهی اســت باید روی 
یک دســتگاه چراغ فوق العاده قــوی طی مدتــی طوالنی حرارت 
بدهند تا شــیر جوشــیده شــده و نتیجه مطلوب عاید گردد، در 
صورت یکــه این اصول به هیچ وجه رعایت نشــده و شــیر کامال 
جوشیده نمی شود . پس از جوشــانیدن ناقص آن را روی زمین 
 می گذارند تا خنک شود و چون حرارت آن به تدریج پایین می آید 
میکــروب هایی کــه در شــیر موجود اســت بــا ســرعت زیادی 
رشــدخواهند کرد. در نتیجه مطالعات عدیده معلوم شده است 
میکروب هایی که تا اندازه ای در مقابل حرارت استقامت دارند با 
این روش به سرعت زیادی نمّو نموده باعث فساد شیر می گردند 
واضح است از چنین شیری هر محصولی مانند بستنی تهیه شود 
مسمومیت ایجاد خواهد نمود و حتی اگر شیر را خوب بجوشانند 
خامه ای که با شــرایط فوق تهیه شــده و به بســتنی بزنند باعث 
مسمومیت خواهد شد. بهداری شهرداری برای رفع این نقیصه 
دستور داده اوال زدن خامه به بستنی اکیدا ممنوع شود، ثانیا باید 
شیر کامال جوشیده شود به طوری که غلیان پیدا کند و برای اینکه 
سر نرود کافی است بادیه ای در داخل شیر وارونه قرار دهند. 
پس از اینکه شیر کامال جوشیده شد باید آن را  فورا در آب خنک 

نمایند و گذاشتن شیر جوشیده در گوشه ای و انتظار برای خنک 
شدن آن خالف بهداشت بوده و اکیدا ممنوع شده است و تا تهیه 

بستنی نیز باید شیر را در کنار یخ نگه دارند .

سیرابی و شیردانی
 ســیراب و شــیردان های شــهر تهــران را تــا چنــدی پیش در

 گوشه ای از کاروانسراهای نزدیک کشتارگاه جنوب شهر که در 
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گوشه دیگر آن اسب و ســایر حیوانات نگه داری می نمودند در 
دیگی می پختند و پس از پختن آنها را روی زمین که مملو از کثافت 
بود می ریختند و سپس سیراب فروشان با دیگه ای خود در محل 
حاضر می شوند و بار خودشان را می خریدند. البته جای هیچ گونه 
شــبهه ای نبود که این نوع ســیرابی ها به کلی فاسد و غیر قابل 
مصرف است و عالوه بر آن در همان دیگ تمام چربی های مختلف 
را با سود کستیک تبدیل به صابون می کردند. بدیهی است سود 

و بقایای صابون، پخت روز بعد آنها را آلوده می نمود .
بهداری شــهرداری برای رعایت بهداشت و با توجه به مقدورات 
فعلی پختن صابون را به کلی قدغن کرد و برای آنکه طرز پخت و 
وسایل کار آنها قابل کنترل و مطابق بهداشت باشد در یک محل 

آنها را تمرکز داده است .

کباب کوبیده
“کباب های چرخی مورد دیگری اســت که کبابی هــا پس از چرخ 
کردن گوشت را به سیخ کشیده و سپس سیخ ها را در روی چهار 
پایه در هوای آزاد در معرض گرد و خــاک و گرمای هوا گذارده و 
بالنتیجه گوشت آلوده و فاسدی به خورد مشتری ها می دادند و 
چون فروشندگان مایلند برای جلب مشتری بیشتر جنس خود را 
در نظر خریدار بگذارند و منع این کار مشــکل بود روی این نظر 
بهداری شهرداری دستور تهیه یخچال های شیشه ای که جای سیخ 
دارد ، داد و فعال بیشتر کبابی ها آن را تهیه و سیخ های کباب خود 

را در چنین یخچالی نگاهداری می نمایند .”

بستنی
بستنی موضوع مهمی می باشــد که باعث مسمومیت های دسته 
جمعی شــده و دیده شــده که در یک مــورد پنجاه نفر مســموم 
شــده اند . علتش همانطوری که در باال اشاره شــد زدن خامه یا 
جوشانیدن شــیر می باشد اگر بستنی با شــرایط بهداشتی تهیه 
شــود اســتریل بوده و یا اینکه تعداد خیلی کم میکروب دارد و 
حال آنکه بســتنی هایی که ایجاد مســمومیت نمــوده اند و پس 
از نمونه برداری مــورد آزمایش قرار گرفته اند در هر  ســانتی 
متر مکعــب بیــش از چند میلیــون میکروب داشــته انــد و گاز 
هیدروژن ســولفوره ژالتینولیز مثبت نشان می دهند که همین 
 مشخصات باعث مسمومیت شدید می شود . در خامه نیز تعداد

 میکروب های زیاد و مثبت دلیل بر فاسد بودن آن است . گاهی 
اتفاق افتاده اســت که در خامه مانده کشــت آن کامال استریل و 
یا خیلی کم میکروب نشــان داده ولی اســیدیته آن زیاد بوده و 
این گونه خامه ها در نتیجه ماندن زیــاد اتوفاژی میکروبی باعث 
 از بین رفتن میکروب شــده ولی ترشــی زیاد قضیه را روشــن 
می نمایــد. الزم به تذکر نیســت که در تمام این مســمومیت ها 
تجســس میکروب های پاراتیفیک شــده ولی نتیجه منفی بوده 

است .
موقعی که مسمومیت به وسیله استافیلوکوک انجام می گیرد در 
کشت، استافیلوکوک زیادی دیده می شــود که با شرایط معمول 
 حیوانــات آزمایشــگاهی را تلف نمــی نمایند و احتیــاج به انجام

 روش هــای کشــتی خاصــی اســت تــا ســمی بــودن آن معلوم 
شــود. در مطالعاتی که کــرده ایم بدیــن نتیجه رســیده ایم که 
کشــت اســتافیلوکوک در بویــون زیــر پارافیــن خاصیــت 
 ناخوشــی زای خــود را نشــان مــی دهــد بــه طــوری کــه اگــر

 یک ســانتی متر مکعــب از چنین کشــتی داخل وریــد خرگوش 
تزریــق نماییــم باعــث تلــف شــدن حیــوان در کمتــر از 24 
 ســاعت می گردد در صورتــی که بویــون خالص حیــوان را تلف 

نمی نمایند .”

نان خامه ای خطرناک
 کیک و نان هــای خامه دار شــیرینی که با شــرایط نامســاعد در

 قنادی ها نگه داری می شود ایجاد مسمومیت می کند . مسمومیت 
دســته جمعی که چندی پیش در تهــران اتفاق افتــاد مربوط به 
خوردن نان کیکی بود که به وسیله یکی از شیرینی فروشی ها به 
شیوه بد تهیه و در خارج از یخچال نگهداری شده بود . امروزه عده 
ای از شیرینی فروشــی ها که اغلب آنها در اطراف بازار و جنوب 
شــهر واقعند به جای کرم خامــه و غیره نان شــیرینی را با روغن 
نباتی تهیه می کنند که خراب و فاسد نمی شود ولی باید دانست 
که چنین نان های شیرینی که محتوی مقداری رنگ و روغن است 

تقلبی بوده و باید قدغن گردد .

نان آغشته به نفت : هم سنگک ، هم بربری ، هم لواش  
هم تافتون آغشته به نفت بودند.

تهیه نان و طرز پخت آن: “در ســابق تنورها با بوته ها یا خاک اره 
گرم می شــد که از نظر بهداشــتی عیب نداشــت ولی چون فعال 
 بوته تبدیل به کوره های نفت سیاه شــده این امر باعث آلودگی

 نان می گردد .
چراغ هایی که نفت سیاه را با فشــار به خارج پرتاب می کنند در 
تنورهای بربری پز در دهانه تنور قرار گرفته و در موقعی که چراغ 
روشن می شود مقدار زیادی نفت به داخل تنور پرتاب و موقعی 
که خاموش می گردد همین عمــل تکرار و در اوقات کار موقع کم 
و زیاد شدن شعله یعنی سوخت ناقص باعث پرتاب نفت و آلوده 
شدن نان می شود. در دکاکین نانوایی سنگکی پرتاب نفت سیاه 
در حفره کوچکی انجام می گیرد که ذّرات آن به طور غیر مستقیم 
نان را آلوده می کند بدین معنی که فشــار زیاد نفت را به سقف 
تنور پرتاب کــرده و از آنجا بــه روی نان می ریــزد . در تنورهای 

لواشی و تافتونی که شعله در کف تنور به قسمت دهانه جستن 
می نماید مســتقیما نان آلوده می شــود . برای رفــع این نقیصه 



شـماره  17
123خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران

کمیســیون های متعددی در بهداری شــهرداری تهران تشکیل 
گردید و حتی مطابق اصول بهداشــت، تنوری به طــور نمونه در 
ارتش تهیه شد که نظیر “فور” می باشد و نتیجه خوبی می دهد و 
عملیات اجرای تغییر تنورها به عهــده اداره کل غله و نان محول 
شــده که هنوز قطعی نگردیده اســت ولی از نظر ضــرورت باید 
عملی شود زیرا همانطوری که اســتحضار دارند به عقیده بعضی 
از محققان مشتقات نفت در ایجاد سرطان موثر است و استعمال 
طوالنی آن با شــرایطی که فعال برای ما مجهول است ممکن است 
ایجاد بیماری خون یا سرطان دستگاه هاضمه و غیره بنماید ضمنا 
چنانکه در مرکز خون ارتش مطالعه نموده ایم تزریق نیم سانتی 
متر مکعب نفت سیاه داخل ورید خرگوش و داخل مغز استخوان 

اثر سمی داشته و باعث مرگ آنی با عالئم تشنج می گردد .”

