
به نام خداوند بخشنده مهربان

اقتصاد و طب سنتی

دکتر فرشاد اکبری
۹۴خرداد ماه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



چيز مهمی که دانشگاه به من ياد نداد ۶

۱ اقتصاد

اقتصاد علم زندگی است



چيز مهمی که دانشگاه به من ياد نداد ۶

مديريت مالی و حسابداری ۲
هر انسانی در زندگی روزمره خودش هم بايد حساب دخل و خرجش را 

بايد بداند که چگونه قرض و وام بگيرد تا بتواند امور مالی . بداند
دانستن اين که چگونه می شود در کار و . خود را سر و سامان بدهد

. زندگی سود کرد از بديهی ترين چيزهايی است که آدم ها بايد بدانند
بارها افرادی را ديده ام که روش محاسبه سود و درآمد خالص را 

.نمی دانند 



چيز مهمی که دانشگاه به من ياد نداد ۶

روانشناسی و اصول رفتار مدنی يا شهروندی ۳

مثل اين که من بايد فکر کنم وظيفه ام . مثل اين که با محبت رفتار کنيم
نسبت به ديگران چيست نه اينکه فکر کنم وظيفه ديگران نسبت به من 

مثل اينکه مشتری کيست يا چيست ؟.چيست



چيز مهمی که دانشگاه به من ياد نداد ۶

اصول تحليل آماری ۴
وقتی آمار نمی دانيم به راحتی . آمار علم است و ابزاری برای ساير علوم

حکم های کلی صادر می کنيم و به اين صورت هاله ای از نادانی به دور 
. ما برای همه چيز پاسخ روشنی در چنته داريم. خودمان می کشيم

می دانيم که مشکل ممکلت و . می دانيم که دولت مردان بايد چه کار کنند
اما پاسخ برخی سوال های . جهان چيست و چگونه می توان آن را حل کرد

مثال نمی دانيم سبد هزينه های خانواده ما چه درصدی . ساده را نمی دانيم
گاهی از نااگاهی ما سوء " شايد  نهايتا. از درامدمان را شامل می شود

!!!استفاده می شود 



چيز مهمی که دانشگاه به من ياد نداد ۶

درست نوشتن ۵
 
ادبيات فارسی داشتيم. امال داشتيم. انشا داشتيم .

.اما از نوشتن يک متن درخواست ساده عاجزيم   



چيز مهمی که دانشگاه به من ياد نداد ۶

هنر تصميم گيری ۶
تصميم گيری و مدل های . مديريت زندگی است تصميم گيری بيشترين بخش

اما اين خال بزرگی است که در . تصميم گيری و آموختن آنها ساده است
شيوه آموزشی ما وجود دارد واز تحليل و اناليز مسايل و روشهای ارايه 
راه حل و نحوه انتخاب راه حل صحيح يا بهترين راه حل به عنوان هنر 

.تصميم گيری عاجزيم
 ای کاش گاهی فکر کنيم مدرسه و دانشگاه چه چيزهای ديگری به ما ياد

نداده اند؟



اقتصاد
است که از نظر ريشه لغوی  Economy)(ترجمه کلمه اروپايی اکونومی 

به معنای Nomo)(يعنی خانه و نومو Okio)(از دو کلمه يونانی ايکو 
معنای ديگر ايکو، اموال و نومو، اداره است، . قانون تشکيل شده است

بنابر اين واژه اکونومی در يونان قديم به معنای اداره امور اموال بوده 
.  است

در يک تعريف کلی، اقتصاد علمی است که به مطالعه کاربرد و نحوه 
تخصيص بهينه منابع توليدی محدود و کمياب به منظور تامين بيشترين 

در اين تعريف، مفاهيم و اصطالح . نيازهای نامحدود بشری می پردازد
هايی وجود دارد که آشنايی با آن ها به درک بهتر ما از علم اقتصاد کمک 

.می کند



اقتصاد

:تعريف ادام اسميت 
علم توليد ثروت

:در دنيای امروزی 
علم توليد و توزيع ثروت



اقتصاد

:تهديد ها 
)دولتی و خصوصی ( رقابت در تعداد ارايه کنندگان خدمت يا کاال 

رقابت در کاهش قيمت ها برای جذب مشتری ديگران
)دستمزد ها ( کاهش سود در اثر وضع قوانين و مقررات و افزايش هزينه ها 

افزايش سهم ماليات و کاهش درامد خالص ساليانه



اقتصاد

:فرصت ها 
تنوع محصوالت و خدمات

تنوع طلبی گيرندگان خدمت
توجه روزافزون به سالمت

افزايش تقاضای خدمات و کاالهای بخش سالمت به دليل افزايش سن جامعه
بازگشت به طبيعت بر خالف جهت شروع دنيای صنعتی

توجه روز افزون به فراورده های طبيعی و گياهی و طب سنتی



اقتصاد

پس بايد به دنبال بازار های کار آمد بود

:تعريف بازار های کارآمد 

.بازار هايی که حاوی فرصت سود آوری هستند
Efficient  Markets



ولی
اين فرصت سود نصيب کسی می شود که زودتر به آنجا برسد

يا زود تر خبردار شود
)قانونی يا رانت ( يا اطالعات بهتری داشته باشد 



اما بايد برای استمرار سود در حرفه خود برند شويد

چگونه عبيدی برند شد ؟
چرا جالينوس و کيميدارو به شکل مشابهی برند نشدند ؟

چگونه ارايه کنندگان خدمت برند می شوند ؟



آيا می توان در اقتصاد طب سنتی برند شد ؟

:مزايا اقتصاد طب سنتی برای برند شدن 
)مطب يا داروخانه ذاتا يک برند است ( قدرت انحصاری 

داروخانه دارای قدرت انحصاری توزيع است
عدم تقارن اطالعات دو سمت ارايه کننده و گيرنده خدمت



ساير مزايا

بازار بکر  
قدرت نقد شوندگی

سود دهی بيشتر



در جهان چه می گذرد ؟

براساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان جهاني بهداشت، بيش از 
درصد مردم جهان، داروهاي گياهي را بهترين گزينه براي درمان ۸۰

بيماري ها مي دانند و پس از مواجهه با عالئم بيماري، ابتدا سراغ اين 
گروه از دارو ها مي روند



در جهان چه می گذرد ؟

طبق گزارش بانک جهاني گردش مالي صنعت گياهان دارويي در سال 
هم اكنون كشورهاي مختلف . ميليارد دالر خواهد بود ۵۰۰معادل  ۲۰۵۰

. به گونه اي تالش مي كنند تا سهم مناسبي از اين بازار عظيم داشته باشند



پتانسيل موجود

هزار گونه گياهی دارويي است و از تنوع گياهي  ۱۰ ايران سکونتگاه
گونه گياه دارويي در  ۲۰۰۰بااليي برخوردار است، اما تاکنون فقط 

گونه از آنها  ۸۰۰کشور معرفي شده و اکنون مواد استخراج شده از 
.گاهي در صنعت داروهاي گياهي استفاده مي شود



سخن پايانی

آرزو می کنم 
دانشگاه نرويم كه مدرك بگيريم ، دانشگاه برويم تا  

ياد بگيريم چگونه تفكر خود را تغيير دهيم
تا جامعه ای زيبا و ثروتمند پايه گذاری کنيم 
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