
فانا: یشنهاد ایجاد مرکز مشترک تحقیقاتی میان بنگاه ها و تشکل های تخصصی ایران 
و چین در حوزه گیاهان دارویی در نشست فعاالن بخش خصوصی دو کشور مطرح 
شد. فریدون وردی نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور کشور چین در این نشست 
با برشمردن ظرفیت  باالی تولیدی و بازرگانی دو کشور در بخش گیاهان دارویی، 
گفت: »گیاهان دارویی در ایران همچنان به صورت سنتی فرآوری می شود که در 
این بخش می توان با همکاری دو کشور، زمینه  صنعتی سازی تولید گیاهان دارویی 
ایران و فرآورده های آن را فراهم کرد.« وی با بیان اینکه گیاهان دارویی در ایران از 
بازار مناسبی برخوردار است، افزود: »به رغم پرورش اقالم مختلف و منحصربفرد از 
گیاهان دارویی در ایران، اما تجارت میان دو کشور در این بخش تنها محدود به زعفران 
و گیاه شیرین بیان شده است، در حالی که می توان با تبادل اطالعات و دانش فنی میان 
دو طرف این بازار را توسعه داد.« وردی نژاد تصریح کرد: »با توجه به ظرفیت باالی 
کشت و تولید گیاهان دارویی در دو کشور ایران و چین، اتاق تهران آماده حمایت از 
محققان و بازرگانان دو کشور در حوزه گیاهان دارویی برای بسط و گسترش بازار 
این محصوالت در سطح آسیا و حتی جهانی است.« وی سپس پیشنهاد ایجاد مرکز 
مشترک تحقیقاتی میان بنگاه ها و تشکل های تخصصی دو کشور در حوزه گیاهان 
دارویی را مطرح کرد. حمیدرضا مناقبی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان 
گیاهان دارویی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه طی دو دهه اخیر، صادرات 
گیاهان دارویی ایران از انسجام کافی برخوردار نبوده است، گفت: »در حال حاضر 
حدود ۲ هزار قلم انواع گیاهان دارویی در ایران کشت و پرورش داده می شود.« وی 
با تاکید بر اینکه بازار صادرات گیاهان دارویی ایران نیاز به بازسازی دارد، افزود: بازار 
ایران مکان مناسبی برای فروش گیاهان دارویی فرآوری شده چین است و این در 
حالی است که از ایران نیز می توان مواد خام و اولیه برای تولیدکنندگان و کارخانه 
های چینی ارسال کرد. مناقبی سپس از آمادگی اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی 
ایران برای همکاری با اتحادیه گیاهان دارویی چین در جهت تدوین استراتژی تولید 
و تجارت مشترک دو کشور خبر داد. رئیس انجمن گیاهان دارویی چین که در راس 
این هیات تجاری از چین به تهران آمده بود نیز طی سخنانی، فرصت های همکاری 
میان دو کشور در زمینه تولید و تجارت گیاهان دارویی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
»در این راستا باید شرکت های فعال دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرد.« وانگ با اشاره 
به بازدید اعضای این هیات تجاری از برخی شرکت های تولیدی و تجاری ایرانی در 
زمینه گیاهان دارویی، از آمادگی انجمن گیاهان دارویی چین برای دعوت و پذیرایی 

از هیات ایرانی طی ماه های آتی خبر داد.