یخچال های مصنوعی : یخ دارای امالح
یکی دیگــر از خوراکی های آلــوده تهران یخ مصنوعی می باشــد 
البته در ممالکی مثل امریکا یا فرانسه و سایر کشورهای متمدن 
آبی که برای یخ مصرف می شود آب آشامیدنی است یعنی از لحاظ 
امالح و وجود میکروب سالم می باشد ولی کارخانجات یخ مصنوعی 
که در تهران و حومه نصب شده اغلب آب چاه استعمال می کنند 
به طوری که در آزمایش ها و بررســی های دقیــق که در بهداری 
شهرداری شــده آب های عمیق امالح زیادی داشــته و ثقیل می 
باشند و بنابراین آشامیدنی نیســتند و گذشته از آن برای تهیه 
یخ به خصوص آب های عمقی که گرم اســت انــرژی زیادی الزم 
است که آب منجمد شــود و وجود امالح دستگاه یخسازی را زود 
خراب می نماید و ماننــد کارخانه های فرح آباد خوزســتان برای 

رفع این نقیصه احتیاج به نصب دســتگاه هایی دارند که ثقیلی 
آب را برطرف کند . دیگر آب چاه های 40 و 50 متری که آلوده به 
میکروب است و یا آب هایی که از چشمه ها می گیرند و چون آب از 
خانه یا از کوچه و خیابان عبور می کند آلوده می شود )کارخانه های 
یخسازی خوزستان از این نوع آب ها مصرف می کنند( ، بنابراین 
برای این کارخانه ها دستگاه فیلتر میکروبی باید تهیه شود که یخ 
باعث سرایت حصبه یا بیماری های گوناگون دیگر نشود . بهداری 
شهرداری با صنف یخ فروش های مصنوعی وارد مذاکره شده که 

دستگاه های خود را تکمیل نمایند .
خوانندگان مجله باید بدانند یخ هایی که پیش از متداول شدن 
کارخانه های یخ مصنوعی در دســترس مردم قرار می گرفت به 
مراتب کثیف تر و آلوده تر بود و در زیرزمین هایی به نام یخچال 

تهیه شده و تولید انواع بیماری ها می کرد.

استافیلوکوک و انواع میکروب ها
مسمومیت های ذکر شده در باال نمونه هایی از مسمومیت ها در 
نتیجه آلودگی های مــواد غذایی بوده و مســمومیت های غذایی 
میکروبی که تا به حال در تهران مشــاهده شده معموال در نتیجه 
استافیلوکوک و میکروبهای معمولی که خاصیت بیماری زایی آنها 
مثبت است می باشد و میکروب پاراتیفیک دیده نشده است. ما 
در عرض این 5 سال بوتولیسم در تهران مشاهده نکرده ایم ولی 
در اصفهان یک بار بوتولیسم دیده و باعث تلف شدن زن و فرزند 
و یکی از بستگان دبیر یکی از دبیرستان ها شده است و جریان 

قضیه بدین قرار بوده است:
دبیر مذکور به کشــور فرانسه مســافرتی می کند و ضمن آن از 
مغازه ای دستگاه تهیه کنسرو نخود و لوبیا می خرد و پس از خاتمه 
مســافرت به اصفهان مراجعت می نماید. خانــم وی که زن خانه 
داری بوده در اوایل تابســتان به فکر می افتــد که برای مصرف 

زمستان مقداری کنسرو نخود فرنگی تهیه نماید .
این کار را در شیشه های در بلوری که با فنر بسته می شود و جای 
مربا اســت انجام می دهد. پس از گذشــتن چند ماه در زمستان 
از نخودهای تهیه شده به مصرف خوراک می رساند و چند تن از 
مصرف کنندگان با عالئم بوتولیسم می میرند و چون بعدا هر یک 
از فامیل که از نخودهای مزبور مصرف می کند دچار این بیماری 
گشته بودند دبیر نامبرده حدس می زند که باید این اتفاقات از 
مصرف نخود باشد لذا با اینکه مدتی از موضوع گذشته بود معهذا 
به بازرسی خوراکی ها مراجعه و جریان را با عالئم بیماری که تماما 
بوتولیسم بود تعریف کرده و یک شیشــه از کنسرو نخود را هم 
که به تهران آورده بود در اختیار بازرسی خوراکی ها می گذارد . 
نخودها مورد آزمایش قرار گرفت . در ژلوزوبویون پس از چند 
روز کلنی های بی هوازی نمو نمود که تماما خواص بوتولیســم را 

دارا بود .
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اینک خالصه اقداماتی که برای جلوگیری از آلودگی ها 
و مسمومیت های فوق به نظر میرسد موثر باشد در این 

گزارش آورده می شود.
1- تولید کنندگان و فروشــندگان مواد غذایی را باید آشــنا به 
موازین بهداشتی و اخالقی نموده و در صحت و سالمت آنها دقت 
های الزمه را به عمل آورده و آنها را بــه طرق صحیح تهیه و پخت 
و نگهداری اغذیه آشــنا ســاخت .شســتن دســت پس از رفتن 
 به توالت با صابون و صبح ها پیش از شــروع بــه خمیرگیری در 
نانوایی هــا و طباخی در غذاخوری هــا باید آموزانده شــود و در 
بازرســی های مکرر از نظافت دســت متصدیان اطمینان حاصل 

گردد.
2- از تقلب مواد غذایی به وسیله بازرسی های مداوم و مجازات 

شدید متقلبین جدا جلوگیری گردد . 
3- برای جمــع آوری و حمل و نگهــداری و فروش شــیر منتهای 
کوشــش را به عمل آورده و وظیفه مهم وزارت کشــاورزی را از 

نظر دور نداشت .
4- کلیه افراد بــه خصوص بانوان خانــه دار را به طرز نگهداری 
مواد غذایــی و پخت و مصرف اغذیه و میوه آشــنا کــرد راجع به 
تهیه نان و تنورهای موجود شایسته اســت اقدامات سریع تری 
معمول گردد. بهداری شهرداری قدم هایی در راه تامین و بهبود 
بهداشت اهالی شهر و مبارزه با تقلب مواد غذایی و آشنا نمودن 
فروشــندگان به اصول بهداشت برداشــته این فقط مقدمه ای 
است که اقدام به شروع آن شــده و امید بسط و توسعه آن را با 

همکاری آقایان پزشکان محترم و سایر موسسات دولتی دارد. 

”پایان گزارش بهداری شهرداری”
ایــن ســازمان مفیــد متاســفانه در ســال 1352 در وزارت 
بهــداری ادغــام شــد و وظایــف آن بــه اداره کل نظــارت بــر 
موادغذایی،بهداشتی، آرایشی ارجاع شد که بعدها جزء دانشگاه 
 علوم بهداشــتی گردید درحالی کــه شــهرداری از طریق مناطق 

 می توانست نظارت بیشتری داشته باشد.

وای بر ادوار قدیم تر!
 تاریــخ تهیه گــزارش بهــداری شــهرداری ســال 1338 هـ ش 
 1959 م  یعنی 18 ســال بعد از سال 1320 اســت که بهداری 
 شــهرداری از پنــج ســال پیــش از آن تاریخ تاســیس شــده و 
گام های موثری بــرای جلوگیری از تقلب در مــواد غذایی و تهیه 
انواع خوراکی ها و روغن های تقلبی و اســتفاده تولید کنندگان 
سودجو و بی وجدان از مواد سمی، برداشــته بود. حال می توان 
گمان برد طی 18 سال پیش از آن مردم تهران که پایتخت ایران 
بود از نظر مواد غذایی و تندرســتی چه وضعیتی داشــتند تا چه 
رســد به مردم شهرستان ها به ویژه اســتان های دورافتاده که 

بازرسی و مراقبتی در کار نبود. بیماری پیوک یا رشته که سعدی 
نیز در گلستان از آن یاد کرده اســت و به دلیل آشامیدن آب از 
برکه های آب باران بود در سراسر جنوب ایران بیداد می کرد ) 
در یکی از شماره های آینده درباره این بیماری وحشتناک که کرم 
از بازو و سر زانوی افراد مبتال بیرون می زد و مدت چهل روز باید 
آن را دور یک چوب کبریت بپیچانند تا خارج شود به طور مبسوط 

سخن خواهیم راند(. سعدی در گلستان می فرماید :
یکی را حکایت کنند از ملوک - که بیماری رشته گردش چودوک 

) از این بیماری به نام  نارو ( هم یاد می کردند 
کرم پیوک به بلندی 12 الی 70 سانتیمتر بود که در زیر جلد بدن 

تولید و ظاهر می شد. 
ساکنان جنوب ایران این بیماری را رشته می خواندند. در اساطیر 
مذهبی آمده که در بدن ایوب پیامبر هم کرم وجود داشته است 
. در قسمت الرستان و ســواحل خلیج فارس این بیماری قرن ها 
ســاری بود به ویژه در بندرعباس که آب مشــروب اغلب اهالی 
از آب های راکد باران و شــدت بروز آن در فصل بهار و دو ماهه 
 اول تابستان بود علت عارضه آشــامیدن آب های راکد از قبیل 
برکه هــا و آب انبارهــا بــود و در بدن کســانی کــه از آب جاری 
 استفاده و از شرب آب های راکد اجتناب می کردند بیماری دیده 
نمی شد. این بیماری را کرم مدینه و کرم گینه نیز می خواندند. با 
لوله کشی آب در سواحل جنوبی ایران این بیماری ریشه کن شد 
ولی هم اکنون در افریقا و بســیاری از سرزمین های عقب مانده 

همچنان وجود دارد .

