
  گزارش تفصیلی و مستند سو جریان دارویی کشور( قسمت اول)

به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذینفعان امسالتیرماه   بیست و پنجمادامه نشست خبري روز دوشنبه  رد

بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه دارویی کشور، تشکل هاي دانشجویی و... دیده بان شفافیت و 

  عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود به صورت مرحله اي با ارائه مستندات می نماید:

  داروبخشدراجراويگذاراستیسدرفاسديروندهاشهیر

السالم را نادیده گرفته است؛ نیز دستور امام علی علیهکشوريداروسازسرنوشتومهمحوزهواقعیت آن است که 

آنانبهکهمردمازکسانىوخاندانتازخواصوخودنفسبرابردر«که: دهدمیکه به مالک اشتر دستور آنجا

کندستمخدابندگانبهکههروياکردهستمنکنی،چنیناگرکهنگهداررامردموخداجانبدارى،عالقه

منافعتعارضتیوضعدچاراز نظر ساختاري این بخش 1»بودخواهداوخصمستمدیدهبندگانجاىبهخداوند

)Conflict of Interests(.برریگمیتصممسئوالنِومقاماتکهشودمیگفتهیتیموقعبهمنافعتعارضاست

منافعافتنیحیترجبامعموالًتعارضنیا. رندیگیمقراریخصوصمنافعویعموممنافعانتخابیراهدوسر

مسئوالنگردد که به توضیحاتی که بیان خواهد شد مشخص میتیعناباحال . شودمیفسادمنشأ،یخصوص

ی شخصمنافعوهستندآننیتأمدارعهدهکهیعموممنافعنیبمنافعتعارضتیوضعدردارو،وغذاسازمان

)، Cronyismي (بازقیرف)، Nepotismها و اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی (قالب. اندگرفتهقرارخود

که ریشه همه آنها جانب خدا و مردم را وانهادن )Rent Seaking) و ویژه خواري (Patronageحمایت ویژه (

یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی منصبصاحباست. همین تمایالت است که در تعارض منافع، 

سئوالنمنیتریعالدوگانهشأنقیطرازعمدتاً ریاخهايسالدرکشوريداروبخشدرمنافعتعارضکشاند. می

یخصوصبخشدرپاکیکهربطیذرکلیمدواستریوزمعاونکهدارووغذاسازمانسیرئیعنیکشورییدارو

  .استافتادهاتفاقدارند،حوزههمانيگذاراستیسگاهیجانیتریعالدرپاکیو

ارودوغذاسازمانيبرایفیتکالواراتیاخت» رانیایاسالميجمهورییدارویملاستیس«کهاستذکرانیشا

درداروعرضهوعیتوزواردات،ساخت،مراحلتمامدرنظارتومقرراتوضعازاستعبارتکهکندمیمقرر

اما2.دهدمیقرارمذکوردستگاهاریاختدرزینرادارویمنطقمتیقنییتع،هااستیساین نیهمچن. کشور

. بدیهی است که استآمدهحاصلریزجینتاکهبودهچناندارو،وغذاسازمانریاخسالسهعملکردوهااستیس

  :نبوده استریتأثیبدیدن بخش بیآسشرایط نامساعد اقتصاد کالن نیز در 
                                                            

ازکهوقتىتاخداستباجنگدرستمکارشخصودهدکاهشراکالمشنفوذباشد،ويدشمنخداوندهرکهو...«:دیفرمایمدر ادامه 1

دعاىشنواىخداوندکهنیستستمکارىازتريقواوعقوبتبهدادنسرعتوخدانعمتتغییردرچیزىوکندتوبهوبردارددستستم

البالغهنهج53نامه » استسـتمکارانکمیندروستمدیدگان
  5و3يبندهاات،یکلفصل،1395زمستانشیرایو–رانیایاسالميجمهورییدارویملاستیس2