پیشگیری از قاچاق با مصرف کاالهای تولید داخل
سازمان غذا و دارو: مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو با اشاره به ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از دستگاه های تبلیغی، 
فرهنگی، پژوهشی و آموزشی خواست برای پیشگیری از قاچاق، فرهنگ عمومی را 
برای گرایش به استفاده از کاالهای تولید داخل ارتقاء دهند. شهریار اسالمی تبار با بیان 
اینکه موفقیت در امر مقابله با قاچاق و به ویژه پیشگیری از این پدیده شوم، بی تردید 
مستلزم همکاری تعامل و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی در سطح قوای 
سه گانه است، اظهار داشت: »در همین راستا، قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز همواره تکالیفی را برای دستگاه های فوق مقرر داشته است که تحقق  این 
اهداف فوق در نتیجه توجه به انجام تکالیف توسط دستگاه های اجرایی است.« وی 
با اشاره به تأکیدات همواره مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق کاال از زمان ورود به 
کشور تا سطح عرضه، تصریح کرد: »از وظایف خطیر سازمان غذا و دارو به عنوان یکی 
از دستگاه های اجرایی اصلی در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اتخاذ تدابیر سیاستی و 
اجرایی در امر  مقابله با قاچاق باالخص قاچاق کاالهای سالمت محور و پیشگیری از 
آنها با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی است.« اسالمی تبار افزود: »یکی از مهم ترین 
راه حل هایی که در پیشگیری از  قاچاق و مبارزه با فرهنگ تساهل در این پدیده سیاه مؤثر 
افتاده در  ماده 14 قانون  مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش بینی شده است. آنجا که صراحتًا 
دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ازجمله سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری را موظف می نماید تا برنامه های 
فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست های ابالغی شورای عالی 
انقالب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای 
فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید داخلی و جلوگیری از مصرف 
کاالی قاچاق، به اجرا درآورند.« وی بیان کرد: »این ماده قانونی به درستی ستون خیمه گاه 
مبارزه با سر منشأ قاچاق را بی اطالعی و عدم آگاهی مردم دانسته و شاید به صورت 
پنهان نهیبی هم باشد به تولیدکنندگان  و البته و سطحی باالتر به سیاست گذاران حوزه 
تولید، که باید شرایط را به گونه ای فراهم نمایند که نتیجه انتخاب مردم تولیدات داخل 
باشد.« مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو 
خاطرنشان کرد: »در حوزه فراورده سالمت به ویژه در سال های اخیر توفیقات زیادی 
چه کمی و چه کیفی حاصل گردیده؛ لذا بایسته است دستگاه هایی که نامشان در قانون  
فوق به عنوان مؤثران در فرهنگ سازی آورده شده است به تکالیفی که  مر قانون بدان 
اشاره کرده عمل نمایند که در این صورت بسیاری از معضالت حوزه قاچاق چه در 
بخش فرآورده های سالمت اعم از دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل و غذا و چه در سایر 

حوزه ها حل خواهد شد.«

ایجاد مرکز مشترک تحقیقات ایرانی و چین 

در حوزه گیاهان دارویی

ایفدانا: روابط عمومی سازمان غذا و دارو به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیرمجاز در سطح عرضه اسامی بر خی فراورده های غیر بهداشتی را اعالم 
کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای فراورده های غذایی معسله خرما با نام تجاری گلبانگ، مایع زعفران نام تجاری آتونیا، گالب و 
عرقیات گیاهی  افشار کویر کاشان،خشکبار  نام تجاری پاتریس، پنیر سفید گوسفندي  میالد لبن سلمانی، ریس و نوقا نام تجاری شیرین هنگام، قند و شکر 
مارال دریانی سایدا و علیسا آیالر صدر آذربایجان و نان جو رژیمی پردیس جهان آریا را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.
روابط عمومی سازمان با تأکید بر اینکه محافظ غذا از جنس pvc با نام تجاری ایریگلرنگ، فیلتر قابل حمل آنتی اکسیدان )استیک الکاالین(، جوانه 
گندم  جوانه شبدر  جوانه ماش  جوانه میکس  شرکت کشت و صنعت قارچ مهر توتیا پس از ارائه مدارک و  استعالم های الزم از لیست محصوالت 
غیرمجاز حذف گردیده اند از لواشک رولی با نام تجاری  ناریش، لواشک شرکت ترک اوغلی صوفیان با نام تجاری  نازگل، سرکه و قند و شکر با نام 
تجاری  لندي -  اعتماد، انواع سبزیجات پخته- سرخ شده- منجمد  انواع حبوبات و سبزیجات(  واحد تولیدي بهادر با نام تجاری  بهادر و زیتون پرورده 
با نام تجاری اوچما  و  نمک با نام تجاری  آذرخش به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو به عنوان فرآورده های غذایی غیرمجاز نام برده است. روابط عمومی سازمان در ادامه با اعالن اینکه این معرفی اسامی به 
قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیرمجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از تولیدکنندگان خواست قبل از تکمیل مدارک و ثبت برند از ارائه محصول 

به بازار خودداری کنند.
 همچنین در اطالعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصوالت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می کنند  خواسته شده است 
معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام الزم به عمل آید. الزم به ذکر است؛ 

شماره تلفن ۶۶4۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز اعالم شده است.

خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس با ارزیابی مثبت طرح نظارت بر نمک و چربی غذای رستوران ها این اقدام را در پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر موثر دانست. حیدرعلی عابدی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه به دنبال آن هستیم طرح 
نظارت بر نمک و چربی غذای رستوران ها را در شورای عالی سالمت مصوب کنیم، گفت: »سیاستگذاری و برنامه ریزی برای سالمت امنیت 
غذایی مردم برعهده وزارت بهداشت است. بنابراین به دلیل آنکه تعداد زیادی از مردم از غذای رستوران ها استفاده می کنند و از میزان استفاده 

نمک و چربی در غذاها مطلع نیستند، این اقدام وزارت بهداشت می تواند در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر بسیار موثر باشد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه نقش نمک و چربی در شیوع بیماری های 
شیوع  چربی  و  شکر  نمک،  باالی  میزان  »مصرف  گفت:  است،  تاثیرگذار  بسیار  غیرواگیر 
بیماری های غیرواگیر مانند سکته های قلبی، دیابت و ...را به دنبال داشته است.« وی با بیان 
متمرکز شود،  نمک، شکر و چربی  مدیریت مصرف  بر روی  باید  بهداشت  وزارت  اینکه 
تصریح کرد: »خوشبخانه در حوزه تغذیه اقدام مناسبی صورت گرفت به گونه ای که درحال 
حاضر در تمامی مراکز درمانی متخصص تغذیه داریم و این موضوع تحول خوبی در حوزه 
تغذیه است.« عابدی با بیان اینکه با نظارت بر میزان نمک و چربی استفاده شده در غذای 
رستوران ها این مراکز به سمت و سوی تهیه غذاهای کم نمک و کم چرب پیش می روند، 
افزود: »یکی از اقداماتی که در گذشته در دستورکار وزارت بهداشت بوده سرکشی و نظارت 

بر نحوه تهیه و طبخ غذای رستوران ها بوده است.«

فقدان نظارت بر رستوران ها عامل شیوع بیماری های غیرواگیراسامی محصوالت غیرمجاز اعالم شد

سپید: »غفلت دستگاه  های متولی در ساماندهی داروهای 
گیاهی«، این بخشی از اظهارات محمدحسین قربانی، 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص 
است.  گیاهی  داروهای  تولید  و  عرضه  مشکالت 
مشکالتی که ریشه در نابسامانی های دراز مدت در 
این حوزه دارد و شاید هشداری باشد برای سازمان های 
متولی در این حوزه که باید فکری عاجل برای حل 

این معظالت ریشه دار کنند.
داروهای  تنوع  با  که  باشد  عجیب  امروزه  شاید 
شیمیایی، اقبال عمومی بر استفاده از داروهای گیاهی 
درحال افزایش باشد، اما این یک حقیقت است که 
تاثیرات این داروها و عوارض بسیار کم آنها موجبات 
گرایش فراوان به استفاده از این محصوالت گردیده 
است. حال که استفاده از این داروها درحال افزایش 
مدیریت  و  آنها  عرضه  برای  اقداماتی  باید  است 
افزایش  قبیل  از  اقداماتی  شود.  مصرف  هزینه های 
که  عرضه،  مجاز  مراکز  گسترش  و  بیمه ای  پوشش 
تا حدودی  این حوزه را  می تواند عقب ماندگی های 

جبران کند.

غفلت در ساماندهی عرضه داروهای گیاهی
به گزارش سپید،  محمدحسین قربانی، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس هم با تاکید بر لزوم ساماندهی 
داروهای گیاهی، در این باره می گوید: »قبل از تاسیس 
داروخانه های گیاهی، داروهای گیاهی باید ساماندهی 
متاسفانه  البته  نشوند.  متضرر  آنها  تا صاحبان  شوند 
در  قاچاق  داروهای  عرضه  شاهد  حاضر  درحال 
عطاری ها هستیم و این درحالی است که نسبت به 
بهبود وضعیت آنها اقدام موثری صورت نگرفته است.« 
وی با بیان اینکه داروهای گیاهی جایگاه ویژه ای در 
کشور نداشته و نسبت به سروسامان دادن وضعیت آنها 
غفلت شده است، می افزاید: »به علت عدم همکاری 
میان سازمان صنعت، معدن و تجارت)اتاق اصناف( 
و سازمان غذا و دارو؛ و علی رغم اینکه وزیر دستور 
راه اندازی داروخانه های گیاهی را ابالغ کرد، اما این 