ویزیت پزشکان
در همان ســال های اول پس از حوادث شــهریور پزشکی به نام 
دکتر محمــد معاضد تعداد پزشــکان تهــران را 400 تن برآورد 
کرد که می بایستی پاسخگوی مراجعات چند هزار تن از بیماران 
تهران و سایر شهرستان ها باشند . او گله می کرد که در گذشته 
هر خانواده پزشک خاص خود را داشت که او خود را عضو فامیل 

مریض می دانست و در شادی و غم آنها شریک بود .
 در آن زمــان مبلــغ ویزیت پزشــکان 20 الــی 30 ریــال بود که

 عده ای از مردم آن را گران می دانستند. دکتر    پیشنهاد می کرد 
هر خانواده ای برای خود پزشک محرم ویژه برگزیند تا در جمیع 
بیماری ها و حتی در اوقات نیمه شب چنانچه مشکلی پیش آید بر 

بالین مریض حاضر شود .
در آن دوران تخصص عالــی در یک یا دو رشــته چندان اهمیت 
نداشت و روی تابلوی بعضی از پزشکان نام ده ها بیماری نوشته 
می شــد که به بیماران نوید مــی داد برای درمان هــر یک از آن 
بیماری ها می توانند به پزشکی که دارای اطالعات و تخصص کافی 
در تمام بیماری های نوشته شده روی تابلو است مراجعه کنند . 

بیماری های آمیزشی در صدر بیماری ها قرار داشت و سوزاک و  
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سیفلیس و کوفت و شانکر عده زیادی را مبتال کرده بود . اطبایی 
بودند که نوید می دادند دستگاه های برقی جدیدی برای درمان 
ناتوانی جنســی وارد کردند. دکتری به نام چادرشب چی خبر از 
اختراع محیرالعقــول خود برای درمان ناتوانــی آقایان می داد و 
دکتر ادهانیان که تار مویی در ســر نداشــت مدعــی بود روغنی 

اختراع کرد که طاس ها و کچل ها را مودار می کند.

تاسیس وزارت بهداری و علل آن
در دوران پیش از شــهریور 1320 با وجود وضعیت بهداشــتی 
و درمانی اســفناک کشــور از آنجا که امور اقتصادی و صنعتی و 
ارتباطی و توسعه نیروهای مسلح جزو اهم امور بود دولت هایی 
که یکی پس از دیگری بر ســر کار می آمدنــد توجهی به وضعیت 

بهداشت و درمان کشور نداشتند .
آنچنان که دکتر ابراهیم چهرازی روانپزشــک در کتاب خاطرات 
خود می نویســد: طبقه قدیم پزشــکان که غالبا از دانشگاه های 
اروپایی به ویژه فرانسه فارغ التحصیل شــده و در دربار قاجار 
و سپس پهلوی مورد اعتماد قرار داشــتند فرصت ابراز وجود و 
خودنمایی را به پزشــکان تحصیلکرده در ســال های) 1307 تا 
1315( و نیز پزشــکان جوان فــارغ التحصیل دانشــگاه تهران 

)دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی ( نمی دادند .
پس از اشغال کشور به وسیله متفقین )شوروی - انگلستان( که 
اواخر سال 1320 پس از آغاز جنگ بین امریکا و ژاپن امریکا نیز 
به متفقین پیوست و سی هزار ســرباز امریکایی تکنسین برای 
مونتاژ کامیون ها و هواپیماها و تانک ها و زره پوش های اهدایی 
ارتش امریکا به ارتش شوروی در حال جنگ با آلمان هیتلری به 
ایران وارد شدند مسائل بهداشت و درمان نیز مورد توجه دولت 

قرار گرفت .
دولت آقای محمدعلــی فروغی که اولین دولت مشــروطه ایران 
پس از دوران بیســت ســاله فرمانروایی و ســلطنت مطلقه رضا 
شــاه بود اصالح ســاختار دولت را مورد توجه قرار داد. از اولین 
اقدامات دولت تفکیک اداره کل امنیــه یاژاندارمری دولتی از 
وزارت جنگ و ســازمان لشــکرهای هجده گانه ایران بود. امنیه 
که وظایف انتظامی ، امنیتی ، قضایی بر عهده داشــت د)ر ســال 
 1318 هـ ش / 1939 م ( به صورت غیر مترقبه ای منحل شده و
  هنگ هــا و گــردان های امنیــه در دوازده اســتان کشــور جزو

 لشکر ها شده بودند . دولت فروغی امنیه را که چندی بعد، اداره 
ژاندارمری کل کشور نامیده شد از لشکرها و حتی وزارت جنگ 
جدا کــرد و آن را زیر نظر وزارت کشــور قرار داد و در سراســر 
کشــور هنگ های ژاندارمری برای مقابله با راهزنان و اشــرار و 

خوانین سرکش راه اندازی شد . 
وزارت بهــداری نیز با همیــن هدف یعنی تمرکز امور بهداشــت 
 و درمان تاســیس گردید . ضرورت تاســیس وزارت بهداری از 

ســال ها قبل احســاس می شــد ولی رضاشــاه با ازدیاد تعداد 
وزارتخانه ها مخالف بود و آن را در سطح اداره کل نگاه داشته بود 
نبود وزارتخانه ای برای تمرکز امور بهداشتی-درمانی صدمات 
فراوانی به کشور وارد می ساخت، چنانکه کاردارسفارت فرانسه 
در تهران در اردیبهشــت 1317/مــه 1938 طی گزارشــی به 
وزارت خارجه فرانسه ایران را دچار و مبتال به ماالریا، سفلیس، 
تریاک، تب تیفویید، تب های شبیه تیفویید، اسهال خونی باسیل 

و آمپبین دانست.
در تمام گزارش های نشــر یافته ســفارتخانه های انگلســتان، 
آمریکا، فرانسه نظایر این هشدارها آورده شده است. در سال 
1323 کلیه  آمریکایی مقیم جنوب ایران دچار اسهال خونی و عده 
زیادی دچار بیماری های آمیزشی ناشی از مراجعه به روسپیانی که 

تحت معاینه و مداوا قرار نگرفته بودند شدند.

تاسیس دو وزارتخانه ضروری 
وزارت کشاورزی وزارتخانه جدیدی بود که در روز 30 شهریور 
1320 تاسیس آن با تاسیس وزارت بهداری اعالم شد . در همان 
روز محمدعلی فروغی کابینه دوم خود را به مجلس معرفی کرد و 
در این کابینه آقای اسماعیل مرات به سمت وزیر بهداری و علی 

اکبر حکیمی به سمت وزیر کشاورزی معرفی شدند .
در روز 21 آبــان اســماعیل مرات وزیــر بهداری از ســمت خود 
اســتعفا داد و در 13 آذر باقر کاظمی از دولتمردان با ســابقه و 
مجرب عصر بیست ساله که سابقه تصدی سفارت در افغانستان 

، عراق و ترکیه و وزارت طرق 
) راه( و امور خارجه را داشــت به ســمت وزیر جدید بهداری از 
سوی آقای محمد علی فروغی به مجلس معرفی شد . باقر کاظمی 
مردی مدیر و مدبر و به تمام معنی دیپلمات و آگاه بود. او در سفر 
ترکیه رضا شاه را همراهی کرده و در ســال های جوانی مدت ها 
 در پست های دیپلماتیک در شــوروی و امریکا خدمت کرده و به

 زبان های فرانسوی و انگلیسی تسلط داشت. از باقر کاظمی هفت 
جلد خاطرات باقی مانده که حاوی مطالب بسیار مهمی است و پنج 

جلد آن به چاپ رسیده است . 
او مطالعات کافی در امور اداری کشور کرده و بدون آنکه پزشک 

باشد یک اداره کننده و برنامه ریز  الیق بود. 

