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 وكارگزارش نظارت بر اجراي احكام قانوني مجوزهاي كسب

 داروخانه تأسيس حذف انحصارفرایند پرچالش . 3

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

هاي ، ناشي از مقررات و رويهاي موجود براي صدور مجوز تأسيس داروخانهو رويه هاي قانونيمحدوديت

آموختگان رشته داروسازي و متعاقب آن، منجر به صدور آرايي از موجود، باعث اعتراض و شكايت دانش

وكار شده است. زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبشوراي رقابت، ديوان عدالت اداري و هيئت مقررات

ترين هاي موافقان و مخالفان محدوديت مجوز مورد بحث ذكر شده است. مهمر گزارش حاضر، استداللد

استدالل موافقان محدوديت، صالحيت قانوني و اختياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

هاي مخالفان استداللعنوان متولي امور بهداشت و درمان است. اما بهمجوزدهي براي تأسيس داروخانه 

( 7يت مجوز، سواي ضرورت انحصارزدايي و تسهيل صدور مجوز، به الزام قانوني ناشي از ماده )دمحدو

« اشباع بودن بازار»گردد كه استناد به قانون اساسي بازمي (44)هاي كلي اصل قانون اجراي سياست

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، وكار را ممنوع كرده است. مطابق با آعدم صدور مجوز كسب يبرا

و  يضدرقابت يهيگر، رويكديها از ت فاصله داروخانهياز منطقه و رعايموكول كردن تأسيس داروخانه به ن

نامه تأسيس نييآ»گفته تشخيص داده شده و احكام مقررات مربوط )مفادي از مغاير با احكام قانوني پيش

 ابطال شده است. «( هايس و اداره داروخانهضوابط تأس»و « هاو اداره داروخانه

، درمان و آموزش وكار نيز وزارتخانه بهداشتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبهيئت مقررات

ها را با حذف نامه و ضوابط تأسيس و اداره داروخانهنيي)سازمان غذا و دارو( را موظف كرده آ پزشكي

د( يا تمديد و يجد يصدور مجوزها ياصله و سقف تعداد برا)حدود ف ييايو جغراف يتيجمع يهاتيمحدود

آراي شوراي رقابت، هيئت عمومي پس از صدور ، اصالح كند. يوان عدالت اداريد يهيئت عموم يآرامطابق 

هاي هاي متعدد دستگاهپيگيريو  وكارو بهبود محيط كسب زداييديوان عدالت اداري و هيئت مقررات

اشت به امضاي وزير بهد 8/3/1400اصالحي با تأخير بسيار در تاريخ  نامهآيينمختلف، وزارت بهداشت، 

اداره كل » شنهاديپ هب مذكور نامهنييآ «ييضوابط اجرا»گرچه اجراي كامل آن به تصويب و ابالغ رسيده، 

 .شده استمنوط « سازمان غذا و دارو» سيرئ بيو تصو «امور دارو و مواد تحت كنترل
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 لهئمس. طرح 1

هاي امنيتي، هاي بهداشت و سالمت، همچنين حوزههاي مربوط به حوزهشرايط صدور مجوزهاي فعاليت

همين  و مقررات متعدد درج شده است. به اي در كشورهاي مختلف در قوانينهاي ويژهبا حساسيت

 عاديهاي هاي بيشتري نسبت به مجوزهاي فعاليتگفته، محدوديتترتيب، در صدور مجوزهاي پيش

، نوع خاصي از مجوزها با «ايمني»برقرار است. براي مثال، در برخي كشورها براي مقوالت مربوط به 

وكار يا احراز برخي محل كسب يبه بازرس ،از اعطا پيش ممكن استرود و كار ميبه 1«نامهجازها»عنوان 

يري، از برقراري انحصار كامل ، تالش شده است با اتخاذ تداببا اين حال 2داشته باشد.نياز شرايط خاص 

 جان،يقزاقستان و آذربا يدر كشورهاهاي حساس جلوگيري شود. براي نمونه، در صدور مجوزهاي حوزه

جامعه  يو ...( برا ستيز طيسالمت و بهداشت، حفظ مح ،يمني)از نظر ا سکيمجوزها براساس سطح ر

 تيمجوز هر طبقه ازجمله محدود افتيدر يبرا يمتفاوت ندياند و فراشده کيبه چند سطح و طبقه تفك

 3شده است. نييصدور طبقات مختلف تع يبرا يزمان

)مصوب وزير « هانامه تأسيس و اداره داروخانهنييآ( »2ماده )« 1»براساس تبصره در ايران، 

مكلف  4دانشگاه»(، 29/2/1397و اصالحي مورخ  15/12/1393بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مورخ 

دارك متقاضيان تأسيس داروخانه را اخذ و درصورت واجد شرايط بودن طبق ضوابط و با توجه به است م

به »نامه مذكور، ( آيين4براساس ماده )«. نياز منطقه و اولويت متقاضي در كميسيون قانوني طرح نمايد

ا ي يهردر مناطق ش يدرمان يا مركز بهداشتيا درمانگاه ي يک مطب فعال پزشكيشرط وجود حداقل 

در جدول «. گرددين مييتع «الف»تأسيس داروخانه شرح جدول  يبرا يتيروستايي، حدنصاب جمع

مقرر شده است. براي مثال، براي « يروزروزانه و شبانه يهاتأسيس داروخانه يتيحدنصاب جمع»، «الف»

ازاي هر روزانه و به، يک داروخانه نفر 4500ازاي هر هبيک ميليون نفر جمعيت،  بيش از مناطق داراي

ماده « 4»تبصره « د»و « ج»، «ب»روزي مقرر شده است. در جداول نفر، يک داروخانه شبانه 45000

( و 4هاي جغرافيايي )فواصل( مقرر شده است. همچنين در مواد )يتدنامه مذكور نيز محدو( آيين15)

شت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس )مصوب معاون وزير بهدا« هاضوابط تأسيس و اداره داروخانه( »6)

(، مفادي براي اجراي حدنصاب جمعيتي و جغرافيايي مقرر شده 31/4/1394سازمان غذا و دارو، مورخ 

روزي به تفكيک هاي روزانه و شبانهاست. در جداول زير، حدنصاب جمعيتي و جغرافيايي تأسيس داروخانه

 درج شده است. 

                                                 

1. Permit 

، «رانیا یبرا ییهاوکار و درسکسب یمجوزها یمنتخب در سامانده یکشورها اتیبر تجرب یمرور». ر. ک.: مریم احمدیان، 2

 اسالمی، دفتر مطالعات اقتصادی، در دست انتشار.های مجلس شورای مرکز پژوهش

 .همان. 3
عبارت است از معاونت غذا و دارو دانشگاه يا دانشكده علوم »، «دانشگاه»نامه مذكور، ( آيین1. طبق تعريف مندرج در ماده )4

 «.نمايدپزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه داروخانه مورد نظر زير پوشش آن فعالیت مي
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شدت مورد اعتراض متقاضيان دريافت مجوز تأسيس بههاي گذشته ها، در سالاين قيود و محدوديت

كشور، پس از گذشت چهار سال از زمان  يهااز داروخانه يكي يداروخانه قرار گرفت. چنانكه مسئول فن

افت مجوز يدر صف درنفر در استان تهران  964نفر در شهر مازندران و  382»كند: لي اظهار مييالتحصفارغ

ش يشود، پيا شش مجوز در استان مازندران داده ميپنج  ين منوال كه ساليداروخانه هستند. اگر به هم

 ياست و پاسخگو يها كامالً انحصارنامهنييافت كنم. آيگر بتوانم مجوز داروخانه دريد هشت سال ديبرود، شا

ن، سد معبر يالن باال رفته و قوانيالتحصن حجم فارغست. ... االيكشور ن يالن داروسازيالتحصاز فارغين

 يداروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخ 900اند. در شهر تهران بالغ بر افت مجوز داروخانه شدهيدر

قيمت مجوز نيز بسته به مكان  1«.اند داروخانه خود را داشته باشندسال نتوانسته 15از آنها با گذشت 

 2دن مجوز به بيمه، ميزان فروش و فعال بودن داروخانه، متفاوت است.داروخانه، متصل بو

گيري روابطي ناسالم و شكل يكي از نتايج محدوديت شديد در صدور مجوز تأسيس داروخانه،

التحصيالن جوياي كار، به انجام ترتيب كه هزينه باالي مجوز و نياز فارغبدينغيرشفاف بوده است. 

شود كه البته نقش دالالن نيز در چنين تبادالتي پررنگ مي منجر گذار و داروسازسرمايه اي بينمعامله

افت مجوز يم صف دريشود كه بدانيآغاز م يياما مشكل از آنجا»ندارد،  يراد قانونياست. گرچه اين معامله ا

                                                 

 .6/4/1398، شرق )روزنامه(، «هاخریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه»سمیرا حسینی، . 1

میلیون تومان  ۷۰۰قیمت مجوز تأسیس داروخانه در پیشوای ورامین به ارزش »ها، . براي مثال، طبق گزارش يكي از روزنامه2

کاهش دسترسی مردم »احمدي، فريبا خان ؛«سدرمیلیارد تومان نیز می 18است؛ این رقم در مناطق لوکس تهران به بیش از 
 .28/1۰/1398، ايران )روزنامه(، «روند!ها به مناطق مرفه شهرها میدر مناطق محروم به خدمات دارویی: داروخانه
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 يمجوزهان هم يهم يكشد و برايک دهه طول ميش از يب يداروسازان جوان گاه يتأسيس داروخانه از سو

 1داغ شده است. يا اجاره مجوز داروخانه حسابيد و فروش يخر يدا كرده و بازار آگهيمت پيتأسيس داروخانه ق

ن يداروخانه گزارش شده است كه ا 937، هزار و 1395موجود در كشور در سال  يها... تعداد كل داروخانه

براساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد ن يده است. همچنيهزار مورد رس 12ک به يعدد در حال حاضر نزد

اند شان را فروختهه داروسازان احتماالً مجوز تأسيس داروخانهيبق يعني ،هزار است 20داروسازان كشور حدود 

 2«.دارو مشغولند يچيپت به نسخهينكه درنهايا اياند داروخانه شده يو مسئول فن

اداري،  دالتزي ـ به شوراي رقابت و ديوان عداروساالتحصيالن رشته نفعان ـ فارغبا شكايت ذي