موضوع مورد غفلت واقع شده است.«
قربانی با بیان اینکه داروهای گیاهی امروزه در تمامی 
ادامه می دهد:  داروخانه های رسمی عرضه می شود، 
»اگر فروش و عرضه این داروها به عطاری های سنتی 
این  است  قرار  اگر  اما  ندارد،  موردی  شود  واگذار 

داروها تنها در داروخانه های گیاهی عرضه شود برای 
آنها مقرون به صرفه نیست زیرا درحال حاضر مردم 
اطالعات الزم را درمورد این داروها نداشته و اقبال 
مردم نسبت به استفاده از آنها مناسب نیست از این 
رو امکان متضرر شدن آنها وجود دارد. البته نمی توان 
داروخانه های مجوزدار را از فروش داروهای گیاهی 
منع کرد بلکه باید شرح وظایف داروخانه های گیاهی 
و داروخانه های عمومی از هم تفکیک شوند تا هر 

کدام به وظیفه خود عمل نمایند.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح می کند: 
» با توجه به اینکه درحال حاضر تعداد داروهای گیاهی 
زیاد نیست و حتی ذائقه مردم به سمت و سوی استفاده 
از داروهای گیاهی سوق نیافته است، بهتر است در 
وهله اول نسبت به ساماندهی این داروها اقدام کرد 
و سپس اقدام به تاسیس داروخانه نمود تا صاحبان 
داروخانه های گیاهی متضرر نشوند. البته اگر بدون کار 
کارشناسی و فراهم نمودن زیرساخت ها اقدام به تاسیس 
داروخانه های گیاهی کرد ممکن است این مراکز برای 
تامین نیازهای خود اقدام به عرضه و فروش داروهای 
قاچاق کنند.« قربانی تاکید می کند: »در وهله نخست 
باید داروهای گیاهی به مردم معرفی شوند تا ذائقه 
آنها به سمت استفاده از این داروها سوق پیدا کند 

و سپس جایگاه فروش این داروها مشخص شود.«

معضل خام فروشی گیاهان دارویی
احمد حمزه، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
هم با انتقاد از خام فروشی گیاهان دارویی، بر لزوم 
از اقالم داروهای گیاهی پرمصرف  بیمه ای  حمایت 
داروهایی  »درحال حاضر  تاکید می کند و می گوید: 
گیاهی در قالب اشکال دارویی مدرن مانند قرص و 
شربت در کارخانه های داروسازی تولید و به شکل 
فرآورده های دارویی عرضه می شوند که بخش قابل 
توجهی از این داروها برای درمان بیماری ها استفاده 
شده و هزینه آنها را مردم می پردازند. بنابراین از آنجایی 
که اقبال مردم به استفاده از داروهای سنتی افزایش 
یافته بهتر است سایر اقالم گیاهان دارویی و سنتی 
پرمصرف تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا هزینه ها از 

جیب مردم پرداخت نشود.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و 
قلعه گنج در مجلس می افزاید: »از آنجایی که برخی 

داروهایی گیاهی که در عطاری ها عرضه می شوند تاکنون 
ساماندهی نشده اند؛ به صالح نیست که تحت پوشش 
بیمه قرار گیرند زیرا در وهله اول باید ساماندهی و 
سپس تحت پوشش بیمه قرار گیرند.« حمزه با بیان 
اینکه وزارت بهداشت در برنامه ششم موظف شده 
تا خدمات طب سنتی را در نظام سالمت جای دهد، 
تصریح  می کند: »دولت موظف به انجام این کار است 
و باید در جهت تحقق این مصوبه تالش کند. ضمن 
اینکه برای تحقق این مصوبه وزارت بهداشت می تواند 
واحدهایی را در واحدهای درسی دانشجویان پزشکی 
عمومی تحت عنوان آشنایی با طب سنتی قرار دهد 
تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی آشنایی کافی و 

الزم را با طب سنتی داشته باشند.«
حمزه تاسیس داروخانه های گیاهی را در کاهش 
جلوگیری  استانداردها،  رعایت  عطاری ها،  تخلفات 
دادن  سروسامان  و  دارویی  گیاهان  فروشی  خام  از 
به وضعیت طب سنتی موثر دانست و معتقد است: 
»بهتر است وزارت بهداشت در جهت تاسیس هرچه 
سریع تر داروخانه های گیاهی در کشور گام بردارد« 
وی با انتقاد از بالاستفاده ماندن ظرفیت های موجود 
برای تولید و صادرات گیاهان دارویی، تاکید می کند: 
»کشور ما از شرایط اقلیمی مناسب و مطلوبی برای 
گسترش و تولید گیاهان دارویی برخوردار است، اما  
متاسفانه از  این ظرفیت به درستی استفاده نشده و 