نظر منفی سفارت امریکا
 نظر ســفارت امریکا دربــاره باقر کاظمــی، وزیر جدیــد بهداری

 ) دومین وزیــر بهداری در کابینه فروغی ( چنــدان مثبت نبود و 
لویز گوته دریفوس ســفیر امریــکا در ایــران ) در حقیقت وزیر 
مختار امریکا ( در گزارشی به تاریخ 4 دسامبر 1941 در معرفی 
وزرای کابینــه جدید فروغی کــه مقارن به پایان رســیدن دوره 
مجلس دوازدهم در 31  اکتبر 1941 و افتتاح مجلس سیزدهم 



شـماره  17
خـبــــردارو، فـصلنامه  تخصصی  داروی ایــــران 126

در 13 نوامبر همان ســال بود ضمن نام بــردن از باقر کاظمی به 
عنوان وزیر بهداری او را چنین معرفی می کند :

“وزیر بهداری جدید ایران شــخصیت شناخته شــده ای است . 
اودرسال های 1923 تا 1926 در ســفارت ایران در واشنگتن 
خدمت کرده ، در ســال 1931 وزیر راه )طرق( بــود، در 1932 
وزیر مختار ایــران در عراق بود . از ســال 1933 تا 1936 وزیر 
امور خارجه بود . در سال 1934 نماینده ایران در جامعه ملل بود 
و از 1939 تا 1940 سفیر ایران در ترکیه بود . او همواره از نظر 
سفارت ما فردی حیله گر ، بی کفایت ، گستاخ و منفور بوده و رفتار 

دوستانه ای با ایاالت متحده نداشته است . 
 در زمان تصــدی او در وزارت راه بود که کمپانی یولن و شــرکاء

 ) کمپانــی راه آهن امریکایی کــه کاظمی در یادداشــت های خود 
می نویســد تمام ابزارها و ماشــین ها و ریل های راه آهن را از 
امریکا و به قیمت گران و با تقلب وارد می کرد و از این رو دولت 
ایران با آن کمپانی فسخ قرارداد کرد . احتماال این واقعه سبب 
نفرت امریکایی ها از کاظمی شده اســت (دچار مشکل شد و در 
زمانی که وزیر امــور خارجه بود زمینه قطع رابطــه میان ایران با 
امریکا مهیا می شــود .) در این ماجرا نیز کاظمی گناهی نداشت. 
روزی پلیس راه امریکا سر راه بر اتومبیل جالل غفار وزیر مختار 
ایران در یکــی از جاده های امریــکا قرار گرفتــه و او را به علت 
ســرعت زیاد خودرو جریمه کرده بــود ولی زن انگلیســی وزیر 
مختار ناگهان در ماجرا دخالت نمود ، سگ خود را به حمله به پلیس 
واداشت . پلیس کمک خواست. سپس پلیس مذکور وزیر مختار 
و همسر او را با کمک دیگر نفرات پلیس که به یاری او آمده بودند 
دســتبند زد و به کالنتری برد و در آنجا پــس از آگاهی از هویت 
وزیر مختار آن دو را آزاد کرد و مطبوعات امریکا که در تمام مراکز 
پلیس و دادگاه ها مخبر داشــتند تفصیل این ماجــرا را به چاپ 
رساندند . شاه پس از آگاهی دستور قطع رابطه دو کشور را داد 
و از سال 1314 تا 1318 روابط سیاسی دو کشور مقطوع بود تا 
اینکه در آن ســال پس از مذاکرات نادر آراسته با کوردل هال 
وزیر خارجه امریکا در آرژانتین دوباره رابطه برقرار شد . در این 

بیان هیچ گناهی متوجه باقر کاظمی نبود (
باقر کاظمی سیاســتمدار پخته و مجربی بــود. او ماموریت هایی 
در افغانستان و هندوستان داشت و در مجموع خدماتی ارزنده 
به کشــور کرد و ســال ها بعــد در کابینــه دکتر مصــدق مدتی 
 وزیر دارایی و نایب نخســت وزیــر و مدتی هم ســفیر ایران در

 پاریس بود .
) دربــاره گزارش ســفارت امریکا نــگاه کنید به کتاب شــهریور 
1320  اسرار حمله متفقین به ایران - نویسنده محمد قلی مجد 
“به زبان انگلیسی “ ترجمه علی اکبر رنجبر کرمانی ، تهران 1396 

، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، ص 553(

باقر کاظمی دومین وزیر بهداری
باقر کاظمی که جانشین اسماعیل مرات وزیر بهداری دو سه ماهه 
شده بود با تجارب و تسلط کامل خود در امور اداری طرح سازمانی 
جامع و مختلف و متنوعی برای وزارت بهداری را به اجرا درآورد .

 بــه طــوری کــه او در کتــاب خاطــرات خــود تحــت عنــوان 
 » یادداشــت هایی از زندگانی باقــر کاظمی )مهنــدب الدوله( « 
می نویســد، پس از معرفــی در مجلــس در روز 13 آذر به محل 
وزارت بهداری در یک خانه اجاره ای نزدیک خانقاه صفی علیشاه 
رفت و با معاونتین و روسای ادارات کل و ادارات آشنا و سرگرم 

کار شد .

ساختمان وزارتخانه
در آن روزها دولتی ها دست اندرکار ساختن یک بنای جدید برای 
وزارت بهداری در قسمت غرب ســاختمان وزارت کشور نزدیک 
میدان ارک در خیابان بوذر جمهری نزدیک میدان ارک و در شمال 
بازار تهران بودند که یکی ،دو ســال بعد خاتمه یافت و ســال ها 
محل وزارت بهداری در آنجا بود کــه در اواخر دهه 1330 یعنی 
ســال های دهه 1340 از آنجا به خیابان قدیم شــمیران انتقال 

یافت و در چند ساختمان برج مانند استیجاری مستقر شد. 
 ســاختمان قدیــم وزارت بهــداری نزدیــک میــدان ارک در 
ســال های دهه 1340 به اداره کل انتشــارات و رادیو واگذار 
شد و در سال 1342 پس از تشــکیل وزارت اطالعات که رادیو 
 نیز جــزو آن بــود بــدان وزارتخانه تعلــق گرفت و اکنــون جزو 
ســاختمان های دادســرای عمومی و انقــالب تهــران در میدان 
ارک” 15 خرداد” محل سابق وزارت کشــور و وزارت اطالعات و 

جهانگردی پیشین است .
باقر کاظمی می نویســد چون جاه طلبی های روســای وزارتخانه و 
دکترهــا و مدیران کل وزارت جدید التاســیس بهــداری را دید 
تصمیم گرفت شــخص محترم و معتبــر و بیطرفــی را از خارج از 
وزارتخانه به عنوان معاون وزارتخانه منصوب کند از این رو اقای 
ســلطان احمد راد معتمد الممالــک را که در زمان رضا شــاه وزیر 
مختار ایران در مصــر بود و اقدامات اولیه برای خواســتگاری از 
شاهزاده خانم فوزیه دختر ملک فواد پادشاه فقید و خواهر ملک 
فاروق سلطان بر سر کار مصر به وسیله او انجام گرفته و در سال 
1320 مستشار دیوان کشور بود به عنوان معاون برگزید و با جلب 
موافقت نخست وزیر و تصویب شــاه راد معاون وزارتخانه شد و 
ابتدا به روسا و مدیران وزارتخانه و سپس به هیات وزیران و در 

پایان به مجلس شورای ملی معرفی شد .
در این زمان وظیفه اصلــی وزارت بهداری پاییــن آوردن قیمت 
دارو - تهیه داروهای ضروری در زمان جنگ و ســپس تشــکیل 
شورای عالی بهداشــت و تنظیم تشــکیالت و بودجه وزارتخانه و 
ایجاد نظم و دیســیپلین الزم در ادارات و ســعی در رفع نواقص 
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بیمارستان ها و موسســات مربوط به بهداشــت عمومی و باالخره 
تجدید نظر در اعضا اداره کل بهداری سابق که منحل شده بود و 

انتصابات ضروری بود .
باقر کاظمی ، دکتر مهدی نامدار رئیس بنگاه دارویی کشور و دکتر 
معاضد رئیس دارایی وزارت بهداری را برکنار و ســرتیپ صارم 
الدین ذوالفقاری را که در بهداری ارتش و در امور دارویی خدمت 
می کرد به ریاست اداره دارویی منصوب کرد و برای پایین آوردن 
بهای دارو و خرید دارو از هندوســتان و فلســطین و انگلستان و 
امریکا سفارش خرید مقادیری دارو به چهار کشور فوق )ازجمله 
فلسطین که مستعمره انگلستان بود ولی بیمارستان های عالی و 

پزشکان متبحری داشت ( داده شد.
چندی بعد اعالم شــد که مقادیــری از داروهای خریداری شــده 
در راه اســت و بــه زودی خواهــد رســید . از وجوه رضاشــاه به 
 مبلــغ 68 میلیون تومــان در بانک ملی که رضاشــاه تحت فشــار

انگلیسی ها و برای تســکین افکار عمومی آن را به پسرش هبه 
کرده و او نیز آن مبلغ را در اختیار دولت گذاشته بود پنج میلیون 
ریال )پانصدهزار تومان( بــرای توزیع داروی رایگان به فقیران 

کشور اختصاص داده شد.
 ســپس ســازمان موقت وزارت بهداری به شــرح زیــر طراحی و

 اعالم شد .
سازمان موقتی مرکزی وزارت بهداری

شامل : 1- حوزه وزارتی و چند دایره تابعه
2- شورای عالی بهداشت

3- اداره کل بهداشت و جلوگیری از بیماری ها )طب پیشگیری(
4- اداره کل معاونت عمومی و معالجه بیماری ها )حوزه درمان(

5- اداره کل دارویی
6- اداره کل امور داخلی

 که جزئیات تفصیلی این ادارات کل و دوایر تابعه آنها به شــرح 
زیر بود .

در حوزه وزارتی ، معاونت کل بر عهده آقای احمد راد بود و دکتر 
مهدی حسابی سمت ریاست دفتر وزارتی را داشت .

1- حوزه وزارتی شامل دوایر تابعه از این قرار بود :
دایره تحریرات به مدیریت جالل عدیلی 

دایره انتشارات و آمار به مدیریت دکتر حسین حافظی
دایره رمز و محرمانه به مدیریت عبدالوهاب قائم مقامی 

دایره بایگانی راکد به مدیریت محمود ازکیای مسلمان
اداره کل بازرسی جزو حوزه وزارتی و شامل دایره بازرسی دایره 
بازرســی اداری و محاسباتی ، دایره مشــاوره قضایی و محاکمات 

اداری و شورای اداری بود .
2- شورای عالی بهداشت که در بدو تاسیس وزارت 
بهداری مقرر شده بود سازمان و وظایف آن بعدا طبق 

قانون معین شود .