قضايي هاي جمعيتي و جغرافيايي درخصوص صدور مجوز تأسيس داروخانه، به نهادهاي شبهمحدوديت

هاي صادره از ديوان گرفته طي دادنامههاي صورتو قضايي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه رسيدگي

هاي ، حكم به لغو موانع مقرراتي در مورد محدوديت1398رماه و شهريو 1397ماه عدالت اداري در بهمن

ترتيب كه بدينگفته بود؛ نامه و ضوابط پيشجمعيتي و جغرافيايي صدور مجوز تأسيس داروخانه در آيين

نامه نييآ» 5(4ماده )« الف»و جدول  4(15ماده ) 3(،2ماده )« 1»در دو رأي هيئت عمومي، تبصره 

س و يضوابط تأس( »4ماده )« 4»بند « 4»و تبصره  6(6و همچنين ماده )« هاانهتأسيس و اداره داروخ

 ابطال شد.« هااداره داروخانه

                                                 
های اینترنتی، های مجلسِ، نرخ پیشنهادی برای مجوز داروخانه در فضای مجازی و سایتطبق گزارش اخیر مرکز پژوهش. 1

گزارش نظارتی بر احکام قانونی مجوزهای »ونیم تا ده میلیارد تومان است؛ ر. ک.: معاونت مطالعات اقتصادی، بین سهرقمی 
های مجلس شورای ، مرکز پژوهش22۰1۷۵38، شماره مسلسل «وکار. درباره پدیده فروش مجوزهای کسب3وکار؛ کسب

 ؛11/3/1۴۰۰اسالمی، 
 ۶۰۰میلیارد و  2میلیون تا  9۰۰جواز کسب پیشخوان دولت بین »طبق مشاهدات خبرنگار اقتصادی ایرنا،  این،برعالوه

میلیون تومان،  1۴۰تا  1۰۰میلیون تومان، سایت فروشگاهی  3۰۰میلیون تومان تا یک میلیارد و  ۷۰۰تومان، سایت خبری بین 
تا  1۰۰میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی  9۰۰میلیارد و  2 میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا 3۰مؤسسه حقوقی 

میلیون تومان  1۰۰تا  8۰میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی  8۰تا  ۵۰میلیون تومان، مؤسسه فرهنگی و هنری  1۵۰
 2.9وخانه تا رونق بازار خرید و فروش مجوزهای شغلی/مجوز دار»؛ ایرنا )خبرگزاري جمهوري اسالمي(، «شودفروخته می

 ، قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:2۴/11/1399، «میلیارد تومان

https://www.irna.ir/amp/84225565/ 
 .یشینپ جمهوري اسالمي(، ایرنا )خبرگزاري. 2
ضوابط صورت واجد شرايط بودن طبق  دانشگاه مكلف است مدارك متقاضیان تأسیس داروخانه را اخذ و در»طبق اين تبصره، . 3

 «.و با توجه به نیاز منطقه و اولويت متقاضي در كمیسیون قانوني طرح نمايد
 نامه مذكور:( آيین1۵. براساس ماده )4
 گردد.ها از یکدیگر با توجه به جمعیت شهرها و طبق جداول زیر تعیین میفاصله داروخانه»

 تغییر قابل اغماض است. ٪5های مندرج در جداول "ب ، ج ، د" حداکثر تا تبصره یک: فاصله 
تا وسط در ورودی اصلی داروخانه  أها از یکدیگر از وسط در ورودی اصلی داروخانه مبدتبصره دو: احتساب فاصله داروخانه 

 )نظر دانشگاه( خواهد بود. ترین فاصله محل عبور عابر پیاده براساس عرف محلجدید از کوتاه
روزی و روزانه برای تأسیس و یا انتقال داروخانه های شبانه"الف" بین داروخانه تبصره سه: رعایت فواصل موجود در جدول 

 روزی نیز الزامی است.جدید روزانه یا شبانه
مطب فعال پزشکی در فواصل ذکر شده برحسب جمعیت جدول "د" در شعاع حریم  1۰که حداقل تبصره چهار: درصورتی 

 يازاهای بعدی بهتأسیس یا انتقال داروخانهوابط اعالم شده وجود داشته باشد،قانونی داروخانه دایر موجود در محل طبق ض
مطب فعال با تصویب کمیسیون دانشگاه بالمانع است. در این صورت حداقل فاصله داروخانه جدید از داروخانه موجود  1۰هر 

 ج" کاهش خواهد یافت."و  "چهارم فواصل مندرج در جداول "ببه یک
 له گزارش حاضر[ئهای روزانه از یکدیگر برمبنای جمعیت شهر ]ر. ك.: طرح مسله داروخانهجدول ب ـ فاص 
 له گزارش حاضر[ئروزی از یکدیگر برمبنای جمعیت شهر ]ر. ك.: طرح مسهای شبانهجدول ج ـ فاصله داروخانه 
 له گزارش حاضر[ئ.: طرح مسها برمبنای جمعیت شهر... ]ر. كهای روزانه دایر از مطبجدول د ـ فاصله داروخانه 

 له گزارش حاضر آمده است.ئدر بخش طرح مس. 5
احداث يا انتقال محل يك باب داروخانه در فاصله نصف فواصل مندرج در جدول »نامه مذكور مقرر شده است: ( آيین۶. در ماده )6
گر، میانگین تعداد نسخ و فروش هاي بیمهاي كه به تأيید سازماننامه از داروخانهآيین (1۵)ماده  «۴»تبصره  (ج)و  (ب)

 «.باشدهاي آن شهر طي سال گذشته بیشتر باشد، مجاز ميبرابر میانگین نسخ داروخانه 3اي آن در ماه از هاي بیمهنسخه
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ها از تا مدت درمان و آموزش پزشكي )از اين پس، وزارت بهداشت(با اين حال، وزارت بهداشت، 

م اجراي احكام ديوان براي عداجراي احكام مذكور استنكاف كرد و داليلي نيز از سوي برخي مسئوالن 

اظهار  1399زد در تيرماه ي يپزشكبراي مثال، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم عدالت اداري مطرح شد. 

ب يافت مجوز داروخانه هستند و با توجه به ضرينفر در نوبت در 100ش از يزد بيدر استان »كرده است: 

داروخانه در سطح استان  200ش از ي. ... بد وجود ندارديت، در حال حاضر امكان صدور مجوز جديجمع

زد وجود ندارد. ... يد در يت، در حال حاضر امكان صدور مجوز جديب جمعيفعال است و با توجه به ضر

م. در حال حاضر ياز، داروخانه داريشتر از نيت آن، بياستان با توجه به جمع يهااز شهرستان يدر برخ

د وزارت بهداشت يدات جدياست. ... با تمه يشتر از استاندارد كشوريبزد يفعال استان  يهاتعداد داروخانه

گر يزد و دي يپزشك در دانشگاه علوم يصدور مجوز داروخانه و توجه به تأسيس دانشكده داروساز يبرا

از وزارت بهداشت  يچ مجوزين رشته، هيالن ايالتحصفارغ يجاد بازار كار براين ايكشور، همچن يهااستان

 ريدر ت ديجد نامهنييآ ار،يبس ريبا تأخدرنهايت  1«.شوديصادر نم يافراد حقوق ين غذا و دارو براو سازما

 به تصويب رسيد. 1400ماه 

هاي يتدشده در ضرورت يا عدم ضرورت محدو هاي مطرحل، استدال2در گزارش پيش رو، در بخش 

، 4و  3هاي اند. در بخشبندي شدهدستهجمعيتي و جغرافيايي براي مجوز تأسيس داروخانه به تفكيک 

، مفاد آراي شوراي رقابت و آراي ديوان عدالت اداري درباره موضوع مورد بحث درج شده است. سپس

كميل و توكار درباره الزام وزارت بهداشت نسبت به زدايي و صدور مجوزهاي كسبمصوبه هيئت مقررات

قررات كشور و اصالح م يمجوزها يشده در درگاه مل ثبت ين و شناسنامه مجوزهايروزرساني عناوبه

ست. اي در صدور مجوز تأسيس داروخانه، ذكر شده يايو جغراف يتيجمع يهاتيمربوط با حذف محدود

فته است. اختصاص يانامه جديد توسط وزير بهداشت ينبر امضاي آيمبنيرويداد اخير  ، به توضيح6بخش 

 مباحث ارائه شده است.گيري بندي و نتيجهدر پايان، جمع

 

هاي جمعيتي و جغرافيایي براي یتدهاي راجع به ضرورت یا عدم ضرورت محدول. استدال2

 مجوز تأسيس داروخانه

سو، و يکشاكيان نسبت به محدوديت صدور مجوز تأسيس داروخانه از  سويازهاي متعددي استدالل

، ارائه شده ديگرسويازمتوليان صدور مجوز نسبت به قانوني بودن و ضرورت محدوديت صدور مجوز مذكور 

سوي وزارت ازاست. آنچه در ادامه خواهد آمد، عمدتاً با استفاده از استدالل شاكيان و دفاعيات مطرح شده 

 لت اداري صورتبندي شده است.عمومي ديوان عدات ئهيبهداشت و انجمن داروسازان ايران در آراي 

                                                 

، قابل 2/۴/1399، «تان بیشتر از استاندارد کشوری استهای اساشباع یزد از داروخانه؛ تعداد داروخانه». همشهري آنالين، 1

 مشاهده در آدرس اينترنتي زير:

https://www.hamshahrionline.ir/news/524439 
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 هاهاي موافقان انحصار و ادامه محدودیت صدور مجوز داروخانه. استدالل2-1

. صالحيت قانوني و اختياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مجوزدهي 2-1-1

 عنوان متولي امور بهداشت و درمانبهبراي تأسيس داروخانه 

ت براي محدوديت صدور مجوز تأسيس داروخانه، استناد به مفاد قانوني هاي وزارت بهداشمحور استدالل

ريزي، اجرا، ارزيابي و نظارت ها، برنامهخصوص اختيارات و وظايف وزارت بهداشت در تدوين سياستدر

 1در حوزه سالمت، خدمات بهداشتي و درماني است.

