اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ داروی ﺑﯽﻧﺴﺨﻪ ﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای و ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ارﺳﺎل
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯽ از

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻓﻮری ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ
ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺷﺪ و از ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎرم
ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﻔﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎره ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺮوش داروی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ و ﺗﻮﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺑﺪوﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی در ﻧﺎﻣﻪای ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﺮاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮی و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی

اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ» :اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺮدم را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﺣﻮزهی

آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ و
داروﻫﺎی ) OTCﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ( و اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮرﯾﺴﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط اﺳﺖ و ﮐﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺧﻄﺮ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل »ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ و
ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽﻫﺎ« و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﺑﻪروزﻧﺸﺪه در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ:

»اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و
ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﻪروزﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را از
آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻇﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارادهی ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺴﺐوﮐﺎر )ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ( ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻣﺮوز
اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ» :ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ و دﻏﺪﻏﻪ
ﻣﺮدم را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮد .ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت

داروﺧﺎﻧﻪای ﻓﺮوﺷﻨﺪه دارو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ از ﺧﻮد داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻼش اﯾﻦ

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎرم

ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