3- اداره کل بهداشــت و جلوگیری از بیمــاری ها که 
دکتر علی امیر حکمت به ریاست آن منصوب شده بود .

این اداره شامل ادارات زیر بود :
- اداره بهداشــت آب ها و خانه ها به ریاســت دکتر غالمحسین 

جهانبانی
- اداره مبارزه با سل و ماالریا به ریاست دکتر غالم عمید زاده

- اداره مبارزه با بیماری های آمیزشــی و تراخم به ریاست دکتر 
غالمحسین جهانسوزی

- اداره مبارزه با آبله ، جلوگیری از تریاک و الکل و عادات مضره 
به ریاست دکتر مرتضی فصیحی

- اداره رسیدگی به بیماری های واگیر خارجی و امور قرنطینه ها و 
روابط بین المللی به ریاست دکتر محمدعلی موید حکمت

4- اداره کل معاونــت عمومــی و معالجــه بیمــاری ها 
)درمان( به ریاست دکتر ابوالقاسم کیانوری

شامل ادارات تابعه زیر :
- اداره موسسات صحی و معاونت عمومی مرکز به ریاست دکتر 

مرتضی سرفراز
- اداره موسسات صحی و معاونت عمومی والیات به ریاست دکتر 

حسین سامی راد

5- اداره کل دارویی شامل :
- دایره بازرگانی دارو

- دایره داروهای مجانی
- دایره ادویه مخدره )مخدر(

 
6- اداره کل امور داخلی به ریاســت جــواد گنجه ای 

شامل ادارات تابعه زیر :
- اداره حسابداری به ریاســت عبدالحسین میرسپاسی ) بعدها 

دکتر و روانپزشک مشهور کشور(
- اداره کارگزینی به ریاست محمدعلی نصر

- اداره کارپردازی و انتظامات
- اداره ساختمان به ریاست فضل اله شاهمیری

دنباله رویدادهای این زمان و یادداشت های مرحوم باقر کاظمی و 
تحولی که در امور بهداشت و درمان کشور به وجود آمد در شماره 

آینده از نظر خوانندگان گرامی می گذرد . 
در شماره آینده : سال تیفوســی ،  1321 و مشکالت تهیه دارو 
برای درمان ده ها هزار تن بیمار مبتال به تیفوس– اسناد وزارت 
خارجه آمریکا درباره مشکالت دارویی ایران، موضوع استانی ها 

و اشاعه تیفوس و حصبه در ایران
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 پس از دو دوره تجربه اندوزی و دریافت بازخوردهای همکاران و شرکت 

کنندگان محترم و در فضایی که ابهام و به نوعی ســرخوردگی و یأس بر 

فعالیت های روزمره و زندگی های ما سایه افکنده است به دنبال حمایت 

بزرگان و رهنمودهای آنان ، ســومین ایران فارما فوروم با استقبال بی 

سابقه ای برگزار شد.

   در شــرایطی که تعداد زیادی از همکاران ما در ناامنی حرفه ای به سر 

می برند و حتی تعدادی نیز شــغل های خود را از دســت داده اند  و در 

شرایطی که حرف و سخن از برنامه ریزی ، مدیریت استراتژیک و واژگان 

تئوریک زیبا و خوش  نقشی نظیر اینها، طنز گونه و حتی شاید بسیار تلخ 

و گزنده به نظر برســد، میزبان برگزاری ســومین همایش بودیم با این 

اعتقاد که فضــای حاکم بر زندگی حرفــه ای امروز مــا کمترین ارتباطی 

به فشــارهای خارجی و تحریم هــای ناجوانمردانــه دارد و چندان متاثر 

از رفتارهای غیرقابل اعتماد فضــای بین المللی و حتی فضای ابهام آلود 

سیاست داخلی نیست بلکه محصول تصمیمات ، برنامه ریزی ها ، تمرکز 

بر اهداف کوتاه مــدت ، عدم ثبات در قانون ، عــدم همدلی و همکاری ، 

ترجیح  منافع شخصی و گروهی بر منافع جمعی ، عدم ثبات مدیریت است 

و ..... از ماست که بر ماست.

از همین رو در کمیته علمی همایش به این جمع بندی رسیدیم که باید 

در این فضای ابهام با بررسی ریشــه ای برخی مشکالت که به نظر ریشه 

دار، اساسی ولی قابل بازنگری و رفع هستند فرصت ها را نشان داد و 

چراغ امید را روشن نگه داشــت. در جمع بندی ده ها ساعت مصاحبه با 

خبرگان و بر اساس آنچه در دو سمینار گذشته مطرح شد، سومین فوروم 

برنامه ریزی گردید و به لطف استقبال کم نظیر همکاران به اجرا در آمد. 

داری اشتباه می کنی کاپیتان !
سومین فوروم با پخش ویدئو کلیپی آغاز شد که محصول مرکز بررسی 

های استراتژیک نهاد ریاســت جمهوری در فروردین 97  با اجرای دکتر 

امیر ناظمی، اســتادیار مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور می باشد و 

به طور خالصه حاوی این پیام اســت: در موردکاوی ســقوط های متعدد 

هواپیمایی کره جنوبی مشخص شــد که تعارفات کالمی در فرهنگ کره 

جنوبی علت اصلی ســقوط ها بوده چون کمک خلبان ها نمی توانستند به 

راحتی و به سرعت به خلبان بگویند که داری اشتباه می کنی کاپیتان!

گروه روما قصد داشــت در این فوروم فضایی را برای کمک خلبان های 

صنعت داروی ایران بازکند بلکه پیغام بحث های کارشناســانه شان به 

گوش برسد.

پانل چالش های غیرمالی صنعت دارو
 در ابتدا همانطور که دانشمند برجســته، آلبرت اینشتین گفته است؛ 

“درک صورت  مسئله از حل آن مهم تر است، چون تشریح دقیق صورت  

مسئله، خودبه خود راه حل آن را نشان می دهد.” بنا بود صورت مسئله 

را باز کنیم . اعضای پنل آقایان دکتر حمیدرضا راسخ )به نمایندگی 

از جامعه آکادمیک و صنعت که چندین بــار و در نامه های مختلف چالش 

ها را کارشناســانه به نهادی مســئول اطالع رســانی کرده اند( ، دکتر 

مهدی پیرصالحــی ) با توجه به ســابقه حضورشــان در ســازمان  و 
یکــی از بزرگترین تولیــد کنندگان دارویــی ایــران( ، مهندس نیما 

برارجانیان ) عنوان خبره ای از بخش خصوصی کــه دو بار نیز به رای 
 شرکت کنندگان به عنوان سخنران منتخب همایش برگزیده شده اند( 

دکتر محمدرضا باقری نژاد ) به عنوان کارشناســي زبده با سابقه 
ارزشمند در بخش نیمه خصوصی-نیمه دولتی  در واحد تحقیق و توسعه 

( و دکتر نریمان صدری ) به عنوان نماینده شرکت های مولتی نشنال 

فعال در بازار دارویی ایران( به بررسی و تبیین چالش های امروز صنعت 

داروی ایران پرداختند. البته در کنفرانس دوم و در خالل یک ســال و 

نیم گذشــته بارها از طرح تحول ســالمت ، عدم وصول مطالبات و چرخه 

مالی معیوب در صنعت دارو گفته و شــنیده ایم و بنــا بود به این موارد 

پرداخته نشود.

صنعتی بدون چشم انداز و ماموریت مشخص !
با این سوال اساسی توسط گرداننده پانل )دکتر نوید رئوف( گفت و گو 

آغاز شد: “ بیایید فرض کنیم که صنعت دارو امروز مبتال به بحران حاد 

کمبود نقدینگی، انباشت مطالبات و بن بســت مالی نیست !  اگر اختالل 

چرخه مالی رفع شود، حال این صنعت خوب است ؟”

دکتر راســخ با اشــاره به ســپری کردن دهه اول جنگ و بحران، پابرجا 

ماندن بعضی مشکالت اساســی در 30 ســال بعد از آن علی رغم اینکه 

در برهه ای نیز مشکالت و مسائل مالی گریبان صنعت را نگرفته بود به 

لزوم بازنگری و بررســی عمیق پرداختند. “ این جعبه سیاه را باز کنیم، 

ببینیم کجاها کاپیتان فرمان بد داده بود که ما االن به اینجا رســیدیم”  

از دید ایشان مهم ترین چالش نبود یک چشم انداز روشن برای صنعت 

دارو در کشور است و اینکه ماموریت صنعت مشخص نیست. آیا بناست 

صرفا تولید برای تولید باشد؟ این پرسش توسط مهندس برارجانیان پی 

گرفته شد و ماموریت صنعت مورد سوال قرار گرفت: “ آیا هدف از وجود 

این صنعت کمک به مدیریت بیماری ها نیست ؟” به تعبیر ایشان همه چیز 

بر می گردد به دهه اول و زمان جنگ که صنعت باید به دستور اداره دارو 

محصوالتی را تولید می کرد و به هر شرکتی گفته می شد که کدام دارو را 

به چه میزان تولید کند، و این شد طرز تفکر حاکم در صنعت که امروز هم 

ادامه دارد. نیاز امروز درمان در کشور مورد غفلت واقع شده: “آیا هیچ 

وقت از مدیران کل وزارتخانه یا مدیران سازمان شنیده ایم که برنامه 
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چهار یا پنج ساله شان برای مدیریت بیماری ها و کمک گرفتن از صنعت 

دارو  چیست؟ اولین چیزی که از هر مدیر می شنویم این است که میزان 

تولید ما چقدر است و میزان واردات ما چقدر!”