« يشكبهداشت درمان و آموزش پزف وزارت يالت و وظايقانون تشك( »1ماده ) «1»مطابق بند  -

ها و يمشن خطييها، تعاستين و ارائه سيتدو»ف وزارتخانه مذكور، ياز وظا يكي(، 3/3/1367)مصوب 

ات ، خدمي، پژوهشيگروه پزشك يانسان يرويت نيمربوط به ترب يهاتيفعال يبرا يزيرز برنامهين

 . «باشديم ين اجتماعيو تأم يستي، بهزيي، داروي، درمانيبهداشت

ز از ين ي( قانون مذكور، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشك1ماده ) «14»براساس بند  -

 ف وزارت بهداشت است.يوظا

، يبهداشت مربوط به خدمات ين و اعالم استانداردهاييقانون مذكور، تع «12 و 11»طبق بندهاي  -

زات ي، تجهيهشگاي، آزمايشي، آراي، بهداشتيدني، آشامي، خوراكيي، مواد داروييو دارو يستيبهز يدرمان

ه بمربوط  يديو تول يمؤسسات خدمات همه، بهداشت يو توانبخش يپزشك يو ملزومات و مواد مصرف

، يي، دارويمؤسسات پزشك يهاا دائم پروانهيد و لغو موقت يخدمات و مواد مذكور در فوق و صدور، تمد

 يهاوردهارفساخت  يشيو آرا يو بهداشت يدنيو آشام يوراكد مواد خيها و مؤسسات تولو كارگاه يستيبهز

ملزومات و  وزات يو تجه يشگاهيو آزما يشي، آراي، بهداشتيدني، آشاميک، خوراكيولوژيو مواد ب ييدارو

 ف وزارت بهداشت است.ياز وظا يو توانبخش يپزشك يمواد مصرف

ور كه كش يو پزشك يو درمان يبهداشت يمؤسسات و واحدها همه( قانون مذكور، 8مطابق ماده ) -

ن قانون يب ايخ تصويت دارند، از تاريدر امر بهداشت و درمان فعال يردولتيو غ يق بخش خصوصياز طر

 رند.ين وزارتخانه قرار گيا يزيرد تحت نظارت و كنترل و برنامهيبا

سالمت شامل ت نظام يتول»(، 18/1/1393سالمت )مصوب  يكل يهااستي( س1ـ7در بند ) -

اشت، درمان وزارت بهد»برعهده « و نظارت يابي، ارزشيراهبرد يهايزير، برنامهييهاي اجرااستگذارييس

 قرار داده شده است. « يو آموزش پزشك

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه پنج( »72ماده )« الف»بند  -

                                                 

ماده  (الف)ابطال جدول »ت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ئهی 1۰۵2ست از: رأی شماره ا . منبع اين قسمت عبارت1

، شماره پرونده: 1۰۵2، شماره دادنامه: ۵/۶/1398، تاریخ دادنامه: «هانامه تأسیس و اداره داروخانهچهارم شاخص جمعیت آیین
 رساني قوانین و مقررات كشور در آدرس اينترنتي زير:(، قابل مشاهده در پايگاه اطالع1052از اين پس، رأي ) 221۶/9۷

http://dotic.ir/news/5991 
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ت يسالمت، تـول يكل يهااستيس ي(، در اجرا14/12/1395)مصوب (« 1400-1396اسالمي ايران )

، يابي، ارزشيراهبرد يهايزيرهاي اجرايي، برنامهاستگذارييمه سالمت شامل سينظام سالمت ازجمله ب

 و نظارت را در وزارت بهداشت متمركز كرده است. ياعتبارسنج

ساله پنجم قانون برنامه پنج( »32)ماده « ج»سالمت در بند  يخدمات جامع و همگان يبندسطح -

ون ( قان74ماده )« ث»( و بند 15/10/1389)مصوب (« 1394-1390توسعه جمهوري اسالمي ايران )

ن يبر ا»؛ قرار گرفته است يساله ششم توسعه، برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكبرنامه پنج

 يبندحها، با هدف سطيس و اداره داروخانهنامه تأسنييدر آ يو مسافت يتيط جمعين شرايياساس تع

 «.در حوزه سالمت انجام گرفته است ييدارو يرسانخدمات

 يپزشك وزارت بهداشت، درمان و آموزش يگفته، دفتر امور حقوقاز مجموع قوانين و مقررات پيش

ها نهط تأسيس داروخاين شراييتع»... و امور مجلس( چنين نتيجه گرفته است كه  ي)معاونت حقوق

بوده و برعهده  يزيراستگذاري و برنامهيدهنده خدمات سالمت، از جنس ساز مراكز ارائه يكيعنوان به

 «.وزارت بهداشت... قرار دارد...

 . لزوم حفظ سالمت جامعه2-1-2

ت يكي از توجيهات طرفداران محدوديت در صدور مجوز تأسيس داروخانه، تأثير اين سياست بر سالم

و  يتيجمع يهاتيجاد محدوديا»... جامعه است. چنانكه در دفاعيات وزارت بهداشت بيان شده است: 

ست، يداران ناز داروخانه يت اقتصادياز اشباع بازار و حما يريجلوگ يتأسيس داروخانه برا يبرا يمسافت

ر آن يارد، بلكه از باب تأثند يوزارت بهداشت در حوزه دارو جنبه اقتصاد يزيرو برنامه ياستگذاريرا سيز

جاد تعادل در رابطه نامتعادل يا يكند برايسالمت جامعه اقتضا م ...بر سالمت جامعه است و 

ن يان اطالعات ايتفاوت م]از آنجا كه[  ... .شود ينيبشيپ يطيكنندگان دارو، شراعيكنندگان و توزمصرف

گردد، يكننده معيكننده و توزديكننده با تولمصرفن يد در رابطه بيشد يسبب وجود نابرابر ،دو دسته

نامه ]تأسيس و اداره نييآ (4)كه در ماده  يطيمانند شرا ينظارت يهااستياقتضا دارد وزارت بهداشت س

از  يرينامه و مداخله دولت جلوگنييگر صدور آيد يد. مبنايب نمايشده، تصو ينيبشيها[ پداروخانه

ل يدلبهن( است. يماران و مراجعيبه ب يرضروريغ ييدات و خدمات داروي)به فروش تول ييالقا يتقاضا

، آزاد گذاشتن تأسيس داروخانه ييدات و خدمات دارويخصوص فروش تولبهط خاص حوزه سالمت يشرا

شتر دارو در كشور يمصرف ب يبرا ييالقا يجز رشد تقاضا يها، حاصلن داروخانهيش رقابت بيبا هدف افزا

 1«.خواهد داشتن

ترتيب توضيح داده شده اينبهها با سالمت جامعه، استدالل مغايرت آزادسازي تأسيس داروخانه

 يس داروخانه و تجمع داروخانه در مناطق خاص، مثل مناطق برخوردار و مناطقيتأس يبا آزادساز»است: 

                                                 

 همان.. 1
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ت روابط يكه با تقو ياگونهشود؛ بهيد ميها تشدن داروخانهيكه ساختمان پزشكان وجود دارد، رقابت ناسالم ب

ن ياز نداشته است. ايشود كه عماًل به آن نيز ميمار تجويب يبرا يين پزشک و داروخانه، داروهايناسالم ب

ک سالمت، قابل رصد نبوده و منجر ي، همچون پرونده الكترونينظارت يهارساختيل عدم وجود زيدلبهموضوع 

ن رقابت ناسالم موجب يا يريگگر، شكليديسوازشود. يدارو م ييالقا يتقاضامار و رشد يع حقوق بييبه تض

نسخه  يبر فروش داروهايمبنت مردم، در مقابل درخواست آنها يكسب رضا يها براشود تا داروخانهيم

ه افته و به دنبال آن، سطح سالمت جامعيش يافزا ين صورت، خوددرمانيصورت آزاد مقاومت نكرده كه در ابه

ن بخش در يالزم به ذكر است هر دو مورد گفته شده در اابد. ييكاهش م ييدر اثر عوارض و تداخالت دارو

گر، يديسواز ينظارت يهاسو، و نبود سامانهکيس داروخانه از يتأس يبا آزادساز يز وجود دارد؛ وليحال حاضر ن

  1«.شوديد شده و از كنترل نهاد ناظر خارج ميهر دو مورد تشد

( قانون اجراي 7هاي حوزه سالمت از شمول ماده ). خروج موضوعي فعاليت2-1-3

 ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )سياست

ز اک يهر»، «( قانون اساسي44هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست( »7ماده )« 2»اساس تبصره بر

ط يوكار را مطابق شراكسبان مجوز يوكار موظفند درخواست متقاضمراجع صادركننده مجوز كسب

وكار اجازه ندارند كنند. صادركنندگان مجوز كسب يافت و بررسيمذكور در يرسانگاه اطالعيمصرح در پا

رش ياع از پذوكار امتناع كنند. امتنا صدور مجوز كسبيرش تقاضا ي، از پذ«اشباع بودن بازار»ل يدلبه

مذكور در  يرسانگاه اطالعين شده در پاييتع يش از ظرف زمانير بيمدارك و درخواست مجوز و تأخ

اند، ئه دادهاد شده را اراي يرسانگاه اطالعيكه مدارك معتبر مصرح در پا يانيمتقاض يصدور مجوز برا

ت يكارقابت موظف است به ش ين قانون است و شوراي( ا45موضوع ماده )« اخالل در رقابت»مصداق 

ماده « 12»ن شده در بند ييدستگاه مربوطه را به مجازات تع ن مقام مسئوليو باالتر يدگينفع رسيذ

 «.ن قانون محكوم كندي( ا61)

بوده و بنابراين « حوزه سالمت»براساس دفاعيات وزارت بهداشت، موضوع مجوز تأسيس داروخانه در 

ا، بر همين مبن 2( قانون اساسي، خارج است.44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست7از شمول ماده )

، با در نظر گرفتن نصاب جمعيتي و «اشباع بودن بازار»دليل بهداند وزارت بهداشت خود را مجاز مي

جغرافيايي، صدور مجوز تأسيس داروخانه براي متقاضيان را محدود كند و اِعمال اين محدوديت، مصداق 

 محسوب نشود.« اخالل در رقابت»

                                                 
 هاي مجلس درباره گزارش حاضر.. اظهارنظر دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش1
 (1۵)و ماده  (2)ماده  «1»ابطال تبصره »ت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ئهی 2۰۴۷ـ  2۰۴9 كار رأی شماره . گردش2

ضوابط تأسیس و اداره  (۴)ماده  «۴»بند  «۴»و تبصره  (۶)و ماده  1۵/12/1393ها مصوب نامه تأسیس و اداره داروخانهآیین
؛ 29/9۵ـ  918/9۶، شماره پرونده: 2۰۴۷ـ  2۰۴9، شماره دادنامه: 23/11/139۷، تاریخ دادنامه: «31/۴/139۴ها مصوب داروخانه

