
 
 
 

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

به درخواست جامعه مطبوعاتی،  امسال تیرماه   بیست و پنجمادامه نشست خبری روز دوشنبه   رد

ذینفعان بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه دارویی کشور، تشکل های دانشجویی و... دیده بان 

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

 دارو بخش در اجرا و یگذار استیس در فاسد یروندها شهیر

السالم را نادیده گرفته  نیز دستور امام علی علیه کشور یدارو ساز سرنوشت و مهم حوزهواقعیت آن است که 

 به که مردم از کسانى و خاندانت از خواص و خود نفس برابر در»که:  دهد میکه به مالک اشتر دستور  آنجااست؛ 

 ستم خدا بندگان به که هر و یا کرده ستم نکنی، چنین اگر که نگهدار را مردم و خدا جانب دارى، عالقه آنان

 تعارض تیوضع دچاراز نظر ساختاری این بخش  1«بود خواهد او خصم ستمدیده بندگان جاى به خداوند کند

 میتصم مسئوالنِ و مقامات که شود می گفته یتیموقع به منافع تعارض است. (Conflict of Interests) منافع

 افتنی حیترج با معموالً تعارض نیا. رندیگیم قرار یخصوص منافع و یعموم منافع انتخاب یراه دو سر بر ریگ

گردد که  به توضیحاتی که بیان خواهد شد مشخص می تیعنا باحال . شود می فساد منشأ ،یخصوص منافع

 منافع و هستند آن نیتأم دار عهده که یعموم منافع نیب منافع تعارض تیوضع در دارو، و غذا سازمان مسئوالن

ی باز قیرف(، Nepotismها و اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی ) قالب. اند گرفته قرار ی خودشخص

(Cronyism( حمایت ویژه ،)Patronage( و ویژه خواری )Rent Seaking)  که ریشه همه آنها جانب خدا و

یا کارمند را به نادیده گرفتن  منصب صاحبمردم را وانهادن است. همین تمایالت است که در تعارض منافع، 

 دوگانه شأن قیطر از عمدتاً ریاخ های سال در کشور یدارو بخش در منافع تعارضکشاند.  منافع عمومی می

 کی که ربطیذ رکلیمد و است ریوز معاون که دارو و غذا سازمان سیرئ یعنی کشور ییدارو سئوالنم نیتر یعال

 .است افتاده اتفاق دارند، حوزه همان یگذار استیس گاهیجا نیتر یعال در پا کی و یخصوص بخش در پا

 دارو و غذا سازمان یبرا یفیتکال و اراتیاخت« رانیا یاسالم یجمهور ییدارو یمل استیس» که است ذکر انیشا

 در دارو عرضه و عیتوز واردات، ساخت، مراحل تمام در نظارت و مقررات وضع از است عبارت که کند می مقرر

 اما 2.دهد می قرار مذکور دستگاه اریاخت در زین را دارو یمنطق متیق نییتع ،ها استیساین  نیهمچن. کشور

. بدیهی است است آمده حاصل ریز جینتا که بوده چنان دارو، و غذا سازمان ریاخ سال سه عملکرد و ها استیس

 :نبوده است ریتأث یبدیدن بخش  بیآسکه شرایط نامساعد اقتصاد کالن نیز در 
                                                            

 از که وقتى تا خداست با جنگ در ستمکار شخص و دهد کاهش را کالمش نفوذ باشد، وی دشمن خداوند هرکه و ...» :دیفرما یمدر ادامه  1

 دعاى شنواى خداوند که نیست ستمکارى از تر یقو او عقوبت به دادن سرعت و خدا نعمت تغییر در چیزى و کند توبه و بردارد دست ستم

 البالغه نهج 35نامه « است سـتمکاران کمین در و ستمدیدگان
 3 و 5 یبندها ات،یکل فصل ،1533 زمستان شیرایو – رانیا یاسالم یجمهور ییدارو یمل استیس  2



 .یدیتول یواحدهابسیاری از  یدهانیز و دارو دیتول بخش به دیشد بیآس -1

 .یساختگ نیعناو یبرخ از استفاده با یگمرک عوارض پرداخت عدم و یگمرک فرار -1

 یدرمان مراکز و هامارستانیب یبده طور، نیهم. هاداروخانه به شده متراکم یبده پرداخت در هامهیب یناتوان -2

 .دارو پخش های شرکت به یدولت

 یدارخزانه وزارت توسط مستخرجه ی،خارج شرکت صادرات برخی داروها از بین ارقام آشکار اریبس تفاوت  -5

 یی درج شده است.دارو ۀآمارنام ارقام ارزش واردات همان دارو که در و کایآمر

 .یگذارمتیق امر در یخارج واردات یبرخ و یداخل داتیتول یبرخ به ژهیو توجه -4

 .شوندیم دیتول کشور داخل در که یاهیاول مواد خصوص در ضابطهیب واردات -3

 نیا در یقانون مکاتبات به ییپاسخگو عدم و شفاف آمار اعالم عدم و ییدارو آمارنامه ارقام ارائه در یدستکار -6

 .خصوص

 که یحال در توجه مورد های شرکت و خاص یداروها یبرخ به یرقانونیغ و رمتعارفیغ یمال منابع صیتخص -7

 .است داشته وجود زین دیگری یداخل مشابه موارد

این  یاصل رندگانیگ میتصم که است شده یناش آنجا از در حوزه دارو منافع تعارض که متذکر شدیم گونه همان

 معاون نارندید رسول دکتر یآقا. هستند نفعیذ ی و در بخش خصوصیریگ میتصمحوزه موضوع  در خود حوزه،

 در دارو یابیارز و نظارت رکلیمد ،اصل یعبدالله اکبر دکتر یآقا نیهمچن دارو، و غذا سازمان سیرئ و ریوز

 خیتار تاو  شوند یمبرای مدت دو سال دیگر به عنوان عضو اصلی انتخاب  12/44/1532در تاریخ  سازمان

 یدیعب دکتر یداروساز شرکت رهیمد أتیه یاصل عضو، گردد یمکه هیئت مدیره جدید معرفی  23/48/1532

 شرکت رهیمد ئتیه در آنان تیعضو تداوم ی بافعل تیمسئول در آنان انتصاب ی است کهحال دراین  .اند بوده

 به الزم .است بوده شغل کی از شیب یتصد تیممنوع قانون  و یاساس قانون 141 اصل ریمغامذکور، به صراحت 

 سهامداران از زین طب آدورا شرکت نیهمچن است، یدیعب دکتر شرکت یاصل سهامدار دارو کوبل که است ذکر

 طب آدورا - دارو کوبل ،یدیعب دکتر شرکت به اصل یعبدالله و ناروندید انیآقا ۀژیو توجه.  است یدیعب شرکت

 .شد خواهد داده شرح شتریب یآت صفحات در که است تأمل قابل و یجد موارد از وابسته، های شرکت ریسا و

 و جادیا عوامل یبررس انیجر در فوق به عنوان یکی از مبانی روندهای فسادزا در بخش دارو، موضوع بر عالوه

 شیدایپ عوامل از خود که میخوریم بر زین (Revolving Doors)«چرخان یدرها» اصطالح به ،فساد وعیش

 یوقت. است بالعکس و یخصوص بخش به یعموم بخش از ییجابجا چرخان یدرها از مقصود. است منافع تعارض

و  شناخت که کند می منتقل خود با را یمتیق یذ اطالعات رود،یم یخصوص بخش به یدولت منصبی صاحب

از  استدر آن دستگاه  یگریالب و گیری ارتباط نحوه و یقبل کار محل یدولت دستگاه در کارگزاراندوستی با 

 نیتأم زهیانگ معمول، طور به کند، می کوچ یدولت بخش به یخصوص بخش از یوقت طور نیهم. جمله آنها است

 دهیپد نیالذا . رود و کماکان در مقام تأمین منافع خصوصی خود نیز هست از بین نمی او در یخصوص منافع

 سازمان و ییدارو یخصوص های شرکت ۀریمد أتیه نیب بار دو تاکنون که است صادق نیز نامبرده انیآقا درباره

  .آقای عبداللهی اصل هنوز سهامدار دکتر عبیدی است و اند؛ داشته چرخش کشور یدارو و غذا



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

( ، SANOFIباشد و نمایندگی و همکاری با شرکت های چندملیتی خارجی و اروپایی مانند سانوفی)

 ی باشد. ( و ... مRocheروش)

 

 
( آقایان دکتر دیناروند و عبدالهی 22/4/34) 1534سند زیر نشان می دهد که شرکت دکتر عبیدی در سال 

( مجدداً با عنوان اعضای هیات 12/4/32) 32اصل را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید که در سال 

 رد دیناروند و عبدالهی اصل د رقبول تداوم عضویتمدیره برای دوسال دیگر انتخاب می شوند که امضای آقایان 

 هیات مدیره در ذیل صورتجلسات درج می گردد. 



 
 

 
 



 



 
 

 



 
 



 



آگهی تغییرات شرکت های 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 آقای دکتر اکبر عبدالهی اصل مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در 

  را مشاهده می نمایید. درصد( 4042)سهم 23444به میزان شرکت دکتر عبیدی 



 



در قیمت گذاری محصوالت شرکت دکتر عبیدی را در گزارش زیر توجه ویژه مسئولین سازمان غذا و دارو 

 مشاهده می نمایید . 



 



 

 



 



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

ویت هیات مدیره )نایب برای مدت دو  سال به عض 21/7/34سازمان غذا و دارو سرکارخانم فاطمه اطیابی در 

/ دختر ایشان سرکار خانم مشکات دیناروند به عنوان بازرس اصلی (3/8/33)  33و در سالرئیس هیات مدیره( 

از دیگر موارد غیرقانونی می باشد که در اسناد ذیل مستندات آن را  . که این انحصارآن شرکت انتخاب می شوند

  مشاهده می نمایید.



 



 



 
نانوفناوران دارویی الوند که سرکار خانم مشکات قلم دارویی که در اسناد ذیل نامشان امده است در شرکت  13

مدیره شرکت مذکور انتخاب می  ( به عضویت هیات 11/2/32) 32ناروند دختر آقای دکتر دیناروند در سال دی

  د.شو



 



 
درصد سهام شرکت  7طبق ادعای آقای دکتر دیناروند در جلسه حضوری در محل دیده بان شفافیت و عدالت 

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

  بستگان خود واگذار نموده اند.

رش های بعدی به اطالع خواهد هات ویژه ای شده است که در گزادرخصوص این شرکت و تولیدات آن توج

مفصل به به شکل  شده است منتشر( www.daad.ir)داد  پایگاهرسید هرچند در گزارش کامل دیده بان که در 

به این موضوع اشاره شده است که به وضوح این موارد گفته شده از مصادیق تعارض منافع است که متاسفانه 

 ضرر و زیان منافع عمومی است.

نیز عضو هیات مدیره شرکت سبحان دارو بوده که  83سند زیر نشان می دهد که آقای دکتر دیناروند تا سال 

جای  26/2/83پس از انتصاب به عنوان معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در آن سال در مورخه 

 د.خود را به فرد دیگری واگذار می نمای



  
 

  

   