دکتــر پیرصالحی نیــز در تکمیل این مبحــث افزودند: “ سیاســت ملی 

دارویی به معنــی واقعی نداریم. هرچند جزوه کوچکی تهیه شــده و در 

سازمان غذا و دارو نگهداری می شــود.  هرکس به فراخور حال خودش 

زمانی که مســئولیتی را بر عهده می گیرد، بر اساس داشته های  فکری 

اش تصمیم مي گیرد.” چالش ها تکراری به نظر می رسد و همه به خوبی با 

آن آشنا هستند اما تمرکزی بر راه حل ها دیده نمی شود چون چشم انداز 

مشخص نیســت و زمانی که  مقصد حرکت مشــخص نیست هر مسیری 

صحیح به نظر می رسد.

ترسیم چشم انداز و هدف گذاری برای صنعت 
صرفا یا لزوما  وظیفه دولت/حکومت نیست.  اگر می 
خواهیم یک سند ملی با چشم اندازی مشخص  اجرا 
شود هم باید منطبق با اسناد باالدستی کشور باشد  
و هم اینکه همه ذی نفعان در تدوین آن  مشارکت 

داشته باشند. در غیر این صورت سندی است برای 
اجرایی نشدن.

دکتر پیرصالحی

از نگاه دکتر صدری اما موضوع کمی متفاوت تحلیل شــد:” برداشت من 

این است که ما سند ملی در زمینه بهداشت و درمان، برنامه های توسعه 

و اسناد باالدســتی داریم  که بر اساس برنامه های ســازمان بهداشت 

جهانی نوشته شده است و اساســا از ابتدای کار نمی شــود با تمرکز بر 

صنعت دارو ســند ملی تهیه کرد. باید ببینیم به عنوان یک ملت از نگاه 

بهداشت و درمان به کجا داریم می رویم و بعد صنعت دارو به عنوان یک 

ســرویس دهنده در هدف گذاری های بهداشت و درمان شروع کند به 

سرویس دادن. ما باید ببینیم اصال سازمان غذا و دارو آیا متولی صنعت 

هســت یا خیر؟ و حتی اینکه داشتن ســند ملی به چه میزان برای سایر 

صنایع کمک کننده بوده است؟”

دکتر باقــری نژاد هم  با اشــاره به گــزارش های مجمع جهانــی اقتصاد 

فاکتورهای اساسی را برای تکمیل این بخش اضافه کردند: زیرساخت 

های نهــادی و فیزیکــی، کارایی نیــروی انســانی و قوانیــن و مقررات، 

کیفیت زنجیره ارزش، مشــتری مداری، بازارهای مالی و... .”بر اساس 

 این شاخص ها مدل توسعه کشــورها یا هر صنعتی در 3 مرحله تعریف

 می شود؛ آنهایی که زیرساخت فیزیکی و نهادی شان خوب نیست، آنهایی 

که از فاز یک عبور کردند و درگیر کارایی شــده اند و آنهایی که نوآوری 

دارند. باید دید صنعت داروی ایران در کدام فاز اســت ؟  این ســوال 

سختی است. اگر با اغماض زیاد نگاه کنیم ما اوایل مرحله دوم هستیم 

چون مخصوصا در زیرساخت های نهادی مشکل داریم.”

بنگاه داری و اصول اولیه کسب و کار را بلد نیستیم !
در ادامه مهندس برارجانیان با اشــاره به دومین مشکل کلیدی صنعت 

 از دید ایشان گفتند:”صنعت داروی ما مشــتری های واقعی خودش را 

نمی شناسد. ما نتوانســتیم نیاز واقعی بازار مصرفی مان را بشناسیم، 

نیاز پزشک را بشناسیم، نیاز جامعه را بشناسیم. فقط و فقط به گذشته 

نگاه کردیم که چه تولید می شــده، رفتیم همان هــا را تولید کردیم که 

سهم بازار را بگیریم.” به اعتقاد ایشان صنعت نتوانسته به ذی نفعانش 

نشان دهد که برایشان “ ارزش” به وجود می آورد.

اگر شما به این ذی نفعان که پزشک ها، داروخانه 
ها، بیماران ، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و 
بیمه گر ها هستند، نشان ندهید که دارید برایشان 
ارزش به وجود می آورید آنها هم برای شما ارزشی 
قائل نیستند. اینجاست که صنعت ما رشد واقعی 
ندارد و ارزش اقتصادی هم به وجود نمی آورد.” 
دکتر باقری نژاد اضافه کردند که پیش از خلق 

ارزش باید توانمند شد و توانمندی ها را مدیریت 
کرد.

مهندس برارجانیان

  دکتر باقری نژاد اضافه کردند که پیش از خلق ارزش باید توانمند شد 

و توانمندی ها را مدیریت کرد.

در ادامه دکتر رئوف نیز با اشــاره به مقاله ای که در شــماره دهم مجله 

)خبردارو( به قلم آقای محمد ســاالریان با عنوان “رنــج صنعت دارو از 

صاحبانش” چاپ شــده اســت، یکی از چالش های اصلی این حوزه را در 

مدل مالکیت و برداشت سود ســهام دانستند. هرچند دکتر صدری در 

پاسخ به تفاوت های نیازها و نگاه ســرمایه گذاران در بورس در ایران 

با ســایر کشــورها پرداختند ، مهندس برارجانیان به عدم خلق ارزش 
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اقتصادی کافی در صنعت اشاره کردند و گفتند: “ مشکل اینجاست که 

در هیات مدیره ها تارگت DPS )میزان سود تقسیم شده( می گذاریم. 

من به این می گویم سود روی کاغذ، سود حسابداری. در صورتی که شما 

 باید چشم اندازهای دیگری داشته باشید که ببینید آیا ارزش اقتصادی 

) Economic Profit( بــه وجود مــی آورید یا خیر. اگر شــما هیچ مزیت 

رقابتی ایجاد نکنید الجرم هیچ گونه Economic Profit ای برای شرکت 

تان نمی توانید به وجود آورید. اعتقاد دارم اگر شرکت های دارویی ما 

بخواهند به مرحله نوآوری وارد شــوند به حداقل یک ســرمایه گذاری 

هنگفت  پنج ساله نیاز است.”

بحران قیمت گذاری
با ســوال گرداننده پانل در مورد دغدغه همه فعاالن صنعت، گفت و گو 

حول محور این چالش شــکل گرفت:  مشــکل را چه مــی دانید؟ دخالت 

کمیسیون ها، نبود ضابطه ؟ یا اینکه طرح تحول سالمت به عنوان یک سند 

باالدستی همه بازی ها را به هم زده و به نظر می رسد رویه قیمت گذاری 

اخیرا خیلی متاثر از تبعات اجرای این طرح است ؟

 دکتر نریمان صدری با اشاره به ابتال به بیماری موقتی در قیمت گذاری 

و همزمان بیماری مزمن و عمیق تری در اقتصاد از دید ایشــان گفتند: 

“قیمت گذاری در صنایع مان به شیوه تعزیراتی است. فقط هم صنعت 

دارو نیست. ما تکلیف خودمان را مشخص نکردیم. ما داریم در صنایع 

مختلف قیمت ها را کنترل می کنیم و اصال نهادهایی داریم که برای این 

کار تاسیس شده اند. ما تعیین تکلیف نکردیم که به کدام سمت داریم 

می رویم. باالخره به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کنیم یا بسته و دولتی. 

این فضا کلی اســت و ربطی به صنعــت دارو ندارد.” ایشــان با بیمارتر 

دانستن صنعت دارو نسبت به سایر صنایع به دلیل آن  پرداختند: “در 

کمیسیون هایی که قرار است کمیسیون های تصمیم گیر باشند و برای 

کارهای قانون گذاری اســتفاده شوند و اصال اســم شان هم کمیسیون 

قانون گذاری اســت، اعضا، محل تشکیل و مدل سیاســت گذاری فقط 

برای قانون گذاری نیســت؛ یعنی به نوعی قوه مقننه و مجریه و قضاییه 

را در یک کمیســیون تجمیع کردیم و طبیعی است که تضاد منافع وجود 

دارد. مجری خودش قانون گذار اســت، برای همین تا مــی بیند قانون 

را نمی تواند اجرا کند، 3 ماه بعد عوضش می کنــد، نگاه نمی کند ببیند 

که آیا در اجرا مشــکل بوده یا نه.  حاال طرح تحول هم مزید بر علت شده 

است. اصوال در این طرح صنعت دارو به عنوان واحد هزینه دیده شده 

است.” دکتر پیرصالحی نیز در ادامه این بحث مشکل را در عدم اجرای 

ضوابطی که در این حوزه نوشته شده دانستند و یک سوال را هم مطرح 

کردند:” اصل صحبت که ما اساسا به قیمت گذاری نیاز داریم یا خیر ، آیا 

کمیسیون ما باید در ســازمان غذا و دارو باشد یا نه؟ اگر مثال در وزارت 

صنعت،معدن و تجارت باشــد اتفاق بهتری می افتد یا خیر؟ اینها را باید 

ببینیم ولی واقعیت این است که کمیســیون قیمت گذاری خارج از هر 

ضوابطی تصمیم خود را مــی گیرد و جایی که بخواهد به آن اســتناد می 

کند.” ایشان اشــاره کردند در طرح تحول از ابتدا هیچ جایی برای دارو 

و داروســاز دیده نشــد. دارو فقط به عنوان اولین قسمتی که توانست 

به طرح تحول کمک کند با کاهش قیمت در ســال 92 در بحث داروهای 

وارداتی، ســرمایه خوبی بــرای طرح تحول جمــع کرد. از آنجــا این باور 

شــکل گرفت که با کنترل بیشــتر قیمت دارو بتوانند طرحی که نیاز به 

بودجه ســنگینی دارد را جلو ببرند و دیدید که متاسفانه از همان موقع 

محدودیت ها برای قیمت گذاری دارو شدت پیدا کرد.