 رساني قوانین و مقررات كشور در آدرس اينترنتي زير:قابل مشاهده در پايگاه اطالع ،(2047ـ  2049از اين پس، رأي )

http://dotic.ir/news/2810 
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هاي كلي اصل قانون اجراي سياست( »3ماده )« ج»بند « 2»گفته، تبصره مستند اصلي ادعاي پيش

هاي سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ هاي حوزهفعاليت»است كه مقرر داشته « قانون اساسي (44)

هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخش

سال از ابالغ  اي خواهد بود كه ظرف مدت يکق اليحهها مطابواگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه

بنابر دفاعيات وزارت بهداشت، شوراي رقابت و «. رسداين قانون به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي

رمقرون يغ يو با ادعا يمثابه بنگاه اقتصادغلط داروخانه به يبا تلق»... رقابت  يدنظر شورايهيئت تجد

نامه نيياز آ (15و  4)مواد  ي... بر توقف اجرايه ضدرقابتيانحصار و حذف روت يبه واقع ممانعت از وضع

، تصميم اتخاذ «و حد فاصله تأسيس داروخانه يتيت نصاب جمعيمتضمن رعا 1393ها مصوب داروخانه

بر اين اساس  1است.ده كرمه محكوم يال جريارد ريليک ميز به پرداخت مبلغ يو وزير بهداشت را نكرده 

بودن موضوع رقابت درخصوص ارائه دارو به جهت ممانعت از  يمعنيب»وزارت بهداشت، مدعي  است كه

به عرضه  يبار نگاه صِرف تجارانيآثار و عواقب ز»است و « ين موضوع با موضوعات صرفاً اقتصاديخلط ا

 2كند.را گوشزد مي« دارو

در صورت حذف  . نقض عدالت در دسترسي به خدمات سالمت براي مناطق محروم2-1-4

 محدودیت تأسيس داروخانه

ست يه داروخانه نيرويوزارت بهداشت موافق تأسيس ب»ر بهداشت در اين خصوص تأكيد كرده است: يوز

ع شود تا يد در مناطق مختلف توزيكه داروخانه با ياگونهشده باشد به د حسابيو تأسيس داروخانه با

اظهار باره اينس سازمان غذا و دارو دريرئ«. خود را به آن برسانند يمردم بتوانند در مدت زمان مشخص

«. شوديها در مناطق لوكس مبه تجمع داروخانه د و شرط داروخانه منجريقيتأسيس ب»كرده است: 

ها به محل مت فروش و اجاره مجوز داروخانهيق»س انجمن داروسازان تهران نيز توضيح داده است: يرئ

دارد. ...  يبستگ يشان به مراكز پزشكيكيشان به نقاط پر رفت و آمد و نزديكيانه و نزدداروخ يريقرارگ

 يداران براا داروخانهيگذاران هيشود سرمايت تأسيس داروخانه موجب ميمحدود ين آزادسازيهم يبرا

 ير دسترسمجوز تأسيس داروخانه، عدالت د ياز شهر تمركز كنند. ... آزادساز يشتر در نقاط خاصيسود ب

برخوردار به نقاط كه تمركز تأسيس داروخانه از نقاط كم ياگونهبرد بهين ميبه خدمات سالمت را از ب

نامرتبط  يكه توسط نهادها ييهاميها و تصماستيكند. ... سيدا ميت سوق پيپرجمع يتوانمند در شهرها

 يكه در صورت اجراچرابه خدمات سالمت است؛  ير با عدالت در دسترسيشود مغايبا داروخانه گرفته م

                                                 

اجرا مقرر شده است؛ اول، اشخاصي ( قانون اساسي، دو ضمانت44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سیاست۷. در ماده )1

شوند و در صورت تأيید تخلف، ت تخلفات اداري معرفي ميئبه هی« اندوكار اخالل يا اهمال كردهدر صدور مجوزهاي كسب»كه 
امتناع از »شوند. دوم، ( قانون رسیدگي به تخلفات اداري محكوم مي9به بعد ماده )« د»هاي مقرر در بندهاي به مجازات

« اخالل در رقابت»مصداق  «رسانيشده در پايگاه اطالع پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر پیش از ظرف زماني تعیین
نفع رسیدگي كرده و باالترين مقام دستگاه مربوطه را به مجازات شود و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذيشناخته مي

( قانون اساسي محكوم كند. جريمه نقدي از 44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سیاست64ماده )« 12»شده در بند  تعیین
 ( لاير براي متخلفان در نظر گرفته شده است.1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( لاير تا يك میلیارد )1۰.۰۰۰.۰۰۰ده میلیون )

 .2۰۴9ـ  2۰۴۷كار رأي شماره  . گردش2
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عادالنه به خدمات  يد فاتحه دسترسيها، بات تأسيس داروخانهيحذف محدود هنامنييآدستورالعمل 

ه يحاش يجادهند بهيح ميداران ترجه سود باال، داروخانهيل حاشيدلبهز يسالمت را خواند. ... در تهران ن

 يگذاران قطعاً نقاطهيتأسيس داروخانه، سرما يتأسيس كنند. با آزادسازداروخانه  يشهر، در نقاط مركز

اند يدارد، مناطق برخوردار ياديتأسيس داروخانه انتخاب خواهند كرد كه ساختمان پزشكان ز يرا برا

 1«.اد استيبه مراكز درمان ز يكيل نزديدلبهدر آن نقطه شهر  يو تعداد نسخ پزشك

عمومي ديوان عدالت اداري آمده است، تأكيد شده ت ئهيدر دفاعيه وزارت بهداشت نيز كه در رأي 

ل يجاد رقابت ناسالم در عرضه دارو به مردم و تحميبا ا»ها، كه با حذف محدوديت مجوز تأسيس داروخانه

سهل  يه و دسترسع عادالنيو خطرناك در توز يت جديها، عمالً مانعنه بالوجه به اقتصاد خانوادهيهز

 يها از شهرهاواسطه هجوم داروخانهخارج از مراكز استان به يخصوصاً در شهرها ييمردم به مراكز دارو

 2ايجاد خواهد شد.« تيق حذف مانعيشهرها از طر يكوچک به مراكز اصل

 گيري فساد . شكل2-1-5

آزادسازي مجوز تأسيس داروخانه را س انجمن داروسازان تهران، يكي از مضرات رفع محدوديت يا يرئ

ها چنانچه داروخانه»گفته را چنين توضيح داده است: گيري فساد دانسته است. وي ادعاي پيششكل

از شهر  يت فاصله و تنها در نقاط خاصيو رعا يتيت و در نظر گرفتن حدنصاب جمعيبدون محدود

ن چند يک نقطه شهر، بيربوط به پزشكان م يهاافتد ]اين است كه[ نسخهيكه م يتأسيس شوند، اتفاق

ن شبكه يكم فساد در ازند، كمين كار به كل اقتصاد داروخانه ضربه ميشود و چون ايم ميداروخانه تقس

د فساد يخود تولاست و خودبه يزياست فسادخيرد. ... اصالح مجوز تأسيس داروخانه، سيگيشكل م

ت تأسيس داروخانه، يبرد. ... با حذف محدودين ميها از بسالم را در داروخانه يچيپكند و اجازه نسخهيم

مصرف دارو  ين به القايجز ورود به عرصه خالف ندارند؛ بنابرا ي، راهيشتر در بازار رقابتيسود ب يآنها برا

، يقاپنسخه ياماران بريع بيا تطميشتر يب يريگنسخه يآورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برايم يرو

 3«.افتدين فضاها اتفاق ميدر ا

 

 هاهاي مخالفان انحصار و موافقان حذف محدودیت صدور مجوز داروخانه. استدالل2-2

هاي موافقان هاي مخالفان محدوديت صدور مجوز تأسيس داروخانه، متناظر با استداللبرخي استدالل

هاي هاي محدوديتترين استداللدر ادامه به مهممحدوديت صدور مجوز و برخي نيز مستقل از آنهاست. 

 پردازيم.نصاب جمعيتي و جغرافيايي ميحدمبناي برصدور مجوز مورد بحث 

                                                 

 .پيشيناحمدي، . خان1

 .2۰۴۷ـ  2۰۴9كار رأي شماره  . گردش2

 .پيشيناحمدي، خان. 3
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( قانون 7موضوع ماده ) يوكارهااز كسب يعنوان مصداقبه ياوكار داروخانهكسب. 2-2-1

 قانون اساسي (44)هاي كلي اصل اجراي سياست

هاي جغرافيايي و جمعيتي صدور مجوز تأسيس ل موافقان حذف محدوديتترين استدالاولين و مهم

خصوص احكام درعنوان يكي از صادركنندگان مجوز ـ بهها، مشمول بودن وزارت بهداشت ـ داروخانه

قانون اساسي است. در بخشي از تبصره  (44)هاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7مندرج در ماده )

اشباع بودن »ل يدلوكار اجازه ندارند بهصادركنندگان مجوز كسب»ده است: ( تصريح ش7ماده )« 2»

در ادامه توضيح داده خواهد شد طبق  1«.وكار امتناع كنندا صدور مجوز كسبيرش تقاضا ي، از پذ«بازار

ژه يوحوزه سالمت، به يهاتيبودن فعال ياقتصاد»نظرات شوراي رقابت و همچنين ديوان عدالت اداري، 

 احراز شده است. « هاداروخانه

(، مفاد تبصره 7چنانكه گفته شد، استناد اصلي وزارت بهداشت براي مستثنا شدن از شمول ماده )

است. در قسمتي از  ي( قانون اساس44اصل ) يكل يهااستيس ي( قانون اجرا3ماده )« ج»بند « 2»

ت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول هاي سالمهاي حوزهفعاليت»تبصره مذكور مقرر شده است كه 

در ادامه حكم مذكور، هرگونه  كهچراو محدوديت، مطلق نيست؛  ؛ اما اين ممنوعيت«اين قانون نيست

اي موكول شده كه به تصويب مجلس خواهد ها را به اليحهدر اين حوزه يردولتيبه بخش غ يواگذار

ن است كه ياصل بر ا»... باره استدالل كرده است: ايندررسيد. چنانكه شوراي رقابت نيز در رأي خود 