هنوز تا نقطه ایده آل فاصله داریم.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس از خام فروشی 
گیاهان دارویی انتقاد کرده و با تاکید بر اینکه تولید و 
عرضه گیاهان دارویی باید قانونمند و ضابطه مند شود، 
تصریح می کند: »هر چند در راستای درآمدزایی، رونق 
اقتصاد و اشتغال زایی می توان از ظرفیت گیاهان دارویی 
بهره برد، اما متاسفانه در زمینه فرآوری و بسته بندی 
است؛   نشده  انجام  موثری  اقدامات  دارویی  گیاهان 
از این رو انتظار می رود شرکت های دانش بنیان کشور 
که درحال شکل گیری هستند ورود گسترده ای به این 
موضوع پیدا کرده و اسانس ها و عصاره ها را استخراج 
و با استفاده از آنها اشکال دارویی مدرن را تهیه و 
تولید و در اختیار جامعه قرار دهند.« حمزه با بیان 
اینکه مجلس باید حمایت الزم را برای سرمایه گذاری 
در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی داشته باشد، 
گیاهان  فروشی  خام  از  جلوگیری  »برای  می افزاید: 

دارویی باید تسهیالت الزم به کشاورزان اختصاص 
یابد. البته قانون مند شدن تولید و عرضه گیاهان دارویی 
و اختصاص تسهیالت مناسب به کشاورزان می تواند از 

بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری کند.«

پوشش بیمه ای 56 قلم گیاه دارویی
بر  نظارت  مدیرکل  جمشیدی،  امیرحسین 
و  فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا 
دارو هم که مجموعه مدیریتی او متولی اصلی بحث 
گیاهان دارویی در کشور است از افزایش اقبال عمومی 
به مصرف داروهای گیاهی خبر می دهد و می گوید: 
»خوشبختانه برخی از فرآورده های گیاهی و سنتی در 
سطح بازار توانسته اند جایگزین بسیاری از فرآورده های 
شیمیایی شوند. به عنوان مثال بسیاری از فرآورده های 
سنتی و گیاهی برای سرماخوردگی یا سرفه توانسته اند 
جایگزین داروهای صنعتی شوند و اتفاقا فرآورده های 
گیاهی و سنتی در این زمینه خوب جواب داده اند.« 
جمشیدی هم با تاکید بر گسترش پوشش بیمه ای این 
محصوالت، می افزاید: »اینگونه فرآورده های سنتی و 
طبیعی که بین مردم، مصرف زیادی دارند باید تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند؛ البته درحال حاضر ۵۶ قلم 
داروی گیاهی و سنتی تحت پوشش بیمه قرار دارد، 
اما تعداد بیشتری باید بیمه شوند؛ ضمن اینکه تحت 
پوشش بیمه قرار دادن این داروها جزو وظایف وزارت 
رفاه است. البته  هر چند که وزارت بهداشت نیز یک 
بر  اصلی  کار  اما  دارد،  بیمه  عالی  عضو در شورای 

عهده وزارت رفاه است.«
مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل سازمان غذا و دارو در پایان تصریح می کند: 
داروهای گیاهی و سنتی که  »امروزه مهم است که 
بیشترین مصرف را در بین مردم دارند در فهرست 
بنابراین جایی که داروی سنتی و  قرار گیرند.  بیمه 
گیاهی می تواند جایگزین داروی شیمیایی شود بیمه 
شدن داروهای سنتی برای ما بیش از سایر اقدامات 
مهم است. از این رو زمانی که یک فرآورده گیاهی 
با یک بیماری خاص  و سنتی پر مصرف در رابطه 
وجود دارد، به طور قطع باید آن را تحت پوشش بیمه 
قرار دهیم تا مردم در استفاده از این فرآورده ها آرامش 
خاطر داشته باشند چون هزینه های این داروها از جیب 

آنها پرداخت می شود.«

بیم و امیدها درباره افزایش استفاده از داروهای گیاهی

از ضرورت ساماندهی تا لزوم گسترش پوشش بیمه ای 
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