زمان  گفت و گو در مورد فارماکواکونومی فرا رسیده 
است

  مباحث فارماکواکونومی در تمام دنیا به عنوان یک راهکار برای مدیریت 

منابع در ســالمت مورد وثوق اســت. به نظر می رســد در کشــور ما به 

درستی مورد استفاده قرار نمی گیرند و گاها تبدیل به مانعی بر سر راه 

دسترسی به داروها تبدیل شده اند. نبود گفت و گوی کافی و موثر میان 

متخصصان این حوزه در خارج از سازمان های ذی ربط  و کارشناسان داخل 

آن در سخنرانی آقای دکتر امیر هاشمی به اختصار بررسی شد، به 

این امید که باب گفت و گو باز شود؛ هرچند متاسفانه و در کمال تعجب با 

واکنش تند و احساسی یکی از مسئوالن حاضر در همایش روبه رو شد.

دکتر هاشمی با اشاره به محاسبه تصنعی ســرانه تولید ناخالص داخلی 

در ایران و تصمیم گیری های مبتنی بر هزینه-اثربخشــی بر مبنای آن ، 

بازنگری و اصالح را ضروری دانست. سختگیری های بعضا عجیب حتی در 

مواردی که دارو براساس معیارهای جاری نیز هزینه-اثربخش شده از 

دیگر موضوعات مورد اشاره در سخنرانی ایشان بود. ایشان معتقد بود 

اساسا جایگاه کمیته فارماکواکونومی به جای سازمان غذا و دارو باید در 

سازمان های بیمه گر باشد. سخنرانی ایشان با استقبال مخاطبان مواجه 

و بنا شد در جلســاتی جداگانه با حضور مسئوالن ســازمان و نمایندگان 

سازمان های بیمه گر با حضور فعاالن صنعت به صورت تخصصی و عمیق 

تر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاه و تحلیل های متخصصان خارج از صنعت
 به دنبال آن و پس از تبیین صورت مسئله های درون صنعتی ، از زبان 

کارشناســان و خبرگان خارج از صنعت در 3 حوزه مهم جامعه شناســی ، 

سیاســت و اقتصاد به تحلیل و بازشناسی مســائل کالن پرداخته شد و 

از نظرات و تحلیل های اســاتید ارجمند آقایــان دکتر محمد مهدی 

بهکیش و فرشاد فاطمی ) در حوزه اقتصاد ( ، دکتر محمد فاضلی 
)در حوزه جامعه شناســی ( و دکتر ناصر هادیان ) در حوزه سیاست 

( بهره مند شدیم که با اســتقبال قابل توجهی از سوی حضار نیز مواجه 

گشــت. آقای دکتر فاضلی که سخنرانی شــان در نهایت با رای حضار به 

عنوان بهترین سخنرانی انتخاب شــد ، پیشنهاد کردند برای حل مسئله 

دارو باید آن را اجتماعی کرد و از آنجا که گردش مالی حوزه سالمت بخش 

مهمی از تولید ناخالص داخلی است، این مطلب را میان مردم برد و تبدیل 

به مطالبه همگانی کرد کما اینکه موضوعاتی کم اهمیت تر در حال حاضر 

مسئله همه جامعه شده اســت. همچنین الزم است مسئله اي قابل حل 
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به نظر برسد که همگان برای حل آن تالش کنند. نکته مهم دیگر مد نظر 

ایشان ، شروع اصالحات از بهبودهای کوچک و خرد بود به جای تمرکز بر 

حل همه مسائل. استفاده از سایر حوزه ها و تخصص های خارج از صنعت 

نکته دیگری بود که در ســخنرانی ایشــان به آن پرداخته شد. به عالوه 

ایشان اشاره کردند که در تمام حوزه ها نقد و آسیب شناسی را بسیار 

خوب بلدیم اما مهم ارائه راهکار و شروع اصالحات خرد است.

در پنلی اقتصادی که بیان مسئله آن را دکتر حمیدرضا جعفری به عنوان 

گرداننده بر عهده داشــت ، 3 بحث کالن اقتصادی یعنــی ارز و نرخ آن ، 

گزارشات اقتصادی و فاکتورهای اعالم شده در گزارشات از جمله پیش 

بینی رشــد اقتصادی منفی و نیز بودجه ارائه شده از سوی دولت برای 

ســال 98 مورد گفت و گو قرار گرفت. در مورد نرخ ارز هر دو بزرگوار 

اتفاقات رخ داده را ناشی از هجوم و افزایش ناگهانی تقاضا در کنار تجمع 

و به طور مصنوعی پایین نگه داشتن نرخ ارز در گذشته دانستند. دکتر 

بهکیش کاهش آمار واردات دارو در 7 ماهه سال جاری را بسیار تعجب 

برانگیز خواندند چرا که دارو مورد تحریم نیســت و هنوز موانع انتقال 

مالی نیز تا تاریخ برگزاری این جلسه شدت نیافته بود. به عالوه مسئوالن 

در مورد ارز دارو آن را تامین شده اعالم کرده بودند. با اشاره به سهم 

بیش از 80%  واردات دارو از اروپا ، ایجاد کانال مالی بین ایران و اروپا 

را بسیار مهم ارزیابی کردند. ایشان با اشاره  به متغیرهای مهم اقتصادی 

، بهبــود و ایجاد تعادل در روابط خارجی کشــور را راهــکار اصلی اصالح 

دانستند. دکتر فاطمی نیز با اشاره به بررسی روند تغییرات متغیرهای 

بورسی در صنعت دارو اظهار کردند که صنعت دارو در یک سال گذشته 

10درصد از تولیدش را از دســت داده و آن را نشــانه ناخوشــایندی 

دانستند. به عالوه ایشان با توجه به جمیع شرایط، بودجه را معیار و محک 

مناسبي برای برداشت سیگنال های اقتصادی از سوی فعاالن ندانستند.

دو سخنرانی در بین گفت و گوهای داغ
یکی از مهم ترین وظایف مدیران و رهبران که علی الخصوص در شرایط 

بحران پررنگ تر هم خواهد شد  بحث هدایتگری یا Coaching می باشد 

و از یکی از اعضای انجمن بیــن المللی کوچینگ در ایــران ، جناب آقای 

مهندس صادق دیباجی دعوت شــده بود تا باب گفــت و گو در این 
حوزه به عنوان یک راهکار درون سازمانی باز شود.

 به دنبال آن و در جهت اســتفاده از دانش و تجربه کارشناســان ایرانی 

دارای ســابقه بین المللــی ، از جناب آقای فریــد بیدگلی مدیرعامل 

شرکت رش پارس دعوت شد تا در مورد یکی از ترندهای بین المللی در 

صنعت دارو یعنی Patient Centricity و ابعاد آن بحث کنند. این مسئله 

ممکن است به خصوص در شرایط بحران مورد غفلت قرار گیرد.

دو دلیل بحران مبتال از دید کمیته علمی برگزار کننده 
و بحث های حول آنها 

دو حوزه اصلی نیز که در خالل این ســال ها با آن مواجه شــده ایم و از 

دید کمیته علمی کنفرانس به عنوان Gap مطرح اســت در دو پنل و یک 

سخنرانی با حضور خبرگان برجسته ای که هم دانش و هم تجربه آن را 

دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اولی بحث سیاست گذاری سالمت است که به خصوص در شرایط بحرانی 

می تواند منبع یا راهکار مسائل باشــد که با مدیریت جناب آقای دکتر 

صدری و حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر رسول دیناروند 
) که یک بار در بحران ، ریاست سازمان غذا  دارو را عهده دار بوده اند و 

نیز مشاور وزیر و دبیر ســتاد تدابیر ِویژه بودند (، آقایان دکتر احمد 

شــیبانی و امیرحســین معینی زندی ) به عنــوان نمایندگان دو 
تشــکل صنفی مهم دارویی کشــور( مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت 

تا ابعاد مختلف آن برای حضار باز شــود و هم اندیشی و هم افزایی بین 

متخصصان ایجاد گردد. دکتر دیناروند ضمن اشاره به قدرت و توانمندی 

صنعت داروی ایران، تحریم ها را بسیار جدی دانستند و اشاره کردند 

که اقدامات برای آمادگی مقابله با آنها در وزارت بهداشت با پیش بینی 

ســناریوهای مختلف وجود دارد. ایشــان تمرکز بر حل بحران کمبود را 

به جای تمرکز بر پیشــگیری از آن مشــکلی عمده ذکر کردند و به لزوم 

بازنگری در برخی سیاست ها ، رفع بعضی عادات نادرست و اصالح نظام 

قیمت گذاری هم اشاره کردند. نظر آقای دکتر شــیبانی این بود که در 

صورت نداشتن نظام ژنریک، امروز با مشکل جدی در تامین دارو مواجه 

بودیم و با اشاره به اوضاع نامناسب صنعت گفتند که زمان تغییر نگاه به 

صنعت دارو فرا رسیده است. کماکان به مشکالت مالی حل نشده و وعده 

های محقق نشده به عنوان یک معضل اشــاره کردند و خصوصی سازی 

را یک راهکار مهم دانستند. دکتر معینی زندی نیز ضمن بهبود دیالوگ 

سازمان غذا و دارو با نهادهای صنفی مرتبط ، نیاز به فعالیت برخی نهادها 

و مســئوالن باالتر را ذکر کردند و ادامه روند فعلی را منجر به تعمیق و 

تشدید بحران فعلی دانستند.