به بخش  يآن را از شمول واگذار ينكه مقنن بنا به مالحظاتياست، مگر ا يهمه موضوعات قابل واگذار

ها ين تبصره از شمول واگذاريموجب اره را بهيمعاف كند؛ لذا دولت حوزه سالمت، آموزش و غ يخصوص

نباشد. شاهد مثال  يوجه قابل واگذارچيهبهها ن حوزهيست كه اينا نن بدان معيخارج كرده است. ... ا

 يرانتفاعيتحت عنوان مدارس غ ين است كه در حوزه آموزش و فرهنگ مدارس مختلفين موضوع اينقض ا

ن يكالن در امر آموزش، تدو يهاياستگذاريكه[ سحاليدره مردم واگذار شده است؛ ]وجود دارد كه ب

  2مانده است. يار دولت همچنان باقيره در اختيانتصاب معلمان و غ، يكتب درس

بخش ديگر استدالل شوراي رقابت براي پاسخ به ادعاي مذكور اين است كه در حال حاضر نيز 

شود و عنوان يكي از امور تصديگري، به مردم سپرده شده و امر حاكميتي محسوب نميبهداري داروخانه

امر  يدارها و داروخانهت امر داروخانهيتول»وكارها مستثنا دانست؛ را از حوزه كسبتوان آن بنابراين، نمي

دهد و يقرار م يار بخش خصوصيز در اختيمارستان را نيدولت ب ياست وقت يهيست، بدين يتيحاكم

واگذار كرد،  ريغبهرا  يبردارت و بهرهيريث مدياز حوزه سالمت از ح ييهاتوان بخشيمعتقد است م

 يهاآن به بخش يتوان از تسريت خواهد كرد و نميز موضوع سرايگر آن نيد يهاعتاً به حوزهياعدتاً و طبق

                                                 

 « قانون اساسی( ۴۴وچهارم )های کلی اصل چهلسیاستقانون اجرای ( ۷و )( ۶، )(1قانون اصالح مواد )»موجب . به1

 (.1/4/1393)مصوب 
 .2۰۴۷ـ  2۰۴9رأي شماره كار  گردش. 2
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درمان به مردم واگذار شده است و حضور مردم  يهااز حوزه ياريكرد. در حال حاضر بس يريگر جلوگيد

ن يبا ا يتبصره فوق حتن استناد به يدرمان شده است، بنابرا يهانهيمدت سبب كاهش هزيطوالندر 

  1رمقبول است.يالذكر مردود و غحات فوقيشده است، بنا به توض يادعا كه حوزه سالمت مستثنا از واگذار

 پذیري وكارها در راستاي رقابت. ضرورت انحصارزدایي از كسب2-2-2

اين  حث،چنانكه در بخش پيشين گفته شد، يكي از داليل طرفداران محدوديت در صدور مجوز مورد ب

ول قواعد و شود و بنابراين، مشممعناي متعارف تلقي نميبهاست كه اساساً داروخانه، بنگاه اقتصادي 

 ويژه رقابت، نيست. اصول اقتصادي، به

معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين ادعا كه داروخانه بنگاه اقتصادي نيست، 

ستند، پس چه هستند؟ ين يها بنگاه اقتصادن است كه اگر داروخانهيسؤال ا»... : چنين استدالل كرده است

دهد؟ يشود؟ مگر عرضه و تقاضا رخ نمينم يگذارمتيشوند؟ مگر قيان اداره نمياساس سود و زبرنها مگر يا

كه صحبت از  يرند. ... زمانيمجوز بگ يگريد يد و از جانكن يط يگرير ديد مسيه هستند بايرياگر بنگاه خ

فروشد و ياز فرد ميفروشد، بلكه دارو براساس نسخه و نيفقط دارو نم يم؛ داروخانه امروزيكنيداروخانه م

 يبرا يعنوان محلبهخود  يف سنتيفروشد. امروز داروخانه تعريهم م يشيو آرا يو پزشك يلوازم بهداشت

ک پزشک شكل يكه با نسخه  يمشتر يبراساس تقاضاز يفروش دارو را از دست داده است، ضمن آنكه دارو ن

مت يم قيريز در مورد آنها صادق است. اگر بپذين اصل عرضه و تقاضا نيشود پس بنابرايرد، عرضه ميگيم

 2«.ه سود هم دارديک حاشي يداركاال درج شده، پس داروخانه يشده دارو رو تمام

»... دهد: زي ايران نيز در اين خصوص توضيح ميرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورنايب

م كه ين موضوع اشاره داشتيشود. به ايكار محسوب موک كسبي يدارت داروخانهياست كه فعال يهيبد

از داروخانه و يشدن امت وجود آورده و منجر به گرانرا به يچه صدمات يت در مجوزدهيجاد محدوديا

مت، يتواند به كاهش قيد، ميها را بده... اگر اجازه توسعه داروخانه ن مجوزها شده است.يدادوستد كردن ا

مانند وزارت بهداشت  يانكه وزارتخانهير شدن و در دسترس بودن دارو منتج شود، ضمن ايپذرقابت

بروند كه  يها، به سمت مناطقان داروخانهيگر كمک كند كه متقاضيد يقياست تشويک سيتواند با يم

ت يدن به وضعيرس يبرا يكارون كسبيبرخوردار است. ... چنشود و كميكمبود داروخانه احساس م

كجا وجود داشته باشد و براساس يک داروخانه يرد. اگر يقرار بگ يک بازار رقابتيد در ينه، الجرم بايبه

تواند در كنار آن كار كند چون قدرت يگر نميت باشد، مسلماً داروخانه ديسازوكار بازار هم مشغول به فعال

ا مكان يدهد كه آيص ميد مجوز را صادر كرد. خود فرد تشخياگر تقاضا وجود دارد، با يرقابت ندارد ول

                                                 

 همان.. 1

دفاع از ورود شورای رقابت به رفع انحصار در تأسیس داروخانه؛ معاون وزیر ». ايرنا )خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران(، 2

 ، قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:۶/۶/139۶ ،«اقتصاد: داروخانه بنگاه اقتصادی است

https://www.irna.ir/news/82646617 
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ام را هيخواهم داروخانه تأسيس كنم، سرماير. من اگر ميا خياو سودده باشد  يتواند برايداروخانه م

كنم. اگر بدانم كه يآن مطالعه م يه اقتصادين حتماً درخصوص توجين كار بگذارم؛ بنابرايخواهم در ايم

ن است كه يهم يراد اساسيكنم. ... يک اير نميام را درگهيندارد، سرما يه اقتصاديک محدوده توجي

 1«.رد...يم بگيتواند در مورد مصلحت بنگاه تصميم يكند بهتر از فعاالن اقتصاديدولت به غلط تصور م

حمايت قضايي و مبارزه با فساد )اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران( نيز در كميسيون  

 يهاتيها به فعالوجود ندارد كه داروخانه يديترد»گفته، چنين اظهارنظر كرده است: تأييد نظرات پيش

ار يه و در اختند گردش ثروت قرار داشتيدر فرا ياقتصاد يهاهعنوان بنگابهاشتغال داشته و  ياقتصاد

قرار  يتحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يقرار دارند و صرفًا از نظر فن يبخش خصوص

سازمان غذا و دارو كه  يبودن آنها نبوده و ادعا ياقتصاد يها نافت داروخانهيبودن فعال يداشته و فن

در ادامه اظهارنظر تأكيد شده  2«.ستيت نيداند، مقرون به واقعيها را فارغ از بحث رقابت مداروخانه

 ياييو جغراف يتيجمع يهاتيجاد محدوديدر ا يعملكرد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك »است: 

و  يقانون اساس (44)اصل  يكل يهااستيها... در تعارض با سس داروخانهيدر صدور پروانه و مجوز تأس

 3«.باشد...يم يط ضدرقابتير شرايمغا

 فساد و رانت بيشتر با انحصار  .2-2-3

ها، هاي مخالفان محدوديت مجوز تأسيس داروخانه به شيوه فعلي در مقررات و رويهازجمله استدالل

گسترش فساد و رانت در اين حوزه است. چنانكه يكي از شاكيان اين محدوديت در دادخواست خود به 

 يشتريد به آن توجه بينامه كه بانييدر آ يوادگر از ميد ييك»ديوان عدالت اداري استدالل كرده است: 

ن خود يآور كرده و امتر الزام 500 يو در موارد 150ها را تا ت فواصل داروخانهياست كه رعا يشود مواد

ن يانگيمبرابر  10ها شده كه گاهاً از داروخانه ياعده يبرا يتيم امنيا حريجاد انحصار شعاع يموجب ا

ا اقالم يو  يامهيربيل نسخ غيدلبها را به خود اختصاص داده است و فروش آنها هگر داروخانهيفروش د

مت نسخه را شامل يق %95كه گاهًا  يزات پزشكيو تجه يبهداشت يشيمت و آرايقگران يامهيربيغ

 يشيد محصوالت آرايعلت خربه ياتيمال يهاسازمان يها و سازمان غذا و دارو و حتمهيشود، توسط بيم

 4ست.ين يابيقابل رد يررسمياز منابع غ يرسم يو بهداشت

ک به ينكه در نقاط نزديد بر ايمعاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با تأك

تأسيس داروخانه وجود دارد، چنين اظهار كرده  ين تقاضا برايشتريها و ساختمان پزشكان بمارستانيب

                                                 

ورزی داستان آزاد شدن صدور مجوز تأسیس حسین سالح»پايگاه خبري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران،  .1

 ، قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:12/1۰/1398، «داروخانه را روایت کرد

 http://otaghiranonline.ir/news/31742 
كمیسیون حمايت قضايي و مبارزه با فساد )اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران( به معاون . نامه رئیس 2

 .19/11/1399الف ت مورخ /12836/99هاي مجلس، به شماره هاي اقتصاد و مديريت مركز پژوهشپژوهش
 همان.. 3
 .2۰۴۷ـ  2۰۴9رأي شماره كار  گردش. 4
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را  يتر داروخانه بعدطرفمتر آن 50نكه يمارستان به فرض ايک بي کيک مجوز در نزديگرفتن »است: 

 يد. ... با توجه به انحصار و رانتيدهيک فرد كامالً مشخص ميک رانت كاماًل مشخص را به ي يعنيد، يبزن

 1«.ن دست ورود كندياز ا يئلمسارقابت به  يد شوراينه وجود دارد، باين زميكه در ا

 

 رقابتشوراي  تصميمات .3

هاي كه در بخش تصميماتي اتخاذ كرد ،شوراي رقابت در سه نوبت راجع به موضوع مجوز تأسيس داروخانه

تر مورد كه پيش هاييتصميميک از هرطور اختصار، مفاد بهپيشين، مفادي از آنها ذكر شد. در اينجا 

 اشاره قرار نگرفته، طرح شده است. 