.يدیتوليواحدهابسیاري از یدهانیزودارودیتولبخشبهدیشدبیآس-1

.یساختگنیعناویبرخازاستفادهبایگمرکعوارضپرداختعدمویگمرکفرار-1

یدرمانمراکزوهامارستانیبیبدهطور،نیهم. هاداروخانهبهشدهمتراکمیبدهپرداختدرهامهیبیناتوان-2

.داروپخشهايشرکتبهیدولت

يدارخزانهوزارتتوسطمستخرجهی،خارجشرکتصادرات برخی داروها ازبین ارقامآشکاراریبستفاوت-3

یی درج شده است.داروۀآمارنامارقام ارزش واردات همان دارو که دروکایآمر

.يگذارمتیقامردریخارجوارداتیبرخویداخلداتیتولیبرخبهژهیوتوجه-4

.شوندیمدیتولکشورداخلدرکهياهیاولموادخصوصدرضابطهیبواردات-5

نیادریقانونمکاتباتبهییپاسخگوعدموشفافآماراعالمعدموییداروآمارنامهارقامارائهدريدستکار-6

.خصوص

کهیحالدرتوجهموردهايشرکتوخاصيداروهایبرخبهیرقانونیغورمتعارفیغیمالمنابعصیتخص-7

  .استداشتهوجودزیندیگريیداخلمشابهموارد

ین ایاصلرندگانیگمیتصمکهاستشدهیناشآنجاازدر حوزه دارومنافعتعارضکه متذکر شدیمگونههمان

معاوننارندیدرسولدکتريآقا. هستندنفعیذي و در بخش خصوصیریگمیتصمحوزه موضوع درخودحوزه،

ازمانسدردارویابیارزونظارترکلیمد،اصلیعبداللهاکبردکتريآقانیهمچندارو،وغذاسازمانسیرئوریوز

29/08/1392خیتارتاو شوندیمبراي مدت دو سال دیگر به عنوان عضو اصلی انتخاب 12/04/1392در تاریخ 

دراین .اندبودهيدیعبدکتريداروسازشرکترهیمدأتیهیاصلعضو، گرددیمکه هیئت مدیره جدید معرفی 

مذکور، به صراحتشرکترهیمدئتیهدرآنانتیعضوتداومی بافعلتیمسئولدرآنانانتصابی است کهحال

دارووبلککهاستذکربهالزم.استبودهشغلکیازشیبيتصدتیممنوعقانونویاساسقانون141اصلریمغا

وجهت. استيدیعبشرکتسهامداراناززینطبآدوراشرکتنیهمچناست،يدیعبدکترشرکتیاصلسهامدار

ازته،وابسهايشرکتریساوطبآدورا-داروکوبل،يدیعبدکترشرکتبهاصلیعبداللهوناروندیدانیآقاةژیو

  .شدخواهددادهشرحشتریبیآتصفحاتدرکهاستتأملقابلويجدموارد

وعیشوجادیاعواملیبررسانیجردرفوق به عنوان یکی از مبانی روندهاي فسادزا در بخش دارو،موضوعبرعالوه

تعارضشیدایپعواملازخودکهمیخوریمبرزین)Revolving Doors(»چرخانيدرها«اصطالحبه،فساد

یوقت. استبالعکسویخصوصبخشبهیعمومبخشازییجابجاچرخانيدرهاازمقصود. استمنافع

و دوستی شناختکهکندمیمنتقلخودبارایمتیقيذاطالعاترود،یمیخصوصبخشبهیدولتمنصبیصاحب

آنها از جملهاستدر آن دستگاه يگریالبوگیريارتباطنحوهویقبلکارمحلیدولتدستگاهدرکارگزارانبا 

یصوصخمنافعنیتأمزهیانگمعمول،طوربهکند،میکوچیدولتبخشبهیخصوصبخشازیوقتطورنیهم. است

ردهنامبانیآقادربارهدهیپدنیالذا . رود و کماکان در مقام تأمین منافع خصوصی خود نیز هستاز بین نمیاودر

کشوريدارووغذاسازمانوییدارویخصوصهايشرکتةریمدأتیهنیبباردوتاکنونکهاستصادقنیز

  .آقاي عبداللهی اصل هنوز سهامدار دکتر عبیدي استواند؛داشتهچرخش



شامل شرکت دکتر عبیدي، کوبل زیست دارو، ادوراطب می باشد (سایت کوبل دارو)طبق سند زیرگروه کوبل دارو 

) و Roche) ، روش(SANOFIو نمایندگی و همکاري با شرکت هاي چندملیتی خارجی و اروپایی مانند سانوفی(

ی باشد. ... م

) آقایان دکتر دیناروند و عبدالهی اصل 22/4/90(1390سند زیر نشان می دهد که شرکت دکتر عبیدي در سال 

) مجدداً با عنوان اعضاي هیات مدیره 12/4/92(92را به عنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب می نماید که در سال 

ات هیرددیناروند و عبدالهی اصل د رقبول تداوم عضویتبراي دوسال دیگر انتخاب می شوند که امضاي آقایان 

مدیره در ذیل صورتجلسات درج می گردد. 













آگهی تغییرات شرکت هاي کوبل زیست دارو و آدورا طب که هم گروهی این هلدینگ را اثبات می نماید در اسناد 

زیر مشاهده می نمایید. 





در سند زیر سهام دار بودن آقاي دکتر اکبر عبدالهی اصل مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در شرکت 

را مشاهده می نمایید.درصد)0,02(سهم25400به میزان دکتر عبیدي 





در قیمت گذاري محصوالت شرکت دکتر عبیدي را در گزارش زیر مشاهده توجه ویژه مسئولین سازمان غذا و دارو 

می نمایید . 



  







انحصار تولید دارو به شرکت نانودارو پژوهان پردیس که همسر جناب آقاي دکتر دیناروند معاون وزیر و رئیس 

ویت هیات مدیره (نایب رئیس براي مدت دو  سال به عض21/7/94سازمان غذا و دارو سرکارخانم فاطمه اطیابی در 

/ دختر ایشان سرکار خانم مشکات دیناروند به عنوان بازرس اصلی آن شرکت )5/8/95(95و در سالهیات مدیره) 

از دیگر موارد غیرقانونی می باشد که در اسناد ذیل مستندات آن را مشاهده می . که این انحصارانتخاب می شوند

نمایید.







نانوفناوران دارویی الوند که سرکار خانم مشکات قلم دارویی که در اسناد ذیل نامشان امده است در شرکت 15

مدیره شرکت مذکور انتخاب می ) به عضویت هیات 11/2/92(92ناروند دختر آقاي دکتر دیناروند در سال دی

د.شو





درصد سهام شرکت 7طبق ادعاي آقاي دکتر دیناروند در جلسه حضوري در محل دیده بان شفافیت و عدالت 

ادعا نمودند که این سهام را به یکی از روناك دارو متعلق به ایشان بوده که در جلسه دیده بان با وزیر بهداشت 

  بستگان خود واگذار نموده اند.

رش هاي بعدي به اطالع خواهد رسید هات ویژه اي شده است که در گزادرخصوص این شرکت و تولیدات آن توج

مفصل به این به شکل شده استمنتشر) www.daad.ir(داد پایگاههرچند در گزارش کامل دیده بان که در 

رر و به ضموضوع اشاره شده است که به وضوح این موارد گفته شده از مصادیق تعارض منافع است که متاسفانه 

  زیان منافع عمومی است.

نیز عضو هیات مدیره شرکت سبحان دارو بوده که پس 85سند زیر نشان می دهد که آقاي دکتر دیناروند تا سال 

جاي خود را 26/2/85از انتصاب به عنوان معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در آن سال در مورخه 

د.به فرد دیگري واگذار می نمای



  

  

  