 دومین مبحث مهم از دید کمیته علمی موضوع Good Governance یا 

اصطالحا حکمرانی خوب اســت که در تمام ارکان مدیریتی مطرح است و 

به نظر می رســد صرف نظر از بحرانی که در آن هســتیم ، چه برای حال 

حاضر و چه پس از عبور از بحران باید عمیقا شــکافته و بازنگری شــود 

به این امید که مجددا گرفتار بحران های خودســاخته نشویم. پیش از 

شروع گفت و گو ، جناب آقای دکتر محمد پیکان پور، دانش آموخته 

دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو کــه در پایان نامه خود تمرکز 

بر این محور در ســازمان غذا و دارو داشــته اند  نتایج مطالعات خود را 

ارائه دادند ) متن کامل آن توسط گروه روما منتشر شده و در دسترس 

است(. تحقیق ایشان به این نتیجه رســیده بود که سیاست گذار دارو 

دچار خودکامگی است و بار مسئولیت خود را بر دوش نمی گیرد، با چوب 

کیفیت بر ســر تولید داخل می زند و بــا چوب اقتصاد مقاومتی بر ســر 

واردات.

 ســپس پنل به مدیریت جناب آقای دکتر پیام دین دوســت ) که 

مدتی است در کانال ارتباطی ایشــان مطالب بسیاری در این حوزه و نیز 

ســایر موضوعات اساسی به قلم خودشــان منتشر می شــود( با حضور 

عزیزان گرانقدر که متخصص حوزه سیاست گذاری و مدیریت سالمت و 
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دست اندرکار و تصمیم ساز در آن هستند، سرکار خانم دکتر فاطمه 

ســلیمانی ) مدیر برنامه ریزی راهبــردی و عملیاتــی ( و آقای دکتر 
سیدعلیرضا حســینی )رییس اداره مطالعات بالینی سازمان غذا و 
دارو(، آقای دکتر فرزاد پیرویان ) از اســاتید دانشــگاه و مدیران 

ارشد با سابقه فعالیت در سازمان غذا و دارو و نهادهای مرتبط (، جناب 

آقای دکتر فرهاد خدایی ) از معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی 

به عنوان مهم ترین نهاد بیمه ای کشور( و دکتر محمد پیکان پور تشکیل 

گردید. مباحث این پنل در حین اجرا و روزهای پس از همایش بســیار 

مورد توجه قرار گرفت.

گرداننده پنل بحث را اینگونه آغاز کرد: اینطور نیســت که مشکالت را 

ندانیم، همه دوستانی که اینجا دور هم هستیم تئوری اش را می دانیم، 

اما من همیشه دارم فکر می کنم که چرا اصالح نمی کنیم ؟! به یک نتیجه 

بد می رســم که “فساد” اســت. این اســت که نمی گذارد آدم هایی که 

اینجا نشسته اند کارشان را درســت انجام دهند، نمی گذارد ما کارمان 

را درست انجام دهیم. برای همین است که من معتقدم شما اگر قیمت 

گذاری را هم درســت کنید خودش منشــا یک فســاد دیگر است. مگر 

قیمت گذاری درست نشد؟ یک شــرکت خصوصی تر از خصوصی دیگر 

بود، یک شرکتی بهتر از یک شرکت دیگر قیمت گرفت !

ابتدا آقای دکتر ســیدعلیرضا حســینی که فاصله ســال های 2012 تا 

2016 نماینده ســازمان غذا و داروی ایران در پــروژه حکمرانی خوب 

دارو ) GGM( سازمان بهداشت جهانی بوده اند به طور خالصه به نتیجه 

تحقیقات شــان در این حوزه اشــاره کردند: فاز اول پروژه با شــاخص 

پتانسیل فساد پذیری  رگوالتور دارویی کشور را بررسی می کرد تا 
گپ ها مشخص شود، فاز دوم راه حل هایی برای مشکالت یافت شده به 

ذی نفعان و تصمیم سازان باالدستی ارائه می کرد مثل مجلس، شخص 

وزیر و هیات دولــت و قوه قضاییه. فاز ســوم هم قرار بــود که اجرای 

برنامه های عملیاتی باشد. در فاز اول هشت تا از فانکشن های دستگاه 

رگوالتوری )سازمان غذا و دارو ( را بررسی کردیم.

مشخص شد که یکســری دســتورالعمل ها و فرآیند ها کم یا نامشخص 

بودند. ولی مهم تر از همه، مشــخص شــد که بزرگترین مشــکل وجود 

تعارض منافع در سازمان است.  

بســیاری از فرآیندها را مشــخص تر کردیم، بایگانی را توسعه دادیم، 

برای کمیســیون ها و کمیته ها فرم های افشــای تضاد منافع درســت 

کردیم و مشکالت و راهکارها را با حمایت و استقبال اکثر معاونان وزارت 

بهداشت بردیم خدمت شخص وزیر، اما نتیجه این شد که گفتند تعارض 

منافع مهم ترین مشکل امروز ما نیست !  

در ادامه بحث، گرداننده پنل اینطور نتیجه گرفتند: گویا ســاختارهایی 

که در قانون ما پیش بینی شــده خودش منشــا تضاد منافع است. مثال 

کمیسیون قانونی مبدا و منشــا تضاد منافع است برای اینکه عده ای را 

از قسمت های مختلف که همگی ذی نفع اند جمع می کند و به جای اینکه 

بگوییم سیاست گذاری کنید و رگولیشن، می گوییم بنشینید و موردی 

تصمیم بگیرید ! جالب اســت خود اتحادیــه های صنفی بــه جای اینکه 

اصالحیه بدهند تا کمیسیون قانونی عملکردش درست شود، فقط دنبال 

این بودند که نماینده خودشان را در کمیسیون بگذارند.

دکتر پیرویان نیز با اشــاره به تجربه شــخصی و ملموس خود به ابعادی 

از این مســئله پرداختند و اشــاره کردند: یکی از بهترین زمان ها برای 

 اصالح رونــد حاکمیتی و سیاســت گذاری زمانی اســت کــه مطالبه باال 

می رود و مصداقــی از آن را زمان بحــران بر شــمردند و بهترین راه را 

بازگشت هرکس به وظیفه اصلی خود دانســتند. به عالوه چند صدایی 

و تشــتط را یک فاکتور تعیین کننــده در اوضاع نابســامان صنعت دارو 

دانســتند و البته به ایــن موضوع هم اشــاره کردند که مســائلی که با 

آنها دست به گریبان هســتیم مختص کشور ما نیســت و در مورد همه 

کشورهای در حال توسعه است. آقای دکتر خدایی ضمن اشاره به اینکه 

خوب است بر داشــته ها هم تمرکز شــود و صرفا از نداشته ها صحبت 

نشــود مشــکالت را بعضا در بیش از حد قانون و مقررات داشــتن و نه 

نداشتن آن ذکر کردند. ایشان اشاره کردند که اتفاقا سازمان های بیمه 

گر تالش وافر برای شفافیت داشــته اند و اجازه اعمال سالیق شخصی 

در تصمیم گیری ها بسیار گرفته شد. از مصداق های تالش برای شفاف 

سازی اقداماتی است که در راستای الکترونیکی کردن پرونده هاست.

 خانم دکتر ســلیمانی نیز بعضی از مصداق های تعــارض منافعی که ذکر

می شود را وارد ندانستند به شرط آنکه شفاف سازی صورت گیرد. برای 

مثال میز خدمت و گزارش کارهای اعالمی بخش های مختلف سازمان را 

طرح هایی در راستای شفاف ســازی برشــمردند. به عالوه ایشان “خلط 

affordabil- و pricingمباحث” را به عنوان یک مسئله برشمردند و بحث 

ity و access را دو مطلب جدا ذکر کردند و اینکه مثال بیمه باید در دومی 

وارد شــود نه اولی. آقای دکتر پیکانپور نیز در ادامه سخنرانی شان به 

بعضی از مصادیق اشاره کردند.

در هر حال ســومین فارمافوروم بــا بازکردن مباحث متعــددی که باید 

به هرکدام جداگانه و عمیقا پرداخته شــود همراه با حضور چشــمگیر و 

حمایت کم سابقه فعاالن صنعت از بخش های تولید و واردات پایان داد. 

اما به قول معــروف: به پایان آمد این دفتــر ، حکایت همچنان 

باقی ست....
برنامه همایش، نام و مشخصات کامل سخنرانان و اعضاي پنل ها و متن 

کامل هر آنچه گفته شــده در وب ســایت گروه روما در دسترس و قابل 

تهیه است. طبعا گروه روما هیچ گونه مســئولیت حقوقی در قبال اظهار 

نظرهای کارشناسانه افراد ندارد و صرفا هدایت کننده و انتقال دهنده 

بحث ها بوده است. لطفا برای اطاعات تکمیلی یا دسترسی به منبع به این 

آدرس ها مراجعه کنید:

www.roma.co.ir  
 info.romaco @instagram

ROMA Co. @LinkedIn

  تهیه و تنظیم: گروه روما  
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