شوراي »، مقرر شده است: «( قانون اساسي44هاي كلي اصل )سياستقانون اجراي ( »62در صدر ماده )

هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه

كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل اعم از حقيقي يا حقوقي ازجمله دادستان 

هاي حمايت هاي صنفي، انجمنها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكلبخشي، سازمان 2هاينندهككشور، تنظيم

هاي ضدرقابتي را هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويهكنندگان و ديگر سازماناز حقوق مصرف

( قانون مذكور، 58ماده )« 1»همچنين براساس بند «. بگيرد( اين قانون تصميم 61آغاز و در چارچوب ماده )

 ارات شوراي رقابت است. يف و اختياز وظا« يضدرقابت يهاهيق رويص مصاديتشخ»

 

  2/12/1395ـ 2۸2م شماره ي. تصم3-1

است و لذا انحصار و  ييايف محدوده بازار، رقابت هر داروخانه معموالً جغرافيو تعر ياز منظر اقتصاد»... 

 (15)و  (4)شود. درخصوص موضوع پرونده حاضر، عمل به مواد يف ميتعر ييايرقابت در هر محدوده جغراف

ها باعث ممانعت و صدور مجوز تأسيس داروخانه براي 1393نامه تأسيس و اداره داروخانه مصوب نييآ

با ها تيمحدودن يت به آنكه ايگر با عنايد يشود. از سويد به بازار ميجد يهامشكل كردن ورود بنگاه

موجود وضع شده است، به استناد تبصره  يهابنگاه يت و سود انحصاريل حفظ وضعيدلبهمنطق اشباع بازار 

ص داده شد. ... دانشگاه علوم ي... تشخ يه ضدرقابتيقانون، اخالل در رقابت به استناد رو (7)ماده  «2»

ها نامه تأسيس و اداره داروخانهنييآ (15)و  (4)موضوع مواد  يه ضدرقابتيه ضمن توقف روياروم يپزشك

باشد، درخواست صدور مجوز يل اشباع بازار ميدلبهرش درخواست مجوز يمنزله عدم پذبهكه  1393مصوب 

  3«.عمل آوردبهو اقدام الزم  ينامه مذكور بررسنيير مواد آيرا در چارچوب سا يشاك

                                                 

 پيشين.. ايرنا، 1

 گذار( است.)مقررات Regulator"، معادل "«كنندهتنظیم». واژه 2

 .2۰۴۷ـ  2۰۴9كار رأي شماره  . به نقل از: گردش3
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  22/3/1396ـ  295م شماره ي. تصم3-2

 يبر الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمبنرقابت...  يشورا يسوازمتخذه  هايميتصمبا توجه به 

و ابالغ  1393ها مصوب نامه تأسيس و اداره داروخانهنييآ (15)و  (4)موضوع مواد  يرقابتضده يبه توقف رو

مفاد آن  يو عدم اجرا ير بهداشت درمان و آموزش پزشكي... به سازمان غذا و دارو و ... وز هاميتصمن يا

وان يد يه هيئت عموميوحدت رو 12/10/1392ـ 433ـ 434شماره  يو با لحاظ رأ يبدون عذر موجه قانون

ص داده يتشخ« اشباع بازار»عنه، مصداق دفاع بالوجه ي، عدم صدور مجوز توسط وزارت مشتكيعدالت ادار

منبعث  يقانون اساس (44)اصل  يكل يهااستيس يقانون اجرا (61)ماده  «12»شد. لذا با استناد به بند 

 1/4/1393مصوب  يقانون اساس (44)اصل  يكل يهااستيس يقانون اجرا ياصالح (7)ماده  «2»از تبصره 

رش ياز پذ« اشباع بودن بازار»ل يدلبهوكار اجازه ندارند كنندگان مجوز كسبصادر»... دارد يكه مقرر م

را  ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيشورا]ي رقابت،[ وز« تناع كنندوكار اما صدور مجوز كسبيتقاضا 

مربوطه عالوه بر الزام به صدور مجوز تأسيس داروخانه در  يين مقام مسئول دستگاه اجرايعنوان باالتربه

 1...«. دينمايز محكوم ميدر حق دولت ن يمه نقديال جريارد ريليک مي... به پرداخت  يآقا يحق شاك

 

 10/7/1396ـ  309تصميم شماره . 3-3

ه رقابت در بحث سالمت را موج يت شوراي، ادعاي عدم صالح309شوراي رقابت در تصميم شماره 

ت در يحشده، شورا خود را واجد صال ندانسته و نكاتي را شرح داده است. با توجه به مطالب مطرح

ده و استماع ات پرونيبا توجه به محتو دانسته و يروزت عدم صدور مجوز داروخانه شبانهيبه شكا يدگيرس

 است:ده كرم ير اتخاذ تصميعنه، به شرح زيات مشتكيو دفاع يشاك يادعاها

اصل  يكل يهااستيس يقانون اجرا (7و  6، 1)( قانون اصالح مواد 7ماده ) «2»به استناد تبصره »

 يتينصاب جمعحداز  يبازار ناش ل اشباعيدلبه يروز، عدم صدور مجوز داروخانه شبانهيقانون اساس (44)

ستور به قانون، د (61)( ماده 3»دهد و به استناد جزء يص ميتشخ يه ضدرقابتيرا رو يو فاصله مكان

 دارد:يكند و مقرر ميو عدم تكرار آن صادر م يه ضدرقابتين رويتوقف ا

رات بط و مقرر ضوايت ساياستان قم با رعا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك -

 باشد.ي... م انيآقا يبرا يروزمربوط، ملزم به صدور مجوز داروخانه شبانه

و مقررات  ر ضوابطيت ساياستان كرمانشاه با رعا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك -

 «.باشد...مي...  يآقا يبرا يروزمربوط، ملزم به صدور مجوز داروخانه شبانه

 

                                                 

 همان.. 1
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  4/10/13961هـ ت ـ /19/96شماره م ي. تصم4-3

 رقابت نيز در اين خصوص تصميمي به اين شرح اتخاذ كرده است: يدنظر شورايهيئت تجد

س سازمان غذا يو رئ ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون وز يدنظرخواهيدرخصوص تجد»

 يشورا 282م شماره يرقابت... در بخش اول تصم يشورا 295و  282شماره  يهاميو دارو نسبت به تصم

 يتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يه ضدرقابتيجاد و اِعمال روير بر توقف هرگونه ايرقابت دا

و زمان كار، موجب اخالل  يتي، جمعيت مكانيجاد محدوديقانون مرقوم، ا (61)ماده  «3»به استناد بند 

ن يتريعنوان عالبهگردد و وزارتخانه مرقوم يد ميجد يهاورود بنگاه يجاد ممانعت برايدر رقابت و ا

ده و در پاسخ به يگرد يه ضدرقابتين مورد مقصر شناخته شده و ملزم به اصالح رويدر ا يمرجع قانون

ن بخش يرقابت در ا يم شوراياند. لذا تصمراد، قول اصالح آن را هم دادهيم مرقوم ضمن قبول ايتصم

  2...«. گردديد مييص و تأين تشخيمطابق مواز

 

 . آراي دیوان عدالت اداري4

آراي ديوان عدالت اداري مورد استناد قرار  كار گردش كرات مفادي ازتر آمد، بهدر توضيحاتي كه پيش

آراي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و شعب ذكر خواهد شد. آراي ذكر  گرفت. در ادامه،

اصل  يكل يهااستيس ي( قانون اجرا7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )»شده، آراي صادره پس از تصويب 

 ( است.1/4/1393)مصوب « ي( قانون اساس44وچهارم )چهل

 

 . آراي هيئت عمومي دیوان عدالت اداري4-1

 23/11/1397ـ  يوان عدالت ادارید يهيئت عموم 2047 - 2049 شماره ي. رأ4-1-1

 ي... و اجرا از قانون برنامه چهارم توسعه يقانون اصالح مواد (62)نكه اوالً: طبق ماده ينظر به ا»

 يهاهيبه رو يدگيرقابت مرجع رس ي، شورا1387مصوب سال  يقانون اساس (44)اصل  يكل يهااستيس

رقابت  يت شورايز در صالحيق نيف مصادين قانون، تعريا (58)ماده  «1»است و براساس بند  يضدرقابت

 يقانون اجرا (7)و  (6)، (1)قانون اصالح مواد  (1)ف مندرج در ماده يو اطالق تعراً: عموم ياست. ثان

 يهاشامل پروانه« وكارمجوز كسب»از لفظ  1393مصوب سال  يقانون اساس (44)اصل  يكل يهااستيس

رالذكر صادركنندگان يقانون اخ (7)ل ماده يذ «2»طبق تبصره  يشود، ازطرفيها متأسيس داروخانه

كار امتناع كنند، وكسبا مجوز يرش تقاضا ياز پذ« اشباع بودن بازار»ل يدلبهكار اجازه ندارند وكسب مجوز

                                                 

 .2۰۴۷ـ  2۰۴9. به نقل از: رأي شماره 1

 سايت شوراي ملي رقابت، قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:. وب2

https://www.nicc.gov.ir/council/decisions-council/697-309-1396-07-10.html 
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ار ير قانون و خارج از حدود اختيابطال واقع شده مغا يرقابت كه مورد تقاضا يمات شوراين تصميبنابرا

نامه تأسيس نييآ (15)و ماده  (2)ماده  «1»كه در تبصره آنجاازص نشد. ... يوضع نشده و قابل ابطال تشخ

ضوابط تأسيس و  (4)ماده  «4»بند  «4»و تبصره  (6)و ماده  15/12/1393ها مصوب و اداره داروخانه

از منطقه و يبرخالف استدالل صدرالذكر تأسيس داروخانه به ن 31/4/1394ها مصوب اداره داروخانه

ن يل ايرجع صدور مجوز موكول شده است و تحمگر و محل مدنظر ميكديها از ت فاصله داروخانهيرعا

با لحاظ احكام  يالذكر منافات دارد و ازطرفمورد نظر مقنن به شرح فوق يضدرقابت يهاهيط با رويشرا

ن مقررات يندارد، بنابرا يه قانونيكار توجوكسبعدم صدور مجوز  ياد شده استناد به اشباع بودن بازار براي

 «.شودياد شده ... ابطال مي

 5/6/139۸ـ  يوان عدالت ادارید يئت عموميه 1052. رأي شماره 4-1-2

، يداراوان عدالت يد يهيئت عموم 23/11/1397مورخ  2047ـ2049ت به مفاد دادنامه شماره يبا عنا»

 يون اجراقان (7)و  (6)، (1)قانون اصالح مواد  (1)ف مندرج در ماده يكه عموم و اطالق تعرآنجااز

 يها، شامل پروانه«وكارمجوز كسب»لفظ  1393مصوب سال  يقانون اساس (44)اصل  يكل ياهاستيس

ندگان رالذكر صادركنيقانون اخ (7)ل ماده يذ «2»طبق تبصره  يشود، ازطرفيها متأسيس داروخانه

امتناع  وكارسبا صدور مجوز كيرش تقاضا ياز پذ« اشباع بودن بازار»ل يدلبهوكار اجازه ندارد مجوز كسب

 يهاهير با رويمغا يطيل شراينامه مورد اعتراض به لحاظ تحمنييآ «4»ن جدول )الف( ماده يكنند، بنابرا

 «.شودي... ابطال م مورد نظر مقنن، خالف قانون است و يضدرقابت

 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري 26شعبه  بدوي و 45رأي شعبه . 4-2

ضر گزارش حا 3-3مندرج در قسمت  شوراي رقابت ـ 10/7/1396ـ  309تصميم شماره در اعتراض به 

به صدور  ملزمو كرمانشاه  قم هاياستان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكـ كه در آن، 

قابت به ربا خواسته اعتراض به تصميم مذكور شوراي شكات شدند، شكايتي  يروزمجوز داروخانه شبانه

مورخ  1243بدوي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره  45شعبه يم شد. ديوان عدالت اداري تقد

( 3ماده ) «2»با استناد به تبصره  در رأي مذكور، .به ورود شكايت شاكي صادر كرد، حكم 29/4/1398

اده مهاي كلي نظام سالمت، سياست 1-7بند ( قانون اساسي، 44هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست

مورد  تصميم»( قانون مديريت خدمات كشوري، 13ساله ششم توسعه و ماده )نامه پنج( قانون بر72)

« روزينه شبانههاي مذكور در نظريه ]شوراي رقابت[ به صدور مجوز داروخااعتراض داير بر الزام دانشگاه

 را فاقد وجاهت قانوني اعالم كرده است.

شكايتي  درخصوص تصميم مورد بحث شوراي رقابت،تر رأي شعبه بدوي در حالي صادر شد كه پيش 

طرف يكي از دارندگان مجوز داروخانه به ديوان عدالت اداري طرح شده بود كه توسط هيئت عمومي ازنيز 
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 تيدرخصوص شكا نجانبيا»اعالم كرده است:  يدادخواست موجببه  يديوان عدالت اداري، رد شد. شاك

 يشورا 10/7/1396 -309جلسه  (6). با توجه به بند اول ماده 1: دارميم ميرا تقد ليخود موارد ذ

امر  ني... نموده كه ا يبه آقا يروزقم را ملزم به صدور مجوز داروخانه شبانه يرقابت، دانشگاه علوم پزشك

 ميدر حر شانيها و مقررات وزارت بهداشت است چراكه داروخانه اضوابط داروخانه نامهنييبرخالف آ

نظر »]است[. در قسمت اخير رأي هيئت عمومي آمده است: بنده واقع شده  يروزخانه شبانهدارو يقانون

رقابت متضمن وضع قاعده آمره عام  يشورا 10/7/1396-309متخذه در جلسه شماره  ميتصم نكهيبه ا

 يدگيدرخواست ابطال آن قابل رس نيداروخانه است، بنابرا کيمجوز  ياعطاباشد و ناظر بر ينم يكلو 

ديوان در رأي خود ـ كه  45شعبه . «نشد صيتشخ يعدالت ادار وانيد يعموم تئيهدر  ميو اتخاذ تصم

كه رأي هيئت عمومي ديوان  برخالف رأي اخيرالذكر هيئت عمومي صادر شد ـ استدالل كرده است

لي تصميم مورد اعتراض، متضمن وضع قاعده آمره و ك»است و « بر موردي بودن موضوع شكايتمبني»

بر ورود شورا]ي مبنيمجوز يک داروخانه است كه خود مؤيد ديدگاه فوق  ياعطاباشد و ناظر به نمي

  1.است...[ ت و اختياررقابت[ به مسائل موردي و خروج از حدود صالحي

وان تجديدنظر دي 26در شعبه ترتيب كه بديندر مرحله تجديدنظر نقض شد.  45اما رأي شعبه 

لزام دانشگاه اـ در تأييد تصميم شوراي رقابت و  به شرح زير در رد رأي شعبه بدويعدالت اداري، رأيي 

 صادر شد: مذكور به صدور مجوز داروخانه ـ

قانون  (7)و  (6)، (1)قانون اصالح مواد  (1)با توجه به عموم و اطالق تعريف مندرج در ماده »... 

روخانه هاي تأسيس داپروانه "وكارجوز كسبم"قانون اساسي، عبارت  (44)هاي كلي اصل اجراي سياست

وكار كسب قانون اخيرالذكر، صادركنندگان مجوز (7)ماده  «2»گيرد و به موجب تبصره را نيز دربرمي

يند و با توجه به وكار امتناع نمااز پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب «اشباع بازار»دليل اجازه ندارند به

روزي روخانه شبانهاينكه تصميم مورد اعتراض داير بر الزام دانشگاه علوم پزشكي قم داير بر صدور مجوز دا

 ..«.. ... به استناد مواد قانوني اتخاذ شده، موجبي براي ابطال آن وجود ندارد براي آقايان

تجديدنظر  26دليل استنكاف دانشگاه علوم پزشكي قم از اجراي رأي مذكور، شعبه بهبر اين، عالوه 

ديوان عدالت اداري، رئيس دانشگاه مذكور را به انفصال موقت به مدت سه ماه و جبران خسارات وارده 

 2محكوم كرده است.

  

                                                 

کالسه پرونده: «. شورای رقابت 1۰/۷/139۶-3۰9اعتراض به تصمیم جلسه ». موضوع شکایت و خواسته عبارت بود از: 1

ديوان عدالت اداري در آدرس سايت ، قابل مشاهده در وب22/12/139۶، تاریخ دادنامه: 1292، شماره دادنامه: 9۶/1۵۷8
 اينترنتي زير:

https://divan-edalat.ir/aho-print/9907 

 .31/3/1399، مورخ 1۰۰8. دادنامه شماره 2
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 وكارزدایي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب. مصوبه هيئت مقررات5

ک از مراجع يهر»قانون اساسي،  (44)هاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7ماده )« 2»اس تبصره براس

ط مصرح در يوكار را مطابق شراان مجوز كسبيوكار موظفند درخواست متقاضصادركننده مجوز كسب

ل يدلهوكار اجازه ندارند بكنند. صادركنندگان مجوز كسب يافت و بررسيمذكور در يرسانگاه اطالعيپا

 ...«. وكار امتناع كنندا صدور مجوز كسبيرش تقاضا ي، از پذ«اشباع بودن بازار»

وكار در زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبگفته، هيئت مقرراتبراساس اختيار قانوني پيش

 يهاهياصالح رو يدر راستا»(، وزارت بهداشت را موظف كرد: 2/10/1398وسوم )مورخ نشست سي

ثبت  ين و شناسنامه مجوزهايهفته عناو سه... حداكثر ظرف مدت  هامرتبط با مجوز تأسيس داروخانه

ن وزارتخانه ين ايد و همچنينما يروزرسانل و بهيرا تكم G4B.irكشور  يمجوزها يشده در درگاه مل

يس و اداره نامه و ضوابط تأسنييماه نسبت به اصالح آ دو)سازمان غذا و دارو( حداكثر ظرف مدت 

صدور  ي)حدود فاصله و سقف تعداد برا ييايو جغراف يتيجمع يهاتيها با حذف محدودداروخانه

 (3)و  (2)ت مواد يبا رعا يوان عدالت اداريد يهيئت عموم يآراد( مطابق يا تمديد و يجد يمجوزها

 1«.ديوكار اقدام نماط كسبيقانون بهبود مستمر مح

معاون قضايي دادستان كل  براي نمونه، .مراجع متعددي پيگيري شده استتوسط نامه اصالح آيين

مصوبه هيئت  ( خطاب به وزير بهداشت، خواستار تسريع در اجراي25/5/1399اي )مورخ كشور در نامه

اي خطاب زدايي شده است. اخيراً نيز معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نامهمقررات

وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو، اجراي مصوبه هيئت را پيگيري كرده و چنين تصريح  به معاون

زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي موقع، وفق رويه هيئت مقرراتدر صورت عدم اقدام به»كرده است: 

  2«.هاي نظارتي كشور ارجاع داده خواهد شدمنظور پيگيري به دستگاهوكار، مراتب بهكسب

هاي متعدد در پاسخ به پيگيري 1399ماه ديدر ن وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو، معاو

در اين خصوص بارها پاسخ مقتضي به »معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: 

ت محترم مجمع اي با امضاي مقام عالي وزارت به رياسكننده ارائه گرديده... و نامهمراجع محترم پيگيري

ها ارسال شده است. ... بر لزوم ابقاي نصاب جمعيتي و فاصله داروخانهمبنيتشخيص مصلحت نظام 

ها با در نظر گرفتن جميع جهات در نامه و ضوابط مربوط به تأسيس و اداره داروخانهحال، آيينايعلي

                                                 

( بود كه با حضور 2۶/9/1398، مورخ 89زدايي )جلسه شماره . مصوبه مذكور، حاصل كار كمیته تخصصي هیئت مقررات1

 ارت بهداشت برگزار شد.اعضاي كمیته تخصصي و مسئوالن مربوط وز
مورخ  51۷8/8۰اي به شماره . پیش از اين، معاون امور اقتصادي در نامه1/1۰/1399، مورخ 15۰۰۷۷/8۰. نامه شماره 2

« وكارهاي مستمر برخي از متقاضیان كسبشكايات و پیگیري»زدايي، با توجه به خطاب به اعضاي هیئت مقررات 18/4/1399
ربط شده بود. هاي ذيسیس داروخانه، خواهان دستور مجدد براي اجراي مصوبات هیئت توسط دستگاههايي مانند تأدر حوزه

، بر عدم اقدام سازمان غذا و دارو براي اجراي مصوبه هیئت 2۰/1۰/1399مورخ  1612۰9/8۰همچنین در نامه شماره 
 زدايي تأكید شده است.مقررات
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  1«.هد شدهاي علوم پزشكي ابالغ خوازودي به دانشگاهبهدست بازنگري بوده و 

 

 نامه جدید یب آیينتصو. 6

، در تاريخ «هاه خدمات و اداره داروخانهنامه تأسيس، ارائآيين»در آخرين تحول راجع به موضوع مورد بحث، 

نامه مذكور، شرايط و آيين (3)ه دبه تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد. در ما 8/3/1400

قانوني دانشگاه و  كميسيونازسوي ها صالحيت متقاضي تأسيس داروخانهاحراز مدارك الزم براي بررسي و 

فهرست شده ، «(اي متقاضي تأسيس و نيز مجوز اوليه )موافقت اصوليصدور گواهي تشخيص صالحيت حرفه

بندي براساس موافقت اصولي )اولويت حداقل امتيازات الزم براي صدور»نامه، آيين 1است. در جدول شماره 

« برداري )پروانه تأسيس(مجوز بهرهحداقل امتيازات الزم براي صدور »عالوه بر اين، درج شده است.  «تياز(ام

براي تأسيس  «فاصله معيار»، نامه جديدآمده است. گرچه در مفادي از آيين «6»مندرج در ماده در جدول 

زدايي، عدالت اداري و هيئت مقرراتآراي ديوان  در راستاي اجراي داروخانه در نظر گرفته شده است، اما

 ها حذف شده است.هاي جمعيتي و جغرافيايي براي تأسيس داروخانهحدنصاب

هاي مخالف و موافق آغاز شد. نامه جديد، واكنشمحض امضاي آيينبيني بود، بهچنانكه قابل پيش

اي خطاب به وزير مهدر نا« انجمن صنفي داروسازان ايران»نامه جديد، پس از امضاي آييندو روز 

توانست يم»كه توصيف كرد « ياتفاق نيناگوارتر»نامه جديد را آيين 2بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،

 نامه موصوف كه در آن عمالً نييبا ابالغ آ»همچنين تصريح كرد:  .«دولت رخ دهد نيا يانيپا يهادر ماه

در هر زمان )با فراهم  انيها حذف شده و متقاضداروخانه سيسأت يبرا ياو فاصله يتيجمع يهاحدنصاب

با داروخانه  واريبه د واريد يحت يدر هر مكان سيسأدر داروخانه( قادر به ت يكردن چند شاخص ساختمان

خدمات سالمت و  يبندسطح تيرعا هيچند سال با توج نيدر ا دهش انجام اتيدائر هستند، تمام دفاع

قاطبه داروسازان  نكهيتوجه به ا با... به باد رفته است! ،ييعادالنه مردم به دارو و خدمات دارو يدسترس

 ندهيحال و آ يخصوص يهاف هستند و آن را به نفع داروخانهنامه مورد اشاره مخالنييآ يكشور با اجرا

 ليمتوقف شود تا با تشكنامه نييآ نيا ياجرا دييدستور فرما ميتقاضا دار يدانند، از جنابعالينم

داروسازان  تيدارنده منافع اكثربردرجامع كه  يانامهنيينفعان، آيذ هيمتشكل از كل يتخصص يهاتهيكم

 . «شود نيباشد، تدو مارانيب ژهيوبهو مطابق با مصالح جامعه و 

تغال نامه جديد را سبب بهبود شرايط اشاز سوي ديگر، برخي از دانشجويان داروسازي، آيين

در مسير اصالح »... اند: اعالم كرده خطاب به وزير بهداشت اياند و در بيانيهداروسازان جوان دانسته

                                                 

 .1۵/1۰/1399، مورخ 9۶3۵3/۶۵۵. نامه شماره 1

، قابل 1۰/3/1۴۰۰، «هاداروخانه دینامه جدنییاز آ رانیانتقاد انجمن داروسازان ا». خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 2

 مشاهده در آدرس اینترنتی:

https://www.isna.ir/news/1400031007696/ 
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قدم بوده ... هم ، با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارونامه جديدوضعيت اسفناك حاكم و اجراي آيين

  1«.داردمينامه جديد اعالم و مراتب حمايت خود را پيرامون اجراي آيين

اداره  نامه با پيشنهادضوابط اجرايي اين آيين»... نامه جديد تصريح شده است: آيين (31) در ماده

عالوه بر «. ابالغ خواهند شدكل ]امور دارو و مواد تحت كنترل[ و تصويب رئيس سازمان ]غذا و دارو[ 

در مواردي كه  االجرا بوده وابالغ الزم از تاريخ»نامه آمده است كه آيين (31)اين در قسمت پاياني ماده 

بنابراين، «. االجرا خواهد بودابط جديد الزمنياز به بازنگري و ابالغ ضوابط جديد دارد، از زمان ابالغ ضو

جراي اين ازيابي آن منوط شده است و براي ار« ضوابط اجرايي»حد زيادي به  يد تانامه جداجراي آيين

   ضوابط اجرايي و اجراي كامل آن منتظر ماند.نامه، بايد تا تصويب آيين

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

شرح  در گزارش حاضر، تالش شد فرايند پرچالش و پيچيده رفع انحصار دريافت مجوز تأسيس داروخانه

اجراي كامل  نامه جديد،هاي جمعيتي و جغرافيايي در آيينرغم توفيق در رفع محدوديتداده شود. به

 آن شده است.« ضوابط اجرايي»نامه جديد، منوط به تدوين و ابالغ ماده پاياني آيين فرايند جديد در

ديگر مجوزها، همچون ، تسهيل فرايند صدور مجوز داروخانه ها و تأخيرها درمقاومتدليل اقتصادي 

خوردن تعادلي ، سبب برهمكه در متن گزارش تصريح شد، الغاي هرگونه انحصارنبسيار مهم است. چنا

هاي جاري، شكل گرفته برمبناي قوانين، مقررات و رويه هايي خاص،خواهد شد كه به سود افراد يا گروه

اي بسيار است. بديهي است حفظ منافع اقتصادي ناشي از هرگونه انحصار و ادامه روند موجود، انگيزه

 رد.قوي براي مقاومت در برابر هر تغيير ايجاد خواهد ك

ـ به آن قائل هستند  مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تأسيس داروخانهرسد مواردي كه نظر ميبه

ها در مراكز شهري و برخوردار و عدم استقبال از تأسيس داروخانه در مانند نگراني از تمركز داروخانه

كننده براي انحصار لي قانعها ـ داليرويه دارو ناشي از تعدد داروخانهبرخوردار، يا مصرف بيمناطق كم

تواند در مقررات ميهاي وزارت بهداشت ها و دغدغهشديد جاري در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگراني

 هاي پسيني مورد توجه قرار گيرند.مربوط به مجوزدهي و نظارت

حوزه  توان بهمعناي مقاومت در مقابل تغيير ترتيبات ناشي از انحصار را ميدليل اقتصادي به

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در توضيح اختيارات اداري نيز تسري داد. نايب

خصوص تسهيل و درزدايي ها در مقابل مصوبات هيئت مقرراتمت برخي مقامات و دستگاهوداليل مقا

حفظ و صيانت از اختيارات يل قانوني، صيانت از حقوق مردم و تسريع صدور مجوزها، آنها را در قالب دال

 يو نهادها ييزدائت مقرراتيكه در ه ييهاسال يط»دهد: بندي كرده و چنين توضيح مياداري دسته
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كند. يم يرا ط يها روند خاصم، مخالفتيكنيبحث م ين مجوزها و موانع اضافيمختلف درخصوص ا

هستند.  يدولت يهاو دستگاه يياجرا يهادستگاه يكنند، عمدتاً در بدنه كارشناسيكه مخالفت م يافراد

ن است ير و آن كارشناس، تصورش اياست. آن مد يباالدست ياز مقررات اضاف يها ناشاز مخالفت يبخش

، يباالدست يمقررات نظارت يسرکيل يدلكه اگر با حذف و كاهش مجوزها و مقررات موافقت كند، به

ر و صالح يكنند خين است كه فكر ميل مخالفتشان ايگر دليه دک عديجاد خواهد شد. ياو مشكل ا يبرا

ع حقوق مردم منجر يين مجوزها ممكن است به تضيدهند و حذف ايص ميمملكت را فقط آنها تشخ

ن ين مجوزها و ايكنند ايگر هم هستند كه احساس ميک عده ديفتد. يبه خطر ب يت مليا امنيشود 

، قدرتشان را كاهش يشدن بساط مجوزدهقدرتشان است و جمع ها و مقررات، حوزه اِعمالاستعالم

  1«.كننديم يبيب و غريعج يهال مقاومتين دليدهد. به هميم

ا آشكار ـ كه در مورد بررسي شده رخ داد مقاومت و تأخير در اجراي احكام ديوان عدالت اداري ـ

مراتب هاي دولتي، بهستگاهنقض اصل حاكميت قانون توسط د. مغاير با اصل حاكميت قانون است

د و سرمايه بارتر از نقض اصل مذكور توسط شهروندان است و آثار سوء غيرقابل جبراني بر اعتماخسارت

 اجتماعي خواهد داشت.
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 1773۸: شماره مسلسل  شناسنامه گزارش

فرايند پرچالش . 3وكار؛ كسبگزارش نظارت بر اجراي احكام قانوني مجوزهاي عنوان گزارش: 

 حذف انحصار تأسيس داروخانه

 

 

 

 وكار(مطالعات اقتصادي )گروه تنظيم رقابت و محيط كسب: معاونتنام 

 احمد مركزمالميريتهيه و تدوین: 

مطالعات  معاونت) يمحمد برزگر خسروحسين محمدي احمدآبادي و : گاناظهارنظركنند

 مطالعات اجتماعي(معاونت ) يينايم ني(، حسيحقوق

 غياثي، موسي شهبازيسيدامير سياحعلمي:  انناظر

 و شوراها( يون امور داخليسيس كميمحمدصالح جوكار )رئ كننده:درخواست
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