
  

  

  

  

  

  جناب آقاي دکتر دیناروند

  مرکز 20معاون محترم غذا و دارو و ریاست کمیسیون قانونی ماده 

  

، طاب به جنابعالی به استحضار رسیدریاست محترم انجمن داروسازان ایران خ 22/03/96و  16/03/96هاي مورخ نامههمانگونه که طی 

تواند دسترسی بیماران به مراکز اي که میمجموعه اندازي خواهد شد.زودي در اصفهان راهاولین شهرك سالمت خصوصی در کشور به 

هاي پزشکی منطقه و مقصد توریست درمانی درمانی را افزایش دهد؛ به حل مشکالت ترافیکی شهر کمک کند و اصفهان را به یکی از قطب

   ابوس داروسازان اصفهان تبدیل شده است.ها، امروز به کتبدیل کند. متأسفانه به دلیل بعضی خودخواهی

هاي داراي کاربري تأسیس داروخانه و پزشکی در خرید یک جاي زمینمسئولین بلندپایۀ دانشگاه علوم دارياقدام یک شرکت با سهام

 هاي نو پا را بهمجموعههاي نجومی به داروسازان، زنگ خطر سوءاستفاده و انحصار در این پیشنهاد واگذاري بخشی از سهام شرکت با قیمت

هاي دار کردن وجهۀ کارگزاران نظام اسالمی، در آینده حیات داروخانهصدا درآورده است که اگر امروز جلوي آن گرفته نشود، ضمن خدشه

  کند.خصوصی مستقل را به شدت تهدید می

اما متأسفانه شاهد هستیم  هاي نظارتی استانی هستند.ترین ضامن اجراي مقررات و ضوابط در حوزة دارو و داروخانه، نهادبدیهی است اصلی

دهد. جناب آقاي دکتر، مسئوالن زمانی ها در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رخ مینامه داروخانهکه مهمترین تخطی از آیین

اشند. یم در حوزة مسئولیتشان مبرا بشان عمل کنند که بر اساس قانون، از هرگونه منفعت مستقیم و غیرمستقتوانند به وظایف نظارتیمی

  شود شیشه را پاك کرد.به تعبیر زیباي مقام معظم رهبري در مورد مفاسد اقتصادي: با دستمکال کثیف نمی

 داروسازان استان اصفهان از جنابعالی به عنوان باالترین مقام مسئول در نظام دارویی کشور تقاضا دارند تا به انحصار، اجهاف و تخطی از

ها در شهرك سالمت اصفهان پایان دهید و همچنین قاطعانه از شما انتظار داریم به فوریت، مقدمات عزل معاونت داروي وابط داروخانهض

  پزشکی اصفهان در دستور کار قرار گیرد.دانشگاه علوم

  

  با تشکر و آرزوي توفیق

  رونوشت:

  اي، رهبر معظم انقالب اسالمی به منظور استحضاراهللا العظمی خامنهحضرت آیت

  جناب آقاي دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوري اسالمی ایران به منظور استحضار

  اهللا آملی الریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه به منظور استحضارحضرت آیت

  وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استحضارزادة هاشمی، جناب آقاي دکتر قاضی

  جناب آقاي دکتر علوي، وزیر محترم اطالعات به منظور استحضار

  جناب آقاي دکتر نوبخت، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی به منظور استحضار

  منظور استحضارجناب آقاي سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور به 

  جناب آقاي دکتر زرگرپور، استاندار محترم اصفهان به منظور استحضار

  نژاد، شهردار محترم اصفهان به منظور استحضارجناب آقاي دکتر جمالی

  بان شفافیت و عدالت به منظور استحضارنهاد دیدهجناب آقاي دکتر توکلی، مدیر محترم سازمان مردم

  س محترم سازمان پزشکی به منظور استحضارجناب آقاي دکتر زالی، رئی

  ها به منظور استحضارمقام محترم وزیر بهداشت در امور دانشگاهرضوي، قائمجناب آقاي دکتر امامی

  جناب آقاي دکتر توکلی، ریاست محترم مرکز حراست وزارت بهداشت به منظور استحضار

  ایران به منظور استحضار آذر، رئیس محترم انجمن داروسازانجناب آقاي دکتر مژدهی

  

  



  

  

امضاکنندگان نامه:


