
تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذینفعان بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه  ۵۲در ادامه نشست خبری روز دوشنبه 

مرحله ای با ارائه  صورت به خود گزارش تبیین و انتشار به اقدام عدالت و شفافیت بان دیده …دارویی کشور، تشکل های دانشجویی و

به نفع برخی از شرکت های خاص  دارو واردات و عیتوز و دیتول های سیاستنمونه هایی از سوگیری بخش به  ؛ در ایننماید مستندات می

 پرداخته خواهد شد.

 خاص های شرکت نفع به دارو واردات و عیتوز و دیتول های سیاست یریسوگ از یقیمصاد -2

 یادار و یدولت یهاتیمسئول شتندا خواهد شد اشاره وستیپ اسناد و گزارش نیا یبندها در که گونه همان

 و بودن میسه با( یخارج های طرف با مذاکره تیمسئول و گذاری قیمت ونیسیکم تیمسئول و سازمان تیمسئول)

...  و دارو ۀفروشند و کنندهعیتوز دکننده،یتول واردکننده، که یخصوص بخش های شرکت تیریمد در مشارکت ای

 اشاره آن ی ازقیدامص بهدر این قسمت  که است زیانگ مفسده یعیطب طور هب بودن، یرقانونیغ بر عالوه هستند،

 :شود می

  در تعارض منافع و حل  یتر روشنشرکت روناک دارو مصداق  ؛همان گونه که در سند زیر مشخص می گردد

بکار کرد. آقای  آغاز 1831تأسیس شد و در سال  1831تعارض به نفع شخصی است. این شرکت در سال 

در دوره اول و ایشان  بودهاین شرکت  و اعضای هیئت مدیره سهامداراندیناروند یکی از مؤسسان،  ردکت

از همین ( این شرکت در حال احداث 1833- 1831به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو ) خود مسئولیت

از نیاز سالیانه  به مراتب بیش»میزان واردات  لیو کند میسازمان اجازه واردات داروی دسفوناک را دریافت 
بازار با دریافت یارانه وجود  در زینهمزمان با ورود و مصرف دسفوناک، داروی دسفرال  آنکهبوده است. ضمن 

میلیارد تومان یارانه  ۵2واردکنندگان دسفوناک حدود  1833ماهه اول  6و  1831در سال  1.«داشته است

ای آخر مدیریت آقای دیناروند بر سازمان غذا و در سند ذیل مشخص می شود که در ماه ه  دریافت کردند!

از اردیبهشت ماه تا شهریور دو قرارداد به میزان مصرف دو سال فی مابین سازمان غذا  یعنی 33(سال  )دارو 

این دارو  .تومان(  322تا  322هزار تومان )بین  پایین تر ازآنهم با ارز  و دارو و شرکت روناک منعقد می شود

برای شرکت وارد کننده در اینگونه موارد حداکثر سهم  شد.ار توسط روناک دارو به کشور وارد برای اولین ب

از درصدی  12تا  62سهم برای این شرکت در این مورد بخصوص  اما بازار در نظر گرفته می شود درصد ۵2

ان و شکایات متعدد واردات و عوارض ناشی از مصرف آن در بیمار باالیپس از حجم بازار در نظر گرفته اند. 

مطالعات مقرر می گردد ضمن جلوگیری از واردات آن آنها به وزیر وقت ،سرکار خانم دکتر وحید دستجردی، 

میلیارد تومانی ناشی از  ۲/1خسارات حداقل  دلیل وارد آوردنبالینی نیز صورت پذیرد و با مسببین نیز به 

رد گردد که به دالیلی تاکنون برخوردی صورت یل واردات بیش از حد برخوانقضاء تاریخ مصرف به دل

 سند زیر را مالحظه فرمایید: نپذیرفته است.

                                                            
 



 
سهام خویش را به یکی  (1836- 183۵آقای دکتر دیناروند با آغاز دوره بعدی مسئولیت سازمان غذا و دارو )

 (تیر 13روز یکشنبه و وزیر در  بان دیدهه مشترک در جلس سخن آقای دیناروند) کند میاز بستگانش منتقل 

میلیارد  32نزدیک به  به 183۵میلیارد تومان در سال  12 از روناک دارودیگر سهامدار نیست. فروش  ظاهراًو 

 )مأخذ آمارنامه دارویی(.ابدی یمافزایش  1838تومان در 

 



 
 پنتاپرازول آمپول : یکی از محصوالت روناک داروبدین گونه است کهکسب درآمد روناک  شیوهیک نمونه از  

)سایت گمرک . شود میمیلیون تومان از هند وارد  8به قیمت  است. یک کیلو ماده اولیه این آمپول

. شود میمیلیون  6درصد لحاظ شود، هزینه کل  122حتی اگر  ، توزیع و فروشحداکثر هزینه تولیدهند؛زوبا(

صل از فروش تولید حاصل از مصرف یعنی درآمد حا ؛شود میآمپول ساخته  ۵۲222از یک کیلو ماده اولیه 

آن قدر  !میلیون فروش کل 8۵2 میلیون هزینه کل، 6. شود میمیلیون تومان  8۵2ماده اولیه  یک کیلو

 بن جابراز دو کارخانه سازنده، برای . برابر( 122)بیش از عجیب است که باور کردنش به سختی ممکن است

 32حدود  . از فروشتومان 1۵322برای روناک دارو  و شود میتومان تعیین  11222حیان، قیمت فروش 

پرازول بوده است. یک اقدام یارد آن از فروش همین آمپول پنتامیل 12روناک دارو مبلغ  1838میلیاردی سال 

به  تر ارزانآمپول اومپرازول، داروی مشابه، ولی  رانتی دیگر برای روناک مخالفت سازمان غذا و دارو با تولید

. در حالی که در بسیاری از منابع دست اول علمی آمپول شود میو کارا نبودن مخالفت  یثربخشاعدم بهانه 

 اسناد زیر این اطالعات را نشان می دهد:  اخیر قابل قبول است.



 
 
 
 



 



 



 
درخصوص شرکت  183۲در اسفندماه  جناب آقای دکتر دیناروند در پاسخ به نامه دیده بان شفافیت و عدالت

موضوع در شورا تحت بررسی است. که پاسخ می دهد طبق سند ذیل ننده تولید آمپول امپرازول درخواست ک

طبق سند باال پاسخ منفی به این درخواست داده  183۲فروردین ماه  این در حالیست که حدود یکسال قبل

رو نمی اا و دولین سازمان غذئاند. آیا این مخالفت چیزی جز توجه ویژه به شرکت روناک و تضاد منافع مس

 سند زیر که بخشی از پاسخ آقای دیناروند به دیده بان است را مالحظه فرمایید: 3عنوان شماره  باشد؟

 





 

 کی که. است شده یدیعب دکتر شرکت به ژهیو توجه درخصوص یاقدامات چه که دهد یم نشان ریز اسناد

 (:مستندات همراه به) است ریز شرح طبق آن مورد

 دیتول قبال در سازمان یها استیس ۵1/1۵/3۵ مورخ 81۵811/6۲۲ شماره بخشنامه یط ارود و غذا سازمان

 فیرد 111 که زین را دیتول پروانه یدارا هیاول مواد ستیل و کند یم ابالغ را داخل دیتول یداروها و هیاول مواد

 تعرفه کد شماره با را  لوکاسته مونته هیاول ماده 111 فیرد در که کند یم اعالم تعرفه ذکر با بوده

 .دینما یم ذکر را ۵38۵1312

شرکت عبیدی با استفاده از همین  .کند یم رییتغ ۵388۵332 شماره به قانون برخالف فوق تعرفه کد اما 

 میلیارد تومان رانت برای آن شرکت در بر داشته است. 6تغییر از ارز دولتی استفاده کرده است که نزدیک به 

 بیش ازمعافیت حدود  درست ازبه جای پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی عرفه همچنین با تغییر کد ت

 میلیارد دیگر بهره مند می گردد. 6

ی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه یدر این خصوص مدیرکل صنایع غذایی، دارو 

و فرار از پرداخت حقوق  مراتب اعتراض خود را در آماده سازی، عدم شفافیت ۵۵/۵/3۲مورخ  13313/62

پیگیری های مسئولین گمرک طبق اطالعات موثق  تقاضای تشکیل جلسه می نماید. ودولتی اعالم می دارد 

 نتیجه ای در بر نداشته است.جهت استیفای حقوق دولتی در این خصوص تا کنون 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 
 
 

 



